
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se för 
mer information. För mer detaljerad produktinformation, se prislappen och IKEA.se
Alla delar kräver montering.

Fantastiska bord för fantastiska stunder

Äta, prata, spela spel eller plugga. En romantisk middag för två eller för hela familjen. 
Det är kring köksbordet som mycket i vardagen kretsar. Därför vill vi att våra bord har 
den snyggaste designen, håller den högsta kvaliteten och är tillverkade av de bästa ma-
terialen. Och de får gärna vara enkla att kombinera så att de passar dina behov perfekt. 
Med andra ord - fantastiska bord för fantastiska stunder.

KÖPHJÄLP

Bord
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Bord och priser

BJURSTA utdragbart bord,  Ø115/L166, H74cm. Plats för 4-6 
personer. Matbord med 1 iläggsskiva som gör det möjligt att 
anpassa bordets storlek efter behov. Iläggsskivan förvaras lätt-
illgängligt under bordsskivan när den inte används. Dold lås-
funktion förhindrar glipor mellan skivorna och håller iläggsski-
van på plats. Den lackade ytan är lätt att torka av.

Vit 902.047.43    2.495:-

BJURSTA väggmonterat klaffbord, L90×D50cm. Du sparar 
plats när bordet inte används eftersom det går att fälla ned.
Blir en praktisk hylla för småsaker i nedfällt läge.
Brunsvart 802.175.24       329:-

DOCKSTA bord, Ø105, H75cm. Plats för 4 personer. Ett runt bord 
med mjuka kanter ger ett avslappnat intryck i rummet.
Vit 193.324.95    1.695:-

EKEDALEN utdragbart bord, L80/120×B70, H75cm. Plats 
för 2-4 personer. Den smarta konstruktionen gör att bords-
skivan inte har några skarvar när du använder bordet 
utan att förlänga det. Du kan enkelt anpassa längden för 
att få plats med alla sorters aktiviteter. Bordsbenen sitter 
alltid i hörnen, även när bordet är förlängt, så det finns 
gott om plats för stolar under bordsskivan. 1 person kan 
snabbt och enkelt förlänga bordet innan gästerna kommer. 
Iläggsskivan förvaras lättillgängligt under bordsskivan 
när den inte används. Enkel att kombinera med stolar och 
bänkar i samma serie, eller varför inte blanda med andra 
stolar från IKEA.  

Mörkbrun 203.408.24    1.395:-
Ek 403.408.37    1.395:-
Vit 703.408.26    1.395:-

EKEDALEN utdragbart bord, L120/180×B80, H75cm. 
Plats för 4-6 personer. Den smarta konstruktionen gör att 
bordskivan inte har några skarvar när du använder bordet 
utan att förlänga det. Du kan enkelt anpassa längden för 
att få plats med alla sorters aktiviteter. Bordsbenen sitter 
alltid i hörnen, även när bordet är förlängt, så det finns 
gott om plats för stolar under bordsskivan. 1 person kan 
snabbt och enkelt förlänga bordet innan gästerna kommer. 
Iläggsskivan förvaras lättillgängligt under bordsskivan 
när den inte används. Enkel att kombinera med stolar och 
bänkar i samma serie, eller varför inte blanda med andra 
stolar från IKEA.  

Mörkbrun 403.408.04    1.995:-
Ek 703.408.12    1.995:-
Vit 703.408.07    1.995:-

EKEDALEN utdragbart bord. L180/240xB90, H75cm. Plats för 
6-8 personer. Den smarta konstruktionen gör att bordskivan 
inte har några skarvar när du använder bordet utan att förlänga 
det. Du kan enkelt anpassa längden för att få plats med alla 
sorters aktiviteter. Bordsbenen sitter alltid i hörnen, även när 
bordet är förlängt, så det finns gott om plats för stolar under 
bordsskivan. 1 person kan snabbt och enkelt förlänga bordet 
innan gästerna kommer. Iläggsskivan förvaras lättillgängligt 
under bordsskivan när den inte används. Enkel att kombinera 
med stolar och bänkar i samma serie, eller varför inte blanda 
med andra stolar från IKEA.  
Mörkbrun 203.407.58    2.995:-
Ek 903.407.74    2.995:-
Vit 703.407.65    2.995:-

EKEDALEN barbord, 120x80, H105 cm. Plats för 4 personer. 
Bordets yta står emot vätskor, matspill, olja, värme, repor och 
stötar, och konstruktionen är stabil, stark och slittålig för att 
klara av att användas varje dag under många år. Enkel att kom-
binera med barstolar i samma serie eller några andra barpallar 
med sitthöjden 74 cm. 
Vit 003.407.59    1.995:-
Brun 404.005.29    1.995:-
Mörkbrun 904.005.17    1.995:-

GAMLARED matbord, Ø85, H75cm. Plats för 2-4 personer. Ett 
runt bord med mjuka kanter ger ett avslappnat intryck i rummet.

Antikbets/svartbets 303.712.40       795:-

GAMLEBY slagbord, L67/134/201×B78, H74cm. Plats för 2-6 per-
soner. Du kan snabbt och enkelt ändra storleken på bordet så att 
det passar dina olika behov. Praktisk låda under bordsskivan gör 
att du kan förvara bestick, servetter eller tabletter nära bordet. 
Massiv furu är ett naturligt material som åldras vackert och får 
en egen unik karaktär med tiden.
Ljus antikbets/grå 602.470.27    1.895:-

GILLANDA utdragbart bord, L180/240×B100, H70 cm. Utdragbart 
matbord med 1 iläggsskiva som gör det möjligt att anpassa bor-
dets storlek efter behov. Bordsbenen följer med när du drar ut 
bordet och ger mer utrymme för stolar. Du slipper skarv i bordet 
när det inte är utdraget eftersom iläggsskivan placeras vid bor-
dets ände. Iläggsskivan förvaras lättillgänglig under bordsskivan 
när den inte används.
Mörkrgå  med svart underrede 004.684.27 5.995:-

IKEA PS 2012 klaffbord, L74/106/138×B80, H74cm. Plats för 2-4 
personer. Bordsskiva i det mycket starka materialet bambu. Nätt 
design gör att bordet är enkelt att möblera med även i mindre 
utrymmen.

Bambu/vit 202.068.06    1.795:-

INGATORP klaffbord, L65/123×B78, H75cm. Plats för 2-4 person-
er. Matbord med klaffar som gör det möjligt att anpassa bordets 
storlek efter behov.
Svartbrun 404.231.06     1.195:-

Vit 004.231.08     1.195:-

INGATORP utdragbart bord, Ø110/L155, H74cm. Plats för 4-6 
personer. Utdragbart matbord med 1 iläggsskiva som gör det 
möjligt att anpassa bordets storlek efter behov.
Svart 802.170.72    2.995:-
Vit 402.170.69    2.995:-
Grå 904.303.45 2.995:-

INGATORP utdragbart bord, L155/215×B87, H74cm. Plats för 
4-8 personer. Utdragbart matbord med 1 iläggsskiva som gör 
det möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. Bordsbenen 
följer med när du drar ut bordet och ger mer utrymme för stolar. 
Bordet har inget överhäng när det dras ut, så det finns ingen 
risk att små barn slår huvudet i bordsskivan. Du slipper skarv i 
bordet när det inte är utdraget eftersom iläggsskivan placeras 
vid bordets ände. Iläggsskivan förvaras lättillgänglig under 
bordsskivan när den inte används.
Svart 902.224.07    2.495:-
Vit 702.214.23    2.495:-

INGO bord, L120×B75, H73cm. Plats för 4 personer. Massiv furu, 
ett naturmaterial som åldras vackert.

Furu 146.300.09       495:-

JOKKMOKK bord/4 stolar. Bord; L118×B74, H74cm. Matgrupp-
ens träuttryck och designen på ryggstödet ger rummet ett 
traditionellt utseende. Furu åldras vackert då färgen blir djupare 
fylligare med tiden. Slitstarkt  massivt trä och antikfärg som 
klarar många års användning.

Antikbets 502.111.04      1.195:-

LANEBERG utdragbart bord, L130/190×B80, 75 cm. Plats för 4-6 
personer. Utrdragbart matbord med 1 iläggsskiva som gör det 
möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. 
Brun 604.477.76    1.495:-
Vit 604.161.38    1.495:-
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LERHAMN bord, L74×B74, H75cm. Plats för 2 personer. Massiv 
furu är ett naturmaterial som åldras vackert och får en egen unik 
karaktär med tiden. Den klarlackade ytan är lätt att torka av.
Svartbrun 504.443.06       595:-
Ljus antikbets/vitbets 604.442.59       595:-

LERHAMN bord, L118×B74, H73cm. Plats för 4 personer. Massiv 
furu är ett naturmaterial som åldras vackert och får en egen unik 
karaktär med tiden. Den klarlackade ytan är lätt att torka av.
Svartbrun 604.443.01          795:-
Ljus antikbets/vitbets 404.442.55          795:-

LISABO bord, L140×B78, H74 cm. Plats för 4 personer. Ask är 
ett starkt träslag med vacker ådring. När det åldras fördjupas 
färgen något mot en djup halmfärg som ger en naturlig känsla 
i rummet. Enkelt att montera eftersom varje ben enbart har ett 
fästbeslag.
Askfaner 702.943.39       1.495:-
Svart 803.824.39       1.495:-

LISABO bord, Ø105, H75 cm. Plats för 4 personer. Ask är ett 
starkt träslag med vacker ådring. När det åldras fördjupas 
färgen något mot en djup halmfärg som ger en naturlig känsla 
i rummet. Enkelt att montera eftersom varje ben enbart har ett 
fästbeslag.
Askfaner 404.164.98 1.795:-
Svart 504.165.01    1.795:-

MARIEDAMM bord, Ø105, H75 cm. Plats för 2-4 personer. Bords-
skivan i melamin är fläck- och reptålig och lätt att hålla ren. Krys-
sunderede i lackat stål.
Grått med svart underrede 504.415.10 1.995:-

MELLTORP bord, L75×B75, H74cm. 
Plats för 2 personer. Bordsskivan i melamin är fläck- och reptålig 
och lätt att hålla ren.
Vit/vit 390.117.81          349:-
Vit marmor/vit 892.800.40          379:-

MELLTORP bord, L125×B75, H74cm. Plats för 4 personer. Bords-
skivan i melamin är fläck- och reptålig  och lätt att hålla ren.
Vit/vit 190.117.77          399:-

Vit marmor/vit 292.800.38          479:-

MÖCKELBY bord, L235×B100, H74cm. Plats för 6-8 personer.
Bordet har ett tjockt toppskikt av massivt ek, ett slitstarkt 
naturmaterial som du kan slipa och ytbehandla när det behövs. 
Bra miljöval, eftersom  konstruktionen med massivt trä på spån-
skiva är resurssnål. Bordets helstavsdesign ger det ett gediget 
plankuttryck med genuin träkänsla. Varje bord är unikt med 
varierande ådring och naturliga färgskiftningar som är en del av 
charmen med trä.
Ek 002.937.72        5995:-

MÖRBYLÅNGA bord, ekfaner/brunlaserad. Bordet har ett tjockt 
toppskikt av massivt ek, ett slitstarkt naturmaterial som du kan 
slipa och ytbehandla när det behövs. Bra miljöval, eftersom 
konstruktionen med massivt trä på spånskiva är resurssnål. 
Bordets helstavsdesign ger det ett gediget plankuttryck med 
genuin träkaänsla. Varje bord är unikt med varierande ådring 
och naturliga färgskiftningar som är en del av 
charmen med trä.
L140×B85, H74 cm 503.862.45      4.495:-
L220×B100, H74 cm 202.937.66      5.995:-

Runt Ø145, H75 cm 604 128 85      4.995:-

NORBERG väggmonterat klaffbord, L74xD60cm. Plats för 2 
personer. Du sparar plats när bordet inte används eftersom det 
går att fälla ned. En praktisk hylla för småsaker i nedfällt läge. 
Bordsskivan är belagd med melamin som ger en tålig yta som är 
lätt att hålla ren.
Vit 301.805.04          329:-

NORDEN slagbord, L26/89/152×B80, H74cm. Plats för 2-4 
personer. Matbord med klaffar, gör det möjligt att anpassa 
bordets storlek efter behov. Du kan förvara bestick, servetter 
och stearinljus i de 6 lådorna under bordsskivan.
Björk 904.238.87       1.995:-
Vit 104.238.86       1.795:-

NORDEN utdragbart bord, L241/303×B100, H75cm. Plats för 
8-10 personer. Utdragbart matbord med 1 iläggsskiva, gör det 
möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. Iläggsskivan 
förvaras lättillgängligt under bordsskivan när den inte används. 
Dold låsfunktion förhindrar glipor mellan skivorna och håller 
iläggsskivan på plats. 
Massivt trä.
Vit 203.766.05       2.995:-

NORDVIKEN klaffbord, L74/104×B74, H75 cm. Matbord med klaff; 
ger plats för 2-4 personer och gör det möjligt att anpassa bordets 
storlek efter behov. 
Svart 703.687.16       1.195:-
Vit 503.687.17       1.195:-

NORDVIKEN utdragbart bord, L152/223×B95, H75 cm. 
Utdragbart matbord med 2 iläggsskivor; ger plats för 4-6 personer 
och gör det möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. De 
2 medföljande iläggsskivorna förvarar du lättillgängligt under 
bordsskivan. 
Svart 203.687.14      2.995:-
Vit 903.687.15      2.995:-

NORDVIKEN utdragbart bord, L210/289×B105, H75 cm. 
Utdragbart matbord med 2 iläggsskivor; ger plats för 6-10 per-
soner och gör det möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. 
De 2 medföljande iläggsskivorna förvarar du lättillgängligt under 
bordsskivan. 
Svart 703.599.91       3.995:-
Vit 403.687.13       3.995:-

NORRÅKER barbord, L74×B74, H102cm. Plats för 2 personer.
Ett tåligt och slitstarkt matbord i   massivt trä som uppfyller 
kraven för bruk i offentlig miljö.
Björk 404.290.14       1.395:-
Svart 403.390.04       1.395:-

NORRÅKER bord, L74×B74, H74cm. Plats för 4 personer. Ett 
tåligt och slitstarkt matbord i massivt trä som uppfyller kraven 
för bruk i offentlig miljö.
Björk 904.289.84          895:-

NORRÅKER bord, L125×B74, H74cm. Plats för 4 personer. Ett 
tåligt och slitstarkt matbord i massivt trä som uppfyller kraven 
för bruk i offentlig miljö.
Björk 304.289.82      1.495:-

OMTÄNKSAM bord, H74cm. Plats för 4 personer. Ett tåligt 
och slitstarkt matbord som uppfyller kraven för bruk i of-
fentlig miljö. Bordsytan i laminat är matt, reptålig och lätt 
att hålla ren, benen i massiv björk. Du har gott om plats för 
dina ben eftersom bordet saknar sarg. 

Vit/björk, L95xB95 cm 204.190.54 1.895:-

Antracit/björk, L138xB78 504.190.57 2.195:-

Vit/björk, L138xB78 704.190.56 2.195:-

RYDEBÄCK bordsskiva/BACKARYD underrede, L150×B78, 
H75cm. Plats för 4 personer. Bordsskivan är tillverkad med en 
lättviktskonstruktion som kräver mindre material än massivt trä 
och minskar miljöpåverkan. Bords-skivan har förborrade hål för 
underredet för att göra monteringen enkel. Den klarlackerade 
ytan är lätt att torka av. 

Vit/vit 690.403.53 795:-

Bord och priser



RYGGESTAD bordsskiva/GREBBESTAD underrede, L170×B78, 
H75cm. Plats för 4 personer. Träkänslan är levande och 
naturlig, eftersom kvistar och andra märken finns kvar i ytan.  
Bordsskivan har förborrade hål för underredet för att göra 
monteringen enkel. 
Svart/svart 390.403.40      1.495:-

SKOGSTA matbord, L235×B100, H73cm. Plats för 8 personer. 
Varje bord är unikt med varierande ådring och naturliga färg-
skiftningar som är en del av charmen med trä. 
Massivt trä som kan slipas och ytbehandlas vid behov. 
Akacia 704.192.64      5.995:-

SLÄHULT bordsskiva/DALSHULT underrede, L185×B90, H73cm. 
Plats för 4 personer. Bordsskivan i melamin är fukt- och fläcktålig 
och lätt att hålla ren. Bordsskivan har för-
borrade hål för underredet för att göra monteringen enkel. 
Vit/björk 990.403.42      1.595:-

STENSELE barbord, H105 cm. Plats för 2-3 personer.Den stilrena, 
enkla designen gör bordet perfekt att använda i restauranger, 
kaféer eller utrymmen för snabba möten. Laminatytan är 
mycket slitstark, enkel att rengöra och tål att användas intensivt. 
Du kan hänga din väska eller jacka på kroken under bordsski-
van. Fötterna går att justera så att bordet står stadigt även på 
ojämna golv. Den här bordsskivan är utvecklad för offentlig 
miljö och lever upp till kraven för säkerhet, hållbarhet och 
stabilitet enligt följande standard: EN 15372 och ANSI/BIFMA 
X:5.5. Rekommenderas endast för inomhusbruk. Barpallar med 
sitshöjd 74 cm passar.
Antracit/antracit Ø70 092.882.24          1.195:-
Antracit/antracit 70x70cm 993.239.25 1.195:-

STENSELE bord H75 cm. Plats för 2-3 personer. Den stilrena, 
enkla designen gör bordet perfekt att använda i restauranger, 
kaféer eller utrymmen för snabba möten. Du kan hänga din 
väska eller jacka på kroken under bordsskivan. Laminatytan är 
mycket slitstark, enkel att rengöra och tål att användas intensivt. 
Fötterna går att justera så att bordet står stadigt även på 
ojämna golv. Den slitstarka bordskanten skyddar mot stötar, re-
por och sprickor som annars kan uppstå när stolarna flyttas runt 
eller hängs upp på bordet. Den här bordsskivan är utvecklad för 
offentlig miljö och lever upp till kraven för säkerhet, hållbarhet 
och stabilitet enligt följande standard: EN 15372 och ANSI/BIFMA 
X:5.5. Rekommenderas endast för inomhusbruk.
Ljusgrå/ljusgrå Ø70 492.882.36          995:-
Antracit/antracit Ø70 792.882.30          995:-
Ljusgrå/ljusgrå 70x70cm 693.239.22 995:-
Antracit/antracit 70x70cm 893.239.21 995:-

VEDBO matbord, 240×105, H75 cm. Det här matbordet har en len 
och anti-reflekterande matt svart yta med ett tidlöst och elegant 
utseende. Slät bordskiv som vilar på en robust konstruktion av 
massivt trä som ger en varm estetisk och mjuk känsla. För att 
behålla det eleganta utseendet torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Bordet passar perfekt ihop med VEDBO 
stol och karmstol. 
Svart 504.203.86 6.995:-
Vit 104.203.88 6.995:-

VEDBO matbord, 160x95, H75 cm. Det här matbordet har en len 
och anti-reflekterande matt svart yta med ett tidlöst och elegant 
utseende. Slät bordskiv som vilar på en robust konstruktion av 
massivt trä som ger en varm estetisk och mjuk känsla. För att 
behålla det eleganta utseendet torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Bordet passar perfekt ihop med VEDBO 
stol och karmstol. 
Svart 404.031.46 5.495:-
Vit 104.174.56 5.495:-

STORNÄS barbord, L127×B70, H105cm. Plats för 4 personer.
Den klarlackade ytan är lätt att torka av. Massiv furu, ett material 
som åldras vackert. Barstol med sitshöjd 74cm passar.

Brunsvart 702.176.52       1.995:-

TINGBY bord, L180×B90, H74cm. Plats för 6 personer. 
Bordsskivan är tillverkad med en lättviktskonstruktion som 
kräver mindre material än massivt trä och minskar miljöpåver-
kan. Mindre risk för barn att slå sig eftersom bordet har rundade 
hörn. 
Vit 403.489.23       1.695:-

TOMMARYD barbord, L130×B70, H104cm. Plats för 4 personer. 
Bordsskiva i laminat med sammetsliknande, len yta som ändå 
är slittålig och lättskött. Du kan hänga din väska eller jacka på 
kroken under bordsskivan. Barstol med sitshöjd 74 cm passar.
Antracit 293.048.26      1.695:-
Ljusgrå 293.048.07      1.695:-

TOMMARYD bord, L130×B70, H74cm. Plats för 4 personer. En 
bordsskiva i laminat med sammetsliknande, len yta som ändå 
är slittålig och lättskött. Du kan hänga din väska eller jacka på 
kroken under bordsskivan. 
Antracit 993.048.04       1.495:-
Ljusgrå 093.017.20 1.495:-

TORSBY bord, L135×B85, H75cm. Plats för 4 personer. Den hög-
glansiga bordsskivan reflekterar ljuset och gör att möbelns yta 
känns levande.
Förkromad/högglans vit 399.318.45       1.695:-

TÄRENDÖ BORD, L110×B67, H74cm. Plats för 4 personer. 
Bordsskivan i melamin är fukttålig, fläcktålig och lätt att hålla 
ren.
Svart 990.004.83          329:-

VANGSTA utdragbart bord, L120/180×B75, H73cm. Utdragbart 
matbord med 1 iläggsskiva; ger plats för 4-6 personer och gör 
det möjligt att anpassa bordets storlek efter behov. Bords-
skivan i melamin är fukttålig, fläcktålig och lätt att hålla ren. 
Iläggsskivan förvaras lättillgängligt under bordsskivan när den 
inte används. 
Vit 803.615.64          995:-
Svart/mörkbrun 104.201.52 995:-

VÄSTANBY bordsskiva/VÄSTANÅ underrede, L170×B78, 
H75cm. Plats för 4 personer. Den klarlackade ytan är lätt att hålla 
ren. Enkel att montera eftersom bordsskivan har förborrade hål 
för underredet.
Mörkbrun/mörkbrun 590.403.44       2.795:-

YPPERLIG bord, L200×B90, H74cm. Plats för 4-8 personer. Ett 
lite bredare bord med gott om plats för middagar, läxläsning, 
pyssel och andra vardagsaktiviteter. Bordet är en modern 
version av det traditionella skandinaviska plankbordet med ett 
stabilt underrede av metall.
Ask 803.465.83       2.495:-

ÖVRARYD bordsskiva/BACKARYD underrede, L150xB78, 
H75cm. Plats för 4 personer. Bordsskiva i det mycket starka ma-
terialet bambu. Bordsskivan har förborrade hål för underredet 
för att göra monteringen enkel. 
Bambu/vit 791.407.00       1.195:-
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