
YPPERLIG
e r i k o i s m a l l i s t o

PERUSASIOIDEN KAUNEUTTA, IKEA JA HAY



Perusasioiden kauneus
Lokakuussa IKEA lanseeraa viimeisimmän yhteistyömallistonsa, jossa 
kumppanina on ollut tanskalainen design-yritys HAY. Mallisto sisältää laajan 
valikoiman tuotteita, sohvista ja sohvapöydistä pienempiin tavaroihin, joihin 
kuuluu myös päivitetty versio ikonisesta sinisestä IKEA-kassista.

YPPERLIG-mallistossa on yhdistetty erilaisia materiaaleja, värejä ja 
tuotantotekniikoita. Se on mallisto, jossa perusasioita on muokattu moderneihin 
tarpeisiin ja haluihin. Nykyaikainen ja samalla ajaton mallisto – ja samat 
laatusanat pätevät myös jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen.

”IKEA-suunnittelussa tärkein lähtökohtamme on uteliaisuus. Haluamme tehdä 
yhteistyötä muiden kanssa, sillä yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän ja 
tarjota parempia tuotteita ja ratkaisuja mahdollisimman monille ihmisille.”

-Marcus Engman, IKEA of Swedenin suunnittelujohtaja

PH146028 YPPERLIG-lepotuoli 49,-  
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Tervehdi HAYta

Mette ja Rolf Hay ovat aviopari design-yritys HAYn takana. Kööpenhaminassa 
vuonna 2002 perustettu HAY luo huonekaluja ja sisustustavaroita moderniin 
elämään, käyttäen hyväksi kehittyneitä teollisen tuotannon tekniikoita. 
Muotoilijapariskunta inspiroituu esimerkiksi arkkitehtuurista, muodista ja 
taiteesta, ja lopputuloksena syntyy kalusteita, joissa on mutkaton, toimiva ja 
esteettinen muotoilu. Yksinkertaisesti täydellinen kumppani IKEA-yhteistyöhön.

”Alusta asti meille oli selvää, että halusimme toimia IKEA-tavalla eli luoda 
rehellisiä, merkityksellisiä ja kestäviä tuotteita edulliseen hintaan.”

-Mette Hay

Lue koko haastattelu sivulta 22
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IKEA ja HAY – vahvempia yhdessä
Vaikka IKEA ja HAY toimivat samalla teollisuudenalalla, tässä yhteistyössä ei 
ollut kyse kahdesta kilpailijasta kilpailemassa toistensa kanssa vaan luovuuden 
ja kokemusten yhdistämisestä vahvaksi kumppanuudeksi. IKEA omaa valtavasti 
tietoa tuotantotavoista, ja HAY suhtautuu intohimoisesti muotoiluun. Kun nämä 
vahvuudet pantiin yhteen, lopputuloksena oli YPPERLIG-mallisto. Jos yhteistyön 
aikana ilmeni pulmia, ne ratkaistiin nopeasti ja innovatiivisesti – ja aitoon 
IKEA-tapaan ne ratkaistiin yleensä suoraan tehdashallissa. Läpi koko prosessin 
nämä kaksi yritystä haastoivat toisiaan ja jokaista tuotetta hienosäädettiin 
kunnes molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Niin syntyi 
kohtuuhintainen mallisto täynnä jokapäiväisiä perustuotteita, joita käytetään ja 
hellitään vuosi vuoden jälkeen. Korkean design-arvon omaava mallisto ilmentää 
molempien maailmojen parhaita puolia ja näyttää todeksi yhteistyön voiman.

”Mallistossa oli paljon työtä, mutta se ei tuntunut koskaan tuskaiselta. Yksi syy 
siihen oli, että HAY ja IKEA ovat molemmat tuotanto-orientoituneita yrityksiä. 
Kyllä, olemme muotoilijoita, mutta tunnemme myös aitoa paloa siihen, miten 
asiat valmistetaan. Muille IKEA-yhteistyötä harkitseville suunnittelijoille 
sanoisin näin: teollisen tuotannon ymmärtämisestä on todellakin apua. Monet 
päätöksistä tehdään tehdashallissa, joten siellä sinunkin on oltava.”

-Rolf Hay

Katso video YPPERLIG-tuolin valmistuksesta osoitteessa http://ikea.today/making-the-monobloc/ 
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PH146014 YPPERLIG - 3:n istuttava sohva 599,-  
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Joskus yksinkertaisilta näyttävät asiat ovat todellisuudessa melko hankalia 
saavuttaa. Se pätee esimerkiksi YPPERLIG-vuodesohvaan. Tiimi halusi luoda 
tuotteen, joka tarjosi muutakin kuin upeaa ulkonäköä, nimittäin hyvät yöunet. 
Haasteena vain oli oikeanlaisen rakenteen ja vakauden saavuttaminen. 
Ongelma ratkaistiin käyttämällä joustinpatjaa istuinosana. Lopputulos on 
upeasti muotoiltu sohva, joka tarjoaa mukavuutta ja käytännöllisyyttä ympäri 
vuorokauden. Todellinen suunnittelijan toiveuni!

PH146024 YPPERLIG-sohvapöytä 39,95  

PH146023 YPPERLIG- 3:n istuttava sohva 599,-  
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PH146015 YPPERLIG-pöytä 199,-  
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Lankkupöydät ovat aina kuuluneet vahvasti skandinaaviseen 
huonekaluperinteeseen. Ei siis juuri yllätä, että HAY halusi luoda sellaisesta 
modernin version. Uusimman kennolevytekniikan avulla luotiin erityisen 
kestävä pöytälevy, ja siihen yhdistettiin massiivipuiset jalat ja metallinen 
runko. Lopputulos on vakaa, vaaleaksi petsattu saarniviilupöytä, jolla on 
puhdaslinjainen ja luonnollinen ulkonäkö.

PH146029 YPPERLIG-lepotuoli 49,-  

PH146027 YPPERLIG-maljakko 24,95/14,99  
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PH146020 YPPERLIG-penkki 39,-  
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Kaikki rakastavat kunnon muodonmuutosta! Ottaen huomioon sen, että IKEA-
kassi on yksi tunnetuimmista IKEA-tuotteista ympäri maailmaa, Mette halusi 
antaa sille hiukan uutta ilmettä kunnioittaen samalla vanhaa. Kassin kokoon tai 
materiaaliin ei koskettu, vaan Mette muokkasi vain kassien värejä ja kudontaa. 
Kassista tehtiin kolme eriväristä versiota, ja tiimi toteutti myös erityisen 
kestävän version, jossa nylon-hihna kulkee koko kassin pohjan yli.

”Kassi on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä IKEA-tuotteista, mutta se ei 
silti ole saanut erityistä kunnioitusta design-esineenä. Säilytimme sen mitat 
samoina ja päivitimme kassin sen sijaan uusilla kuvioilla ja väreillä. Se oli 
meidän tapamme osoittaa kunnioitusta tälle ikoniselle tuotteelle.”

-Mette Hay

PH146032 YPPERLIG-kassi 1,99  
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Nämä peilit on tehty metallista, ja niitä on saatavana kolmessa eri koossa ja 
värissä, minkä ansiosta ne sopivat ihanteellisesti kodin kaikkiin tiloihin. Niissä 
kaikissa on myös kätevä pikku hylly, joka sopii hienosti usein ympäriinsä 
lojuville pikkutavaroille. Peili on testattu myös kosteuden varalle, joten se sopii 
käyttöön kylpyhuoneessakin.

”Emme halunneet tehdä mitään markkinointitemppua vaan kauniita, hyvin 
tehtyjä ja käyttökelpoisia tavaroita. Erinomaisia tuotteita, jotka on tehty IKEA-
metodein ja höystetty ripauksella HAY-taikaa.”

-Mette Hay

PH146033 YPPERLIG-peili 24,99/19,99/14,99  

YPPERLIG-erikoismallisto / 11



PH146017 YPPERLIG-kirjoitussetti 9,99 

YPPERLIG-erikoismallisto / 12



HAY halusi luoda todella kapealinjaisen valaisimen, mikä haastoi tavan, 
jolla IKEA yleensä tuottaa valaisimet. Tämän tuotteen kohdalla oli paljon 
pohdittavaa, mutta kaikki ovat tyytyväisiä lopputulokseen: epätavallisen 
niukkalinjaiseen led-valaisimeen, jonka sisäänrakennettua himmennintä voi 
säätää pienellä sormen hipaisulla. Valaisin antaa hyvää, häikäisemätöntä valoa, 
jonka voi säädettävän pään ansiosta suunnata juuri haluttuun kohtaan.

”Projektissa teimme erinomaista yhteistyötä, ja toivon ihmisten myös 
huomaavan sen selvästi, sillä hyvä design ja tuotekehitys on aina tiimityötä – 
meillä ei ole yksinäisiä luovia neroja.”

-Marcus Engman, IKEA of Swedenin suunnittelujohtaja

PH146026 YPPERLIG LED -pöytävalaisin 39,95  
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PH146035 YPPERLIG-lepotuoli 69,-  
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”Eräs malliston sydänkäpysistämme on yhdestä kappaleesta tehty tuoli, joka 
valmistettiin ruiskuvalumuotilla – tuolin muotoinen muotti täytettiin yhdellä 
ruiskauksella nestemäistä muovia. Ruiskaukseen kuluu noin 30 sekuntia, ja 
muotista kuoriutuu kaunis, mukava, vahva ja silti kevyt tuoli. Pidimme siitä niin 
paljon, että teimme muotit myös ruokailupöydän tuolia ja matalampaa lounge-
nojatuolia varten. Tuoli on testattu ja hyväksytty jopa julkitilakäyttöön.”

-Rolf Hay

PH146016 YPPERLIG-sarjapöytä, 3 osaa 59,-  
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PH146022 YPPERLIG-seinähylly 14,99  
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”Opimme tästä yhteistyöstä paljon sellaista, mitä voimme hyödyntää omassa 
yrityksessämme. Meihin teki vaikutuksen IKEA-tuotantoketjun yksinkertaisuus 
ja monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen, jolloin niistä tulee myös 
parempia ja edullisempia. Opimme paljon myös parhaiden työkalujen ja 
fiksuimpien ratkaisujen luomisesta sekä litteiden pakkausten haasteiden 
ratkomisesta.”

-Rolf Hay

PH146021 YPPERLIG-jakkara 24,95  
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Tekstiilit ovat iso osa YPPERLIG-mallistoa. Useimmissa tyynynpäällisissä 
on erilainen kuvio taustapuolella, mikä tekee niistä erityisen leikkisiä 
ja monikäyttöisiä. Koristetyynyt ovat edullinen tapa lisätä sisustukseen 
persoonallisuutta ja pehmeyttä.

PH146034 YPPERLIG-tyynynpäällinen 4,99  
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PH146018 YPPERLIG-hylly 99,-  
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”Kun luon pieniä sisustustavaroita, otan mielelläni paljon inspiraatiota 
muodista ja trendeistä. Uskon, että yhteistyömme tuloksena 
syntyneet sisustustavarat saavat ihmiset näkemään jotkut parhaiten 
tunnetuista IKEA-tuotteista uudessa valossa.”

-Mette Hay

PH146031 YPPERLIG-kynttilänjalka 2,99  
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1950-luvun alun sohvien inspiroima sohva on luotu muotilla 
yhdestä kappaleesta. IKEA ei ollut vakuuttunut, että tämän 
sohvan luominen onnistuisi, koska vastaavanlaista ei ollut 
aiemmin tehty. Jälleen tuli toteennäytettyä, että itsepäisyydellä ja 
kovalla työllä saavutetaan usein se, mitä halutaan. 

PH146025 YPPERLIG- 2:n istuttava sohva 599,-  
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Mitä tapahtuu, kun pannaan yh-
teen tanskalainen design-yritys ja 
ruotsalainen kodinsisustusyritys? 
Sen IKEA halusi selvittää ryhtyes-
sään yhteistyöhön HAYn kanssa. 
Lopputuloksena syntyi YPPERLIG, 
mallisto joka näyttää todeksi yh-
teistyön valtavan voiman.

Mette ja Rolf Hayn perustama HAY on 
tunnettu tanskalainen design-yritys, 
jonka kiinnostus venyy arkkitehtuu-
rista muotiin. Kun IKEA etsi sopivaa 
yhteistyökumppania, HAY oli suoras-
taan luonnollinen valinta.

Näillä kahdella yrityksellä on saman-
tapainen lähestymistapa muotoiluun, 
mutta niitä yhdistävät myös saman-
laiset arvot. Menestyksekkään yhteis-
työn avainsanana oli avoimuus.

”Meistä tuntui heti, että IKEA-kulttuuri 
on hyvin avointa, joten tiedon jakami-

nen ei arveluttanut heitä. Minun nä-
kökannaltani se oli yksi tärkeimmistä 
syistä, joiden vuoksi yhteistyö innosti 
minua. Tunsin, että voimme oppia 
toinen toisiltamme”, Rolf sanoo.

Mette on samaa mieltä. ”Minusta 
meidän koko ajallemme tyypillistä on 
kokemusten jakaminen. Tulevaisuu-
dessa yhteistyöt ovat yhä tärkeämpiä. 
Tärkeintä on valita oikeat yhteis-
työprojektit, joissa molemmilla osa-
puolilla on jotakin annettavaa. Saim-
me tämän aikaan yhdessä.”

Intohimo tuotantoon
HAY ja IKEA jakavat myös kiinnostuk-
sen tuotantotekniikoihin. Siitä oli yh-
teistyössä suurta apua, koska monet 
tuotteen lopullista muotoa koskevista 
päätöksistä tehdään tehdashallissa.

Mitkä YPPERLIG-malliston tuotteista 
sitten ovat heille erityisen rakkaita? 

HAY innostui IKEA-yhteistyöstä 
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Rolf keskittyi varsinkin malliston suu-
rempiin tuotteisiin eli huonekaluihin. 
Hänen erityinen sydänkäpysensä on 
yhdestä kappaleesta tehty tuoli, joka 
valmistettiin täyttämällä tuolin muo-
toinen ruiskuvalumuotti nestemäisellä 
muovilla. Ruiskaukseen kuluu noin 30 
sekuntia, ja muotista kuoriutuu muka-
va, vahva ja silti kevyt tuoli, joka sopii 
julkitilakäyttöönkin. Tiimi piti siitä niin 
paljon, että he tekivät muotit myös 
ruokailupöydän tuolia ja matalampaa 
lounge-tuolia varten.

IKEA-ikonin päivitys
Kun Mette työskentelee pariskunnan 
oman brändin parissa, hänen suurin 
kiinnostuksenkohteensa ovat pienet 
sisustustavarat. Oli siis luonnollista, 
että YPPERLIG-mallistossakin hän kes-
kittyi varsinkin niihin. Metten visioksi 
muodostui uuden elämän antaminen 
muutamille ikonisimmista IKEA-tuot-
teista, ja yhdeksi tällaiseksi kohteeksi 
valittiin sininen IKEA-kassi. Metteä 
hermostutti kovasti ottaa aihe esille 
IKEA-suunnittelijoiden kanssa, kos-
ka kassi on niin suuri ikoni. Onneksi 
hän kuitenkin uskaltautui tekemään 
niin, sillä nyt mallistosta löytyy kolme 
uutta versiota kassista. Ne kaikki ovat 
uskollisia alkuperäiselle mutta pienellä 

HAY-mausteella.
”Kassi on yksi tunnetuimmista ja käy-
tetyimmistä IKEA-tuotteista, mutta se 
ei silti ole saanut erityistä kunnioitusta 
design-esineenä. Säilytimme sen mi-
tat samoina ja päivitimme kassin sen 
sijaan uusilla kuvioilla ja väreillä. Se 
oli meidän tapamme osoittaa kunnioi-
tusta tälle ikoniselle tuotteelle”, Mette 
sanoo.

Yhteistyön monet opit
Mitkä asiat tekivät pariskuntaan vai-
kutuksen IKEA-yhteistyössä?
”Opimme tästä yhteistyöstä paljon 
sellaista, mitä voimme hyödyntää 
omassa yrityksessämme: IKEA-tuo-
tantoketjun yksinkertaisuus ja moni-
mutkaisten asioiden yksinkertaistami-
nen, jolloin niistä tulee myös parempia 
ja edullisempia. Opimme paljon myös 
parhaiden työkalujen ja fiksuimpien 
ratkaisujen luomisesta sekä litteiden 
pakkausten haasteiden ratkomisesta”, 
sanoo Rolf Hay.

Lopulta YPPERLIG muotoutui mallis-
toksi, joka toteuttaa hyvin Mette ja 
Rolf Hayn visiota projektin alussa: 
perusasioita ylistävä mallisto, jonka 
fiksujen tuotteiden eleetön kauneus 
kestää pitkään.

HAY-tietoisku

Ihmiset: 
Rolf ja Mette Hay, muotoilijapariskunta design- ja huonekaluyritys HAYn takana.

Syntypaikka: 
Kööpenhamina, Tanska

Taustaa:
Rolf aloitti uransa työskennellen erilaisissa tanskalaisissa design-yrityksissä 
ja opiskellen samalla muotoilua ja tuotekehitystä. Metten vanhemmat taas 
omistivat design-liikkeen. Pariskunta perusti HAYn vuonna 2002 ja HAY Mini 
Marketin, pieniä sisustustavaroita myyvän pop-up-konseptiliikkeen, vuonna 
2014. 
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Tuotteet ja tuotetiedot

PE633891

YPPERLIG-lepotuoli 69,- Helppo 
pinota tilan säästämiseksi. Vah-
vistettua propeenimuovia. Suunnit-
telija: HAY. 62×64, kork. 72cm.  
Vaaleanharmaa 203.465.81

PE633892

YPPERLIG-lepotuoli 79,- Help-
po pinota tilan säästämiseksi. 
Vahvistettua propeenimuovia ja 
100% polyesteria. Suunnittelija: 
HAY. 62×64, kork. 72cm. Gunnared  
tummanharmaa 803.465.78

PE657482

YPPERLIG- 2:n istuttava sohva 
599,- Päällinen: 100% polyesteria. 
Jalat: Jauhemaalattua terästä. 
Suunnittelija: HAY. 152×76, kork. 
92cm. Gunnared tummanharmaa 
803.465.97

PE633816

YPPERLIG- 2:n istuttava 
sohva 299,- Hieman avoimem-
man istuinkulman ansiosta sohva 
tuntuu normaalia syvemmältä ja 
mukavammalta istua. Päällinen: 
65% polyesteria ja 35% puuvil-
laa. Suunnittelija: HAY. 186×84, 
kork. 84cm. Orrsta mustansininen 
003.465.96

PE633820

YPPERLIG- 3:n istuttava 
sohva 599,- Mukana sijauspat-
ja. Päällinen: 65% polyesteria ja 
35% puuvillaa. Suunnittelija: HAY. 
200×80, kork. 85cm. Sängyn koko: 
70×200cm. Orrsta vaaleanharmaa 
303.465.90

PE633812

YPPERLIG-pöytä 199,- Massiivi-
puu, viilu ja teräs ovat kestäviä 
ja helppohoitoisia materiaaleja. 
Lakattua saarnivaneria ja massii-
vikoivua. Designer: HAY. 200×90, 
kork. 74cm.  803.465.83

PE633890

YPPERLIG-penkki 39,- Massiivi-
pyökkiä, kestävää luonnonmate-
riaalia. Lakattua massiivipyökkiä. 
Suunnittelija: HAY. 100×27, kork. 
46cm. 403.453.78

PE633814

YPPERLIG-jakkara 24,90 
Massiivipyökkiä, kestävää luonnon-
materiaalia. Lakattua massiivi-
pyökkiä. Suunnittelija: HAY. 32×27, 
kork. 46cm. 203.453.79

PE633821

YPPERLIG-sarjapöytä, 3 osaa 
59,- Voidaan käyttää yksinään 
tai sisäkkäin tilan säästämiseksi. 
Lakattua massiivikoivua. Suun-
nittelija: HAY. Koot: 55×40, kork. 
60,1cm, 40×40, kork. 42cm ja 
40×25, kork. 24,2cm. 803.453.76

PE633827

YPPERLIG-lehtiteline 14,99 
Keveytensä ansiosta helppo siirtää. 
Jauhemaalattua terästä. Suunnit-
telija: HAY. 55×36, kork. 67cm. 
Tummanharmaa 103.461.24

PE633869

YPPERLIG-sohvapöytä 39,95 
Massiivikoivua, kestävää luon-
nonmateriaalia. Jauhemaalattua 
terästä ja lakattua koivua. Suun-
nittelija: HAY. Ø50, kork. 40cm. 
Tummanharmaa/koivu 903.465.92

PE633819

YPPERLIG-hylly 99,- Massii-
vikoivua, kestävää luonnonmate-
riaalia. Jauhemaalattua terästä, 
lakattua massiivikoivua. Suunnit-
telija: HAY. 150×35, kork. 90cm. 
Vaaleanharmaa/koivu 203.465.76

PE633818

YPPERLIG-hylly 99,- Massii-
vikoivua, kestävää luonnonmate-
riaalia. Jauhemaalattua terästä, 
lakattua massiivikoivua. Suunnit-
telija: HAY. 90×35, kork. 166cm. 
Vaaleanharmaa/koivu 403.465.75

PE633782

YPPERLIG-seinähylly 14,99 
Pieni ja koristeellinen säilytys-
ratkaisu, jonka voit laittaa oven 
taakse tai muuhun kapeaan tilaan. 
Lakattua massiivikoivua. Suun-
nittelija: HAY. 54×4, kork. 100cm. 
903.461.39

PE633824

YPPERLIG-peili 24,99 Jauhe-
maalattua terästä, lasia. Suun-
nittelija: HAY. 45×4, kork. 46cm. 
Valkoinen 703.461.02

PE633865

YPPERLIG-nojatuoli 49,- Helppo 
pinota tilan säästämiseksi. Vah-
vistettua propeenimuovia. Suunnit-
telija: HAY. 55x51, kork. 83cm.  
Vihreä 403.465.80

PE633864

YPPERLIG -nojatuoli 49,- Helppo 
pinota tilan säästämiseksi. Vah-
vistettua propeenimuovia. Suun-
nittelija: HAY. 55×51, kork. 83cm. 
Vaaleanharmaa 603.465.79

PE633866

YPPERLIG-nojatuoli 69,- Help-
po pinota tilan säästämiseksi. 
Vahvistettua propeenimuovia ja 
100% polyesteria. Suunnittelija: 
HAY. 55×51, kork. 83cm. Gunnared 
tummanharmaa 003.465.77
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Tuotteet ja tuotetiedot

PE633825

YPPERLIG-peili 19,99 Jauhe-
maalattua terästä, lasia. Suunnit-
telija: HAY. 30x4,3, kork. 40cm. 
Vihreä 903.461.01

PE633826

YPPERLIG-peili 14,99 Jauhe-
maalattua terästä, lasia. Suunnit-
telija: HAY. 30×4,3, kork. 25,7cm. 
Tummanpunainen 503.461.03

PE636063

YPPERLIG LED -pöytävalaisin 
39,95 Jauhemaalattua alumiinia. 
Suunnittelija: HAY. Kork. 44cm. 
Vaaleanharmaa 303.461.04

PE636064

YPPERLIG LED -lattiavalaisin 
49,95 Jauhemaalattua alumiinia. 
Suunnittelija: HAY. Kork. 122cm. 
Tummanharmaa 303.461.23

PE633784

YPPERLIG-maljakko 24,95 Käsin 
maalattu. Kivitavaa. Suunnit-
telija: HAY. Kork. 30cm. Ruskea 
303.465.71

PE633791

YPPERLIG-maljakko 14,99 Käsin 
maalattu. Kivitavaraa. Suunnit-
telija: HAY. Kork. 23cm. Vihreä 
503.465.70

PE633815

YPPERLIG-kirjoitussetti 9,99  
Pakkauksessa 1 kynäpurkki (halk. 
8 cm, kork. 10,5 cm), 2 purkkia 
(halk. 8 cm, kork. 3 cm) ja 1 teip-
pirullateline (halk. 8 cm, kork. 3 
cm). Alumiinia. Suunnittelija: HAY. 
Musta 803.461.30

PE633811

YPPERLIG-lämpökynttiläkuppi 
5,99 Lämpökynttiläkuppia voi 
myös käyttää myös tavallisten kyn-
ttilöiden kanssa. Jauhemaalattua 
alumiinia. Suunnittelija: HAY. Kork. 
5,8cm. Harmaa 603.461.31

PE634556

YPPERLIG-lämpökynttiläkup-
pi kolmelle kynttilälle 4,99 
Lämpökynttiläkuppia voi myös 
käyttää myös tavallisten kynttilöid-
en kanssa. Jauhemaalattua alumi-
inia. Suunnittelija: HAY. 19,6×5, 
kork. 4,7cm. Dark grey 403.461.32

PE633882

YPPERLIG-kynttilänjalka 2,99  
Jauhemaalattua alumiinia. Suun-
nittelija: HAY. Ø11, kork. 5,1cm. 
Tummanharmaa 703.463.24

PE633881

YPPERLIG-kynttilänjalka 2,99  
Jauhemaalattua alumiinia. Suun-
nittelija: HAY. Ø11, kork. 5,1cm. 
Vihreä 903.463.23

PE633880

YPPERLIG-kynttilänjalka 2,99  
Jauhemaalattua alumiinia. Suun-
nittelija: HAY. Ø11, kork. 5,1cm. 
Vaaleanvihreä 203.461.33

PE633793

YPPERLIG-tarjotin 7,99 
Laminoitua pahvia. Suunnittelija: 
HAY. 58×38cm. Tummanpunainen 
003.463.32

PE633794

YPPERLIG-tarjotin 4,99 Lami-
noitua pahvia. Suunnittelija: HAY. 
50×16cm. Vihreä 303.463.40

PE633795

YPPERLIG-tarjotin 4,99 
Laminoitua pahvia. Suunnittelija: 
HAY. 33×33cm. Tummansininen 
503.463.39

PE633796

YPPERLIG-tarjotin 2,99 Lami-
noitua pahvia. Suunnittelija: HAY. 
28×20cm. Tummanpunainen/
vaaleanvihreä 703.463.38

PE633884

YPPERLIG- kannellinen laatikko 
7,99 Jauhemaalattua alumiinia. 
Suunnittelija: HAY. 21×20, kork. 
12cm. Vihreä 503.461.36

PE633885

YPPERLIG- kannellinen laatikko 
6,99 Jauhemaalattua alumiinia. 
Suunnittelija: HAY. 16×15, kork. 
12cm. Sininen  303.461.37

PE633822

YPPERLIG-paperilautasliina 
1,99/30kpl Kolminkertainen pa-
peri takaa hyvän imukyvyn. Suun-
nittelija: HAY. 33x33cm. Valkoinen 
903.465.68

PE633883

YPPERLIG- kannellinen laatikko 
3,99 Jauhemaalattua alumiinia. 
Suunnittelija: HAY. 9×8, kork. 6cm. 
Vaaleanvihreä 703.461.35
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PE633823

YPPERLIG-paperilautasliina 
1,99/30kpl Kolminkertainen 
paperi takaa hyvän imukyvyn. 
Suunnittelija: HAY. 33×33cm. 
Vaaleanruskea 703.465.69

PE633801

YPPERLIG-huopa 9,99 Huovan 
pinta säilyy pehmeänä ja sileänä 
nukkaamattoman pintakäsittelyn 
ansiosta. 100% polyesteria. Suun-
nittelija: HAY. 130×170cm. Dark 
green 103.461.38

PE633800

YPPERLIG-huopa 9,99 Huovan 
pinta säilyy pehmeänä ja sileänä 
nukkaamattoman pintakäsittelyn 
ansiosta. 100% polyesteria. Suun-
nittelija: HAY. 130×170cm. Vihreä 
503.463.20

PE633797

YPPERLIG-huopa 9,99 Huovan 
pinta säilyy pehmeänä ja sileänä 
nukkaamattoman pintakäsitte-
lyn ansiosta. 100% polyesteria. 
Suunnittelija: HAY. 130×170cm. 
Vaaleanharmaa 303.463.21

PE639332

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Musta/valkoinen 803.463.85

PE639335

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. Tum-
mansininen/raidallinen 603.463.86

PE639337

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Tummanpunainen/raidallinen 
103.463.84

PE639336

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Roosa/pallokuvio 703.463.81

PE639339

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Vaaleanvihreä/pallokuvio 
903.463.80

PE639333

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. Sini-
nen/pallokuvio303.463.83

PE639357

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. Tum-
mansininen/pallokuvio 203.463.88

PE639340

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Tummanpunainen/pallokuvio 
103.463.79

PE639338

YPPERLIG-tyynynpäällinen 
4,99 Vetoketjun ansiosta päällinen 
on helppo irrottaa. 100% puuvillaa. 
Suunnittelija: HAY. 50×50cm. 
Vihreä/pallokuvio 503.463.82

PE633877

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnitteli-
ja: HAY. 36×37, kork. 35cm. 71l.  
Vihreä 203.463.50

PE633879

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnitteli-
ja: HAY. 36×37, kork. 35cm. 71l. 
Tummanpunainen 003.463.46

PE633873

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnitteli-
ja: HAY. 36×37, kork. 35cm. 71l. 
Keltainen 603.463.48

PE633875

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnitteli-
ja: HAY. 36×37, kork. 35cm. 71l. 
Vihreä/valkoinen 403.463.49

PE633878

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnit-
telija: HAY. 36×37, kork. 35cm. 
71l. Tummanpunainen/valkoinen 
003.463.51

PE633872

YPPERLIG-kassi 1,99 Kokoon 
taitettava. Helppo säilyttää 
Polypropeenimuovia. Suunnitteli-
ja: HAY. 36×37, kork. 35cm. 71l. 
Keltainen/musta 803.463.47
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