
Led-lattiavalaisin
TISDAG

99,- /kpl

3:n istuttava sohva,  
korkea selkänoja

SÖDERHAMN

699,-

Klaffipöytä
IKEA PS 2012

149,-

Tuoli

Joustinpatja, 
80x200 cm

IDOLF

49,-

HAFSLO

70,-

/kpl

/kpl

/kpl

/kpl

PEOPLE & PLANET POSITIVE

Led-lamput kuluttavat 85 % vähemmän energiaa kuin  
hehkulamput, ja niiden käyttöikä on 20 vuotta, mikä on  
20 kertaa pidempi kuin hehkulamppujen käyttöikä.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Koko IKEA-valaisinmallisto siirtyy energiaa säästäviin 
led-valaisimiin vuoteen 2016 mennessä ja led-valaisimet 
ovat hintatasoltaan markkinoiden edullisimpia.

SÖDERHAMN-sohva ja sen kaikki materiaalit on suunni-
teltu helposti kierrätettäviksi. Sohvan osat ovat irrotettavat 
ja sen materiaalit on helppo erotella. Sohvan täytteissä 
hyödynnetään ylijäämämateriaalia ja tyynyjen sisus on 
tehty kokonaan kierrätysmateriaalista. Tuote voidaan myös 
pakata todella pieneen tilaan, mikä pienentää kuljetusten 
ympäristövaikutuksia ja vähentää syntyvää pakkausjätettä.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Vuoden 2015 loppuun mennessä vähintään 90 % kaikesta 
IKEA-tavaratalojen tuottamasta jätteestä kierrätetään.

Materiaalina on käytetty erittäin nopeakasvuista bambua, 
 joka on monin tavoin hyvin ympäristöystävällinen vaihto- 
ehto. Bambun kasvattaminen tuottaa kolmanneksen enem-
män happea kuin puun ja se kasvaa täyteen mittaansa 
neljässä vuodessa. IKEA PS 2012 -ruokapöytään käyte-
tystä alumiinista kolmannes on kierrätettyä.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki IKEA-kodinsisustus-
tuotteet (mukaan lukien pakkaukset) on tehty joko uusiutu-
vista, kierrätettävistä tai kierrätetyistä materiaaleista.

Kevytrakenteiseen IDOLF-tuoliin tarvitaan neljänneksen 
vähemmän materiaalia kuin vastaavaan BALSER-tuot-
teeseen. Se on myös kilon verran kevyempi. Hyvällä 
suunnittelulla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä 
merkittävästi – laatu ja käytettävyys säilyttäen.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Koko IKEA-konsernin myynnin arvosta 90 % tulee ympä- 
ristöystävällisemmiksi luokitelluista IKEA-tuotteista vuo-
teen 2015 mennessä.

HAFSLO-joustinpatjassa on bonnell-jouset, jotka takaa-
vat hyvät yöunet. Patja on pakattu rullalle, joten se on 
helppo kuljettaa kotiin.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Koko IKEA-joustinpatjavalikoima myydään keväästä 2013 
alkaen rullatuissa pakkauksissa, mikä vähentää kuljetuk-
sien hiilidioksidipäästöjä. Joustinpatjat voi kuljettaa kotiin 
henkilöautoissa, eikä erillisiä kotiinkuljetuksia enää välttä-
mättä tarvita. Rullatut patjapakkaukset myös vähentävät 
logistiikan määrää tehtaiden ja IKEA-tavaratalojen välillä 
546 000 kuutiolla. IKEA on sitoutunut vähentämään kul-
jetuksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 2016 
loppuun mennessä.



Jäteastia

/3 kpl

/kpl

/kpl

/kpl

/kpl

9,99

Laatikko
LEKMAN

RATIONELL

12,99

Tyyny
KÄLLNATE

ÄNGSSPIRA

3,99

Pussilakana  
+ 2 tyynyliinaa

69,-

Pehmolelu
FABLER BJÖRN

0,99

Kätevä ratkaisu jätteiden lajitteluun kotona. Mitä pa-
remmin jätteet lajitellaan, sitä paremmin niitä voidaan 
kierrättää ja vähentää varsinaisen kaatopaikkajätteen 
määrää. 

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Vuoteen 2020 mennessä myymme nykyiseen verrattuna 
nelinkertaisen määrän sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, 
jotka kannustavat asiakkaitamme kestävämpiin valintoi-
hin ja elintapoihin kotona.

LEKMAN on yksi IKEA-malliston suosituimmista tuot-
teista. Se on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä 
PET-muovipulloista.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Vuoden 2017 loppuun mennessä puolet kaikista 
IKEA-konserninn käyttämistä ei-uusiutuvista materiaa-
leista on kierrätysmateriaalia.

KÄLLNATE-koristetyynyn päällinen on sataprosenttista 
puuvillaa. Tyynyn sisuksessa on hyödynnetty muiden 
IKEA-tuotteiden tuotannosta ylijääneitä materiaaleja.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Aina kun mahdollista hyödynnämme kaiken materiaa-
lin tuotannossa emmekä synnytä hukkamateriaalia tai 
jätettä ja minimoimme kaatopaikkajätteen määrää. 

ÄNGSPIRA-pussilakana on sataprosenttista puuvillaa. 
Hienosta ja ohuesta langasta tiheästi kudotun perkaali-
puuvillan pinta on pehmeä ja erityisen sileä ja tasainen 
ihoa vasten.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Kaikki IKEA-tuotteissa käytetty puuvilla tuotetaan Better 
Cotton -ohjelman mukaisesti tai korvataan muilla materi-
aaleilla vuoden 2015 loppuun mennessä.

FABLER-pehmolelunallea on mukava halata, lohduttaa 
ja riepotella. Lisäksi ne ovat luotettavia ja hyviä kuunte-
lemaan sekä turvatestattuja.

PEOPLE & PLANET POSITIVE:
Vuotuisessa kansainvälisesti järjestettävässä IKEA- 
pehmolelukampanjassa kerättiin tänä vuonna yhteensä 
9,3 miljoonaa euroa lasten koulutusmahdollisuuksien 
parantamiseen Afrikassa, Keski- ja Itä-Euroopassa ja 
Aasiassa. Suomessa järjestettiin IKEA Pehmolelukam-
panjan ohessa Lahjoita kahdesti -kampanja, jossa oli 
mahdollista lahjoittaa pehmolelu suomalaisiin hyvänteke-
väisyyskohteisiin.


