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Elä lempeämmin

PH132882



ANVÄNDBAR-erikoismallisto auttaa 
elämään lempeämmin

Vihreämpi elämäntyyli tarkoittaa lempeämpää elämää. Koti on sii-
nä pääosassa. Ajatuksena on toki huolehtia koko planeetasta, mutta 
muutos alkaa kotoa.
 
Veden ja energian säästäminen. Roskien lajittelu. Pienten asioiden 
tekeminen aina kun pystyy. Nautinto, jonka niiden tekeminen tuot-
taa. Tunne siitä, että on osana jotain itseään suurempaa.
 
Haluamme auttaa kaikkia elämään lempeämmin. Se on hauskaa. Se 
on helppoa. Ja sillä on väliä.
 
On ANVÄNDBAR-malliston aika. Se sopii vihreämpään elämäntyyliin. 
Tuotteet on tehty luonnonmateriaaleista, kuten posliinista, savesta, 
lasista, puusta ja puuvillasta.
 
Tuotteet ovat omiaan ihan tavalliseen arkeen. Mallistoon kuuluu 
muun muassa kestokasseja sekä tuotteita ruoanlaittoon ja -säily-
tykseen ja kasvien kasvatukseen ja esillepanoon. Malliston tuotteet 
auttavat tiskien tiskauksessa, kodin siivouksessa ja jätteiden lajitte-
lussa. Tarjolla on jopa vesipulloja.
 
Skandinaavinen design sopii kaikkiin koteihin. Arkielämän valintam-
me voivat auttaa planeettaa – ja tehdä sen tyylillä, josta tekee mieli 
kertoa kavereillekin.
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PH132883

ANVÄNDBAR-leikkokukkamaljakkosetti, 3 osaa 6,99 103.299.97

Ystävien huonekasveista leikatuista pistok-
kaista voi kasvattaa uusia kasveja. Pistok-
kaita voi ottaa luonnonkasveistakin, kunhan 
ei vahingoita suojeltuja kasveja. Sievän lasi-
maljakon läpi voi tarkkailla pistokkaan juur-
tumista. Lopulta kasvi istutetaan multaan. 
Ei ole koskaan ollut näin helppoa päästä mu-
kaan luonnon kiertokulkuun.

Lasimaljakossa koko pistokas on näkyvissä, leh-
distä juureen. Maljakot kestävät konepesun.
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PH132884

ANVÄNDBAR. Amppeli 12,99/kpl 703.264.20 Tarjotin 29,95 403.239.89  

Tuo vehreys sisälle, vaikka tilaa olisikin rajallisesti. 
Kuvittele mielessäsi Babylonin riippuvia puutarho-
ja. Tai edes jotain sinnepäin! Amppeleiden varassa 
riippuvat tarjottimet ja kukkaruukut tuovat kotiin 
vehmasta metsätunnelmaa ja vapauttavat pöytä-
pinnan muuhun käyttöön.
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PH132885

ANVÄNDBAR. Altakasteluruukku, 2 osaa 14,99 Ø28, kork. 12cm. 703.268.87  Altakasteluruukku, 4 osaa 17,99 22×19, kork. 18cm. 903.268.86  
Altakasteluruukku, 4 osaa 12,99 19×13, kork. 15cm. 103.268.85  

Luonnossa kasvit eivät tarvitse kastelua, vaan 
sade hoitaa sen. Savesta tehdyt altakasteluruu-
kut ovat loistava ratkaisu. Kasvi tietää kyllä itse, 
milloin se on janoinen.

Huokoisena materiaalina savi imee itseensä pal-
jon vettä ja luovuttaa sitä multaan tasaisesti. 
Näin yrtit ja huonekasvit pysyvät kunnossa, vaik-
ka niitä ei kasteltaisi säännöllisesti. Altakastelu-
ruukut sopivat erityisesti paljon kastelua vaativil-
le yrteille, kuten basilikalle ja persiljalle.
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PH132886 PH132954

ANVÄNDBAR-penkki, jossa kukkalaatikko 149,- 603.322.47

Useimmista on ihanaa rentoutua puistos-
sa. Käsinojallinen penkki tuo puistotun-
nelman kotiin. Luonnolliset materiaalit ja 
klassinen muoto. Kukkalaatikko selkänojan 
takana varmistaa vehreyden. Puhtaampi 
ilma. Raikas tuoksu. Vain sorsat puuttu-
vat.

Vihreämpi koti näyttää paremmalta, ja il-
makin puhdistuu. Kasvit nimittäin sitovat 
itseensä  hiilidioksidia ja tuottavat hap-
pea.
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PH132887

ANVÄNDBAR-savipata 19,99 37×25, kork. 15cm. 603.268.78

Ruoanlaittoa saviastioissa harrastivat jo mui-
naiset roomalaiset, samoin Amerikan intiaa-
nit. Tekniikkaa on käytetty yhtä kauan kuin 
ruokaa on laitettu, ja nyt se onnistuu myös 
ruotsalaisittain, luonnollisissa savipadoissa. 
Helppoa, ravitsevaa ja taloudellista. Ja ruoka 
maistuukin mahtavalta.

Liota savipataa vedessä ennen käyttöä. Läm-
metessään astia luovuttaa höyryä, jolloin 
ruoka ei kuivu eikä sitä tarvitse valella. Pa-
dassa voi laittaa ruokaa jopa ilman rasvaa. 
Pata puhdistetaan lämpimällä vedellä ja tis-
kiharjalla. Pesuaineista pata ei pidä, eikä tie-
tysti ympäristökään.
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PH132888

ANVÄNDBAR-idätyslaatikko, 2 kerrosta 19,99 403.268.84

Herkullisia ja terveellisiä pavunituja voi nyt 
nauttia milloin vain, ilman turhia pakkauksia 
ja juuri poimitun tuoreina. Tyylikäs kaksiker-
roksinen idätyslaatikkomme on tehty saves-
ta, joka on luonnonmateriaali.

Huokoinen savi auttaa pitämään tarjottimet 
tasaisen kosteina, mikä edesauttaa itujen 
kasvamista. Lasitettu pohja ei päästä kos-
teutta läpi, joten idätyslaatikko ei jätä jälkiä 
alla olevaan pöytään.
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PH132947

ANVÄNDBAR-voirasia 7,99 603.268.83

Kotoa pitää aina löytyä voita! Savesta tehty 
klassinen voiastia säilyttää voin raikkaana 
mutta helposti levittyvänä.

Liota kantta kylmässä vedessä ennen käyt-
töä. Kannesta haihtuva vesi auttaa pitämään 
voin kylmänä.
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PH132899

ANVÄNDBAR-viinipullonjäähdytin ja alusta 9,99 803.268.82

Nauti rauhassa lasillinen viiniä, klassiseen tyyliin. 
Mikä tyyli. Mikä maku. Mikä tuoksujen sinfonia. Ke-
raaminen viinipullonjäähdyttimemme huokuu viini-
tilojen rustiikkista eleganssia. Tosiasia on se, että 
viini ei ole yhtä rennon viileää ilman sitä.

Liota viehkoa viinipullonjäähdytintä kylmässä ve-
dessä ennen käyttöä. Savesta haihtuva vesi auttaa 
viilentämään pullon. Posliininen aluslautanen eh-
käisee läikkymisjälkiä.
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PH132948

ANVÄNDBAR-pussi 5,99/5 kpl. 903.311.09

Mihin ihmiset oikeasti käyttävät näitä 
yksinkertaisia kangaspusseja? No, mihin vain 
haluavat! Perinteisen, luonnonmukaisen, 
säkkikankaasta tehdyn pussin voi ottaa mukaan 
kauppaan ja pakata siihen ruokaa. Pussit ovat 
konepestäviä ja uudelleenkäytettäviä ja vähentävät 
muovipussien käyttöä.

Jotkut hedelmät ja kasvit, kuten sipulit, eivät 
viihdy muovipussissa. Kangaspussi on silloin oikea 
ratkaisu. Eriväriset kiristysnauhat auttavat sisällön 
tunnistamisessa.
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PH132949

ANVÄNDBAR-kassi 3,99/kpl Vihreä/valkoinen 303.311.07  Punainen/valkoinen 703.311.05

Kankainen ostoskassi näyttää upealta, kun siitä 
pistää esiin paikallisesta leipomosta ostettu paton-
ki. Ehkä vähän lähituotettuja kasviksia. Jokunen 
luomuselleri. Lähiruoat ovatkin kauniille kangas-
kassille täydellinen kumppani.

Konepesun kestävät ja kauniisti kuvioidut kassit 
vähentävät muovipussien käyttöä. Kun kassi lopul-
ta on elinkaarensa päässä, sen materiaali on bioha-
joavaa.
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PH132879

ANVÄNDBAR-tiskirätti 4,99/4 kpl. 503.311.11

Pestävä tiskirätti. Käytä, pese, ota jälleen käyt-
töön. Ei enää kertakäyttöisiä rättejä. Vähennä jä-
tettä ja tutustu paremmin tähän vähän huomiota 
saaneeseen keittiökumppaniin. Näytä, että välität.
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PH132880

ANVÄNDBAR-rikkalapio ja harja 14,99 703.322.56

Annetaan imurille vapaapäivä ja tutustutaan jälleen 
alkuperäiseen siivousratkaisuun. Nopeaan ja help-
poon siivoukseen, kun sellaista tarvitaan. Täytyi-
hän ihmisten siivota kotejaan jo ennen kuin herra 
Hoover syntyi. Vanha metodi on edelleen hyvä.

Kahvassa on naru ripustamista varten. Materiaalina 
on puu. Hiljainen. Sähköäkin säästyy, koska tämä 
väline ei sellaista käytä.
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PH132881

ANVÄNDBAR-lajittelupenkki 99,- Jäteastiat myydään erikseen. 003.322.50

Kestävä elämäntyyli? Oleellista on käyttää kaikki 
tarkoin hyödyksi. Varsinkin tila. Tämä kätevä mas-
siivimännystä valmistettu penkki on tarkoitettu 
jätteiden lajitteluun. Jos sen sijoittaa lähelle ul-
ko-ovea, sille voi istahtaa, kun sitoo kengännau-
hansa. Lajittelu on nyt penkkiurheilua.

Penkin avulla lajittelu käy helposti eikä vie liikaa 
tilaa. Oven läheltä roskat on helppo napata mukaan 
ja suunnata kierrätyspisteelle.
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PH132951

ANVÄNDBAR-huopa 19,99 Black 203.311.03

Älä turhaan lisää lämmitystä. Ota mieluummin 
käyttöön vanha kunnon konsti ja kääriydy huopaan. 
Se on myös hyvä tekosyy kupilliselle kaakaota.

Tiiviisti kudottu villa eristää hyvin lämpöä. 
Huopaan ei kääriydytä vain, jotta pysyttäisiin 
lämpiminä. Pehmeä peite tuo myös kodikkaan ja 
turvallisen olon.
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PH132953

ANVÄNDBAR-verho 24,95/1 kpl. 503.341.81

On hyvä, että ilma vaihtuu, mutta rajansa kaikella. 
Tämän puuvillasta tehdyn verhon voi ripustaa oven 
eteen, miksei ikkunankin. Se päästää raikkaan il-
man sisään mutta ehkäisee kylmää vetoa. Se näyt-
tääkin hyvältä.

Keskimäärin 20 prosenttia kodin hukkaenergiasta 
johtuu ovista ja ikkunoista karkaavasta lämmöstä. 
Verho auttaa vähentämään lämpöhävikkiä.
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PH132945

ANVÄNDBAR – KESTÄVIÄ KOTEJA- kirja norm. 14,99 FAMILY-kortilla 9,99 803.207.76

Haluatko tehdä hyvää samalla kun säästät rahaa 
ja pidät hauskaa? Aloita kotoa. Kotona tehdyillä 
valinnoilla on väliä. Kestäviä koteja -kirjassa on 
luovia ideoita ja helppoja vinkkejä energian ja 
veden säästämiseen, jätteen vähentämiseen ja 
kierrätykseen. Otetaan siis askel kerrallaan ja 
nautitaan iloisen taloudellisesta arjesta.
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PH132946

ÅTERGE – KASVETAAN YHDESSÄ -kirja norm. 14,99 FAMILY-kortilla 9,99 503.261.38

Leiki tiesi kodikkaampaan, vihreämpään kotiin. An-
namme vinkkejä ja inspiraatiota kasveihin, ruokiin 
ja hauskaan kotiviljelyyn. Lapset ja aikuiset kas-
vattivat ja valmistivat ruokaa kanssamme kameroi-
den edessä. Yhdessä me kaikki – ympäristöasian-
tuntijat, suunnittelijat, valokuvaajat, kuvittajat ja 
kirjoittajat – opimme, mikä hyvän olon tunne tulee, 
kun tekee osansa ympäristön säästämiseksi. Käytä 
kaikkia kotoa löytyviä tarpeita ja anna mielikuvi-
tuksen kukkia.
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PE577939

ANVÄNDBAR-amppeli, roikkuva 12,99 
Käsin tehty. Suunnittelija: M Staaf/J 
Halwardsson/H Dalrot. 140cm. Luonnon-
värinen 703.264.20

PE577938

ANVÄNDBAR-tarjotin, roikkuva 29,95 
Suunnittelija: M Staaf/J Halwardsson/H 
Dalrot. Ø48, kork. 150cm. Musta/luonnon-
värinen 403.239.89

PE573151

ANVÄNDBAR-leikkokukkamaljakkosetti, 
3 osaa 6,99 Suupuhallettua lasia. Jokainen 
maljakko on taidokasta käsityötä. Settiin 
kuuluu 3 maljakkoa, koot: kork. 10 cm, 
Ø7 cm; kork. 7 cm, Ø7 cm ja kork. 5 cm, 
Ø7 cm.  Suunnittelija: Maria Vinka. Vihreä 
103.299.97

PE573159

ANVÄNDBAR-altakasteluruukku, 2 osaa 
14,99 Sisältää ruukun (Ø28 cm, kork. 12 
cm) ja aluslautasen (Ø28,5 cm, kork. 2 cm).  
Punasavea, piiposliinia. Suunnittelija: Chenyi 
Ke. 703.268.87

PE573161

ANVÄNDBAR-altakasteluruukku, 4 osaa 
17,99 Pakkauksessa 1 ruukku (22×19×18 
cm), 1 kannellinen vesiastia (17×6×15 cm) 
ja 1 aluslautanen (24×30×3 cm). Punasavea, 
piiposliinia. Suunnittelija: Maja Ganszyniec. 
903.268.86

PE573160

ANVÄNDBAR-altakasteluruukku, 4 osaa 
12,99 Pakkauksessa 1 ruukku (19×13×15 
cm), 1 kannellinen vesiastia (11×5×14 cm) 
ja 1 aluslautanen (20×15×2 cm). Punasavea, 
piiposliinia. Suunnittelija: Maja Ganszyniec. 
103.268.85

PE575299

ANVÄNDBAR-penkki, jossa kukkalaatik-
ko 149,- Lakattua massiivipyökkiä. Suun-
nittelija: Maja Ganszyniec. Penkki: 119×60, 
81cm. Irrotettava kukkalaatikko: 109×20, 
kork. 15cm. Black 603.322.47

PE573165

ANVÄNDBAR-savipata 14,99 Punasavea. 
Suunnittelija: Maja Ganszyniec. 28×19, kork. 
12cm. 803.268.77

PE573166

ANVÄNDBAR-savipata 19,99 Punasavea. 
Suunnittelija: Maja Ganszyniec. 37×25, 
kork. 15cm. 603.268.78

PE573154

ANVÄNDBAR-idätyslaatikko, 2 kerrosta 
19,99 Punasavea ja piiposliinia. Suunnit-
telija: Maja Ganszyniec. Ø19, kork. 17cm. 
403.268.84
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PE592144

ANVÄNDBAR-pussi 5,99/5 kpl. 100% 
puuvillaa. 30×26cm. Luonnonvärinen 
903.311.09

PE573153

ANVÄNDBAR-viinipullonjäähdytin ja 
alusta 9,99 Punasavea, piiposliinia. Suun-
nittelija: Mikael Axelsson. Ø10, kork. 25cm. 
803.268.82

PE573164

ANVÄNDBAR-voirasia 7,99 Punasavea, 
piiposliinia. Suunnittelija: Mikael Axelsson. 
18×13, kork. 9cm. 603.268.83

PE573162

ANVÄNDBAR-kassi 3,99 100% puuvil-
laa. Suunnittelija: M Falvey/T Stevenson. 
45×46cm. Vihreä/valkoinen 303.311.07

PE592145

ANVÄNDBAR-tiskirätti 4,99/4 kpl. 
100% puuvillaa. Suunnittelija: Maria Vinka. 
20×20cm. Turkoosi/musta 503.311.11

PE573163

ANVÄNDBAR-kassi 3,99 100% puuvil-
laa. Suunnittelija: M Falvey/T Stevenson. 
45×46cm. Punainen/valkoinen 703.311.05

PE573156

ANVÄNDBAR-rikkalapio ja harja 14,99 
Rikkalapion kork. 118, lev. 30 cm. Harjan 
lev. 30, syv. 19, kork. 8 cm. Suunnittelija: 
Maja Ganszyniec. 703.322.56

PE576739

ANVÄNDBAR-lajittelupenkki 99,- Jä-
teastiat myydään erikseen. Massiivimäntyä, 
petsiä, kirkasta akrylaattilakkaa. Suunnit-
telija: Johanna Jelinek. 95×40, kork. 34cm. 
Musta 003.322.50

PE591962

ANVÄNDBAR-huopa 19,99/kpl 100% 
puuvillaa. Suunnittelija: Maria Vinka. 
130×170cm. Musta 203.311.03

PE591963

ANVÄNDBAR-huopa 19,99/kpl 100% 
puuvillaa. Suunnittelija: Maria Vinka. 
130×170cm. Harmaa/valkoinen 503.311.06
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PE582658

ÅTERGE - KASVETAAN YHDESSÄ 
-kirja norm. 14,99 FAMILY-kortilla 9,99 
503.261.38

PE567102

ANVÄNDBAR - KESTÄVIÄ KOTEJA 
-kirja norm. 14,99 FAMILY-kortilla 9,99 
803.207.76

PE577940

ANVÄNDBAR-verho 24,95/1 kpl. 80% 
puuvillaa, 20 % pellavaa. Suunnittelija: 
Maria Vinka. 145×250cm. Luonnonvärinen 
503.341.81

PE577941

ANVÄNDBAR- määrämittainen kangas 
12,99 100% puuvillaa. Suunnittelija: PM 
Falvey/T Stevenson. 150x300cm. Vihreä/
valkoinen 303.300.42

PE577943

ANVÄNDBAR- määrämittainen kangas 
12,99 100% puuvillaa. Suunnittelija: PM 
Falvey/T Stevenson. 150×300cm. Punainen/
valkoinen 103.300.43

PE577942

ANVÄNDBAR- määrämittainen kangas 
12,99 100% puuvillaa. Suunnittelija: PM 
Falvey/T Stevenson. 150×300cm. Turkoosi 
903.300.44

PE592146

ANVÄNDBAR-taidekortti 2,99/8 kpl. 
Suunnittelija: Matt Falvey and Tazelaar 
Stevenson. Käsintehtyä paperia. 13×18cm. 
Eri kuvioita 203.201.14

PE584386

ANVÄNDBAR-kuva 6,99 Käsintehtyä pa-
peria. 50×70cm. Vaaleanvihreä 703.201.16

PE573155

ANVÄNDBAR-keittiöpyyhe 5,99/3 kpl. 
100% puuvillaa. Suunnittelija: M Falvey/T 
Stevenson. 50x70cm. Eri kuvioita/vihreä/
valkoinen 003.300.48

PE577944

ANVÄNDBAR-keittiöpyyhe 5,99/3 kpl. 
100% puuvillaa. Suunnittelija: M Falvey/T 
Stevenson. 50×70cm. Eri kuvioita/turkoosi/
vaaleansininen 203.300.47
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YHTEYSTIEDOT
Huhtikuu 2016

E-mail: pr.finland@ikea.com
puh: +358 40 451 7856

Tuotteet ovat saatavilla 
tavarataloista ja nettikaupasta 
huhtikuun alusta alkaen.
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