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Tervetuloa
helmikuun
IKEA-uutuuksien
pariin
Helmikuun uutuustuotteet liittyvät vastuulliseen ja
luonnonläheiseen elämäntapaan. Asutpa sitten maalla tai
kaupungissa, voit tuoda luonnon kotiisi viherkasveilla ja
japanilaisella wabi-sabi-asenteella.

PH167596.jpg

Modernia sisustusta tasapainottavat perinteisen rustiikkiset
esineet, jolloin kokonaisuudessa näkyvät sekä luovuuden ja
innovaatioiden kaipuu että pyrkimys kestävään kehitykseen ja
yksinkertaisuuteen. Sama tasapaino näkyy myös luonnollisessa
värimaailmassa, jossa raikkaiden sävyjen vastapainona on
käytetty myös tummempia värejä.
PH167572.jpg

Uutuuksissa on mukana huonekaluja, jotka tekevät hyvää
myös terveydelle ja ympäristölle. Uusi istumis-/seisomistuki
kannustaa työskentelemään ergonomisesti. Myös kestävä
kehitys on jälleen läsnä vahvasti : ilmaa puhdistavat
verhomme on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista, ja
valaisinten ja sisustustarvikkeiden valmistamiseen on käytetty
luonnonmateriaaleja. Mukana on myös upea tekstiilimallisto,
jossa on hyödynnetty vihreän eri sävyjä ja kasvimaailman
kuvioita.
Toivomme helmikuun uutuustuotteiden luovan kotiin
harmonista tunnelmaa. Kun ympärillämme olevat esineet
ovat meille merkityksellisiä, kotona on mukavaa viettää aikaa.
Pidämme parempaa huolta tavaroistamme, hyvinvoinnistamme
ja luonnosta, kun ymmärrämme niiden kaikkien liittyvän
toisiinsa.

PH167628.jpg

PH167687.jpg
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KORNSJÖ-peilikaappi
KORNSJÖ on kaapin ja kampauspöydän yhdistelmä, joka sopii
loistavasti eteiseen ja oikeastaan mihin tahansa tilaan. Kaapissa
on runsaasti säilytystilaa laukuille, kengille ja pienille tavaroille,
jotka haluat pitää siististi piilossa. Lisäksi kaapin päälle voi
asetella valikoituja esineitä. Kaapin sulavasti auki liukuvassa
vetolaatikossa on pysäytinmekanismi. Säädettävien jalkojen
ansiosta kaappi on helppo asentaa tukevasti myös epätasaiselle
lattialle. Muista kiinnittää kaappi seinään pakkauksen mukana
toimitettavan turvakiinnikkeen avulla.
Suuri pyöreä peili tekee huoneesta valoisamman, ja peiliin on
helppo vilkaista matkalla ulos. Muista takin ja avaimien lisäksi
leveä hymy, niin olet valmis uuteen päivään.

PH167579.jpg KORNSJÖ-peilikaappi 179,- 104.554.10
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Kaikkea ei tarvitse piilottaa. KORNSJÖ-kaapin
peiliin voi ripustaa koruja, matkamuistoja ja
muita pieniä esineitä muistuttamaan elämän
hyvistä asioista.

PH167580.jpg KORNSJÖ-peilikaappi 179,- 104.554.10
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PRAKTBRÄCKA-pussilakana
PRAKTBRÄCKA-tekstiilit ovat kuin taideteoksia. Kaunista
pussilakanaa ja tyynyliinaa koristavan kukkakuvion idea on
peräisin Musée de l’Impression sur Étoffes -tekstiilimuseon
1700-luvun kankaista.
Kangas on valmistettu kestävämmin tuotetusta
100-prosenttisesta puuvillasta. PRAKTBRÄCKA-vuodevaatteet
tuntuvat entistäkin pehmeämmiltä ja mukavammilta, kun tiedät
että puuvilla on kasvatettu vastuullisesti.

PH167596.jpg PRAKTBRÄCKA-pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99 804.496.99
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Romanttisessa ja hillityssä PRAKTBRÄCKApussilakanasetissä on kirjailtuja
yksityiskohtia ja kangaspäällysteiset napit,
jotka pitävät täkin ja tyynyn paikallaan.

PH167595.jpg PRAKTBRÄCKA-pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99 804.496.99
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JUNIMAGNOLIA-pussilakana
Luo kotiisi rauhallinen keidas JUNIMAGNOLIA-vuodevaatteilla.
Pussilakanan ja tyynyliinan kukkakuvio ja lämpimän
maanläheinen sävy tekevät aamuista parempia ja houkuttelevat
iltaisin nukkumaan.
JUNIMAGNOLIA tekee makuuhuoneen kevätilmeen
päivittämisestä helppoa. Voit myös pedata pussilakanan
sohvasänkyyn ja luoda itsellesi mukavan lepopaikan.
Luonnonmateriaali tuntuu pehmeältä iholla ja takaa virkistävät
yö- tai päiväunet.
Tyyliltään perinteinen pussilakanasetti on valmistettu
kestävämmin tuotetusta 100-prosenttisesta puuvillasta.
Puuvillan kasvattamistapaan on siis kiinnitetty erityistä
huomiota. Olemme sitoutuneet käyttämään tuotteissamme
kestävällä tavalla kasvatettua puuvillaa, jotta ihmiset ja
maapallo voisivat paremmin.

PH167598.jpg JUNIMAGNOLIA-pussilakana ja -tyynyliina 14,99 404.495.78
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Kukkakuvioiset tekstiilit tuovat luonnon
kotiisi. Hillitty vihreän sävy ja kaunis
kukkakuvio tekevät JUNIMAGNOLIApussilakanasetistä täydellisen valinnan
kevääseen.

PH167597.jpg JUNIMAGNOLIA-pussilakana ja -tyynyliina 14,99 404.495.78
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ROTFJÄRIL-tyynynpäällinen
Tuo sisustukseen eloa uudella tyynynpäällisellämme.
ROTFJÄRIL-tyynynpäällisen leikkisä perhonen vetää katseet
puoleensa. Kangas sisältää rami-kuitua, joka on hyvin
kulutusta kestävä ja tekstuuriltaan hieman epätasainen
luonnonmateriaali. Tyynynpäällinen on pehmeä ja kestävä, ja se
tuo sisustukseen samaa rouheutta kuin pellava.
Perhostyynyliinan upeus korostuu esimerkiksi erilaisten
raidallisten kankaiden ja päällisten joukossa. Kun muut
materiaalit ovat hillittyjä, perhonen vangitsee katseet ja tuo
kevätiloa tilaan kuin tilaan.

PH167609.jpg ROTFJÄRIL-tyynynpäällinen 5,99 304.656.45
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ROTFJÄRIL-tyynynpäällisen kangas sisältää
rami-kuitua, joka on hyvin kulutusta kestävä
ja tekstuuriltaan hieman epätasainen
luonnonmateriaali. Tyynynpäällinen on
pehmeä ja kestävä, ja se tuo sisustukseen
samaa rouheutta kuin pellava.

PH167607.jpg ROTFJÄRIL-tyynynpäällinen 5,99 304.656.45
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KÄPPHÄST-lastentekstiilit
Perinteisten Lovikka-lapasten kuvioinnista vaikutteita saaneet
KÄPPHÄST-tekstiilit tekevät lasten nukkumaanmenosta
hauskempaa. Leikkisässä lastentekstiilimallistossa on
perinteistä skandinaavista henkeä. Kestävämmin tuotetusta
100-prosenttisesta puuvillasta valmistettuja tekstiilejä koristavat
polkupyörät, norsut, nallet ja junat. Kuka sanoi, että leikkiaika
on ohi?

PH167588.jpg KÄPPHÄST-sarja. Pussilakana ja tyynyliina 24,99 Tilkkutäkki/lelut 704.557.37 Tyyny 14,99/kpl 50×50 cm. 804.557.51 Huopa
19,99 120×150 cm. 504.558.80 Matto, kudottu 29,99/kpl 804.557.70 Pehmolelu 14,99/kpl Ø32 cm. 004.557.45
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PH167585.jpg KÄPPHÄST-matto, kudottu 29,99 804.557.70

Luvassa leikkisää kyytiä! Malliston peitoissa,
tyynyissä, pussilakanoissa ja matoissa on käytetty
iloisia värejä: vaaleanvihreää, punaista, pinkkiä ja
keltaista.

PH167586.jpg KÄPPHÄST-tyyny 14,99 804.557.51
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Pussilakana tuntuu pehmeältä iholla ja
on valmistettu vastuullisesti kasvatetusta
puuvillasta. Luonnollinen ja kestävä
materiaali pehmenee jokaisen pesukerran
jälkeen. Graafisen kuvion painotekniikka
kuluttaa vähemmän vettä kuin perinteiset
painotekniikat. Pussilakana on siis hyvä
valinta sekä lapsellesi että maapallolle.

PH167687.jpg KÄPPHÄST-pussilakana ja -tyynyliina 24,99 Tilkkutäkki/lelut 704.557.37
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GUNRID-verhot
Näillä verhoilla on supervoimia! Kauniit GUNRID-verhot
nimittäin puhdistavat kodin sisäilmaa. Innovatiivinen tekniikka
perustuu mineraalipohjaiseen fotokatalyyttipinnoitteeseen,
joka levitetään valmistusvaiheessa kankaan pintaan. Kun
auringonvalo aktivoi katalyysireaktion, verhot hajottavat ilmasta
yleisiä epäpuhtauksia. Kangas on valmistettu kierrätetyistä
muovipulloista, joten verhot tekevät hyvää myös ympäristölle.
Monet eivät tiedä, että myös sisätiloissa voi olla ilmansaasteita.
Esimerkiksi kaasulieden palamiskaasuista voi päästä ilmaan
typen oksideja, ja muoveista, maaleista ja kalusteista voi
haihtua liuottimia kuten formaldehydiä.
”Toivomme, että GUNRID-verhot sekä puhdistavat kotien
sisäilmaa että tekevät sisäilman epäpuhtaudet paremmin
tunnetuiksi. Kun asia tiedostetaan, ihmiset voivat tehdä
muutoksia ja parantaa ilmanlaatua”, sanoo Inter IKEA
-konsernin Head of Sustainability Lena Pripp-Kovac. ”GUNRIDverhot ovat toistaiseksi ainoa tuotteemme, jossa tekniikka on
käytössä. Tavoitteena kuitenkin on, että kehitystyön myötä
voimme hyödyntää samaa tekniikkaa tulevaisuudessa myös
muissa tekstiileissä.”
GUNRID-verhojen etu on, että ilman epäpuhtauksien
vähentämiseen ei tarvita sähköä. Itsepuhdistuvan materiaalin
ansiosta verhoja ei tarvitse pestä usein, mikä säästää vettä,
energiaa ja rahaa.

PH167604.jpg Ilmaa puhdistavat GUNRID-verhot, 1 pari 34,99 Vaaleanharmaa 004.592.20
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Suunniteltu yhteistyössä
asiantuntijoiden kanssa
Teimme tiivistä yhteistyötä yliopistojen,
innovaattoreiden, ilmanlaadun asiantuntijoiden ja
tavarantoimittajien kanssa, kun kehitimme GUNRIDverhoissa hyödynnettävää tekniikkaa. Kun auringonvalo
osuu kankaaseen, pinnoite alkaa hajottaa tunnettuja
sisäilman epäpuhtauksia.

PH167603.jpg Ilmaa puhdistavat GUNRID-verhot, 1 pari 34,99 Vaaleanharmaa 004.592.20
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ALPKLÖVER-verhot
Luonnossa oleskelu edistää terveyttä ja hyvinvointia, joten miksi
et toisi luontoa kotiisi? Nämä raikkaat lehtikuvioiset verhot ovat
täynnä kevättunnelmaa. Perinteinen skandinaavinen tyyli tuo
mieleen ruotsalaisen metsän.
ALPKLÖVER-verhot päästävät auringonvalon lävitseen, mutta
suojaavat katseilta. Niitä voi myös helposti käyttää kerrostetun
verhoratkaisun osana.

PH167602.jpg ALPKLÖVER-verhot, 1 pari 24,99 004.598.09
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ALPKLÖVER-verhot on valmistettu
puuvilla-viskoosikankaasta kestävän
kehityksen mukaisella tavalla. Viskoosi on
uusiutuva selluloosapohjainen materiaali,
ja kaikki tuotteissamme käytettävä
puuvilla on peräisin kestävämmistä
lähteistä.

PH167601.jpg ALPKLÖVER-verhot, 1 pari 24,99 04.598.09
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HILDIGARD-matto
HILDIGARD-matto vie sinut kevääseen. Maton syvänvihreä väri,
viikunanlehtikuvio ja pehmeä, matala nukka tuovat vehreän
puutarhan kotiisi.
Kestävä materiaali hylkii tahroja ja on helppohoitoinen.
Levitä matto olohuoneen tai makuuhuoneen lattialle ja nauti
viihtyisästä vehreydestä.

PH167613.jpg HILDIGARD-matto, matala nukka 39,99 204.567.44
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HILDIGARD-matto on kaunis ja kestävä, ja
sen helppohoitoinen materiaali hylkii tahroja.

PH167611.jpg HILDIGARD-matto, matala nukka 39,99 204.567.44
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BINGSTA-lepotuoli
Vietä hetki rauhallista omaa aikaa BINGSTA-lepotuolissa.
Umpinaisen selkäpaneelin ja pyöristettyjen käsinojien
ansiosta tuoliin on mukava käpertyä lukemaan, neulomaan
tai rauhoittumaan. Voit myös luoda miellyttävän
keskustelunurkkauksen asettamalla kaksi nojatuolia lähekkäin.
Hyvä tietää: BINGSTA sopii myös yrityskäyttöön.
Valittavana on sekä matala- että korkeaselkänojainen
vaihtoehto ja kaksi väriä: hillitty ja tyylikäs harmaa sekä
trendikäs tummankeltainen.

PH167582.jpg BINGSTA-lepotuoli 129,-/kpl Vissle tummanharmaa / Kabusa tummanharmaa 204.460.95
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Modernin nojatuolin avulla on helppo
päivittää kodin sisustusta. Yksinkertaiset
mustat jalat ja istuinosan, käsinojien
ja selkänojan pyöristetyt muodot
tekevät BINGSTA-lepotuolista varman
katseenvangitsijan.

PH167581.jpg BINGSTA-lepotuoli 129,- Vissle tummanharmaa / Kabusa tummanharmaa 204.460.95
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TORARED- kattovalaisimen varjostin
Jo pelkkä TORARED-varjostimen katseleminen rentouttaa
mielen ja aistit. Upea varjostin on valmistettu meriruohosta, ja
punottu materiaali ja varjostimen muoto tuovat mieleen korin.
Meriruoho on uusiutuva materiaali, mikä tekee varjostimesta
kestävän kehityksen mukaisen valinnan. Jokainen varjostin
on ainutlaatuinen, sillä meriruohon värisävyt vaihtelevat
luonnostaan ja varjostimet valmistetaan käsityönä.
Varjostimen rustiikkinen materiaali luo kotiin luonnonläheisen
tunnelman. Valo leviää varjostimesta huoneeseen
lämpimänsävyisenä, ja seinille syntyy kauniita varjoja. Varjostin
sopii tunnelmaltaan erinomaisesti esimerkiksi ruokailutilaan tai
olohuoneeseen.

PH167593.jpg TORARED- kattovalaisimen varjostin 14,99 204.303.82
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Tuo luonto kotiisi TORARED-varjostimella.
Meriruohosta valmistettu varjostin luo
huoneeseen lämpimän luonnonläheisen
tunnelman.

PH167592.jpg TORARED- kattovalaisimen varjostin 14,99 204.303.82
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TÄLLBYN-valaisimet
TÄLLBYN-valaisimet tuovat kotiisi ripauksen nostalgiaa. Uudessa
valaisinsarjassa on kolme erikokoista valaisinta: pöytävalaisin,
kattovalaisin ja lattiavalaisin. Metallista ja suupuhalletusta
lasista valmistetut klassiset valaisimet on suunniteltu vankoiksi.
Art Deco -henkinen muotoilu tuo tilaan kuin tilaan tyylikkyyttä
ja romantiikkaa. Valaisimet luovatkin oivan vastakohdan
rouheammille kalusteille. Kontrastit tekevät sisustuksesta
yllätyksellisen ja raikkaan.

PH167591.jpg TÄLLBYN-valaisimet. Pöytävalaisin, ei myynnissä Suomessa Kattovalaisin 49,99 404.402.38
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LIDKULLEN- aktiivinen istumis-/
seisomistuki
LIDKULLEN helpottaa työskentelyä. Moderni istumis-/
seisomistuki edistää aktiivista istuma-asentoa mekanismilla,
joka pitää istujan jatkuvasti pienessä liikkeessä. Kauniin
minimalistinen design, selkeät linjat ja pyöristetyt reunat
takaavat, että tuki on paitsi terveellinen myös kaunis lisä
sisustukseen.
Liiasta istumisesta on tullut todellinen terveyshuoli. Koska suuri
osa päivästä kuluu töissä istuen, liikkumisen lisääminen on
erittäin tärkeää. Siksi panostamme istumis- ja seisomistukiin ja
muihin ergonomisiin ratkaisuihin, jotka pitävät sinut liikkeessä
myös töissä. Kun voit hyvin, työskentelykin sujuu paremmin.

PH167577.jpg LIDKULLEN-istumatuki/seisomatuki 79,95/kpl Gunnared tummanharmaa 304.457.74
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Ihmiskeho on luotu liikkumaan, joten
työpiste kannattaa suunnitella siten, että
voit vaihtaa asentoa usein ja tehdä töitä
istuen, seisten ja tukeen nojaten. Istumis-/
seisomistuen avulla voit työskennellä myös
puoli-istuvassa asennossa, jolloin lihakset
aktivoituvat.

PH167576.jpg LIDKULLEN- aktiivinen istumis-/seisomistuki 79,95 Gunnared tummanharmaa 304.457.74
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FULLSPÄCKAD-tarjotin
Tätä kerrostarjotinta on kätevä käyttää ja kantaa. Kahden
kerroksen ansiosta tarjottavat saa aseteltua FULLSPÄCKADtarjottimelle helposti. Tarjottimessa on myös käytännöllinen
kantokahva, joten tarjottavia on helppo kuljettaa vaikkapa
keittiöstä ruokailutilan pöydälle. Lisäksi tarjotin on kestävä
ja vastuullinen valinta, sillä se on valmistettu uusiutuvasta ja
nopeakasvuisesta bambusta.

PH167623.jpg FULLSPÄCKAD-tarjotin 14,99 204.301.41
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PH167620.jpg FULLSPÄCKAD-tarjotin 14,99 204.301.41

FULLSPÄCKAD-tarjotin on kestävä ja
vastuullinen valinta, sillä se on valmistettu
uusiutuvasta ja nopeakasvuisesta bambusta.

PH167621.jpg FULLSPÄCKAD-tarjotin 14,99 204.301.41
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TONAD-koristesetti, 3 osaa
Koriste-esineillä on helppo tuoda sisustukseen
persoonallisuutta ja vaihtelua. Tyyliltään moderniin TONADkoristesettiin kuuluu kolme erikokoista pöllöä. Betonista
valmistetut pöllöt on helppo pitää puhtaina, sillä ne voi
pyyhkiä kostealla liinalla. Linjakkaat ja graafiset linnut ovat
muotoilultaan ajattomia.

PH167629.jpg TONAD-koristesetti, 3 osaa 9,99 304.598.17
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Nämä söpöt pöllöt tuovat hymyn huulille. Ne
voi asettaa esimerkiksi ikkunalaudalle päivän
piristykseksi.

PH167627.jpg TONAD-koristesetti, 3 osaa 9,99 304.598.17
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VANLIGEN-sarja
Kauniit esineet, kukat ja viherkasvit ovat takuuvarmoja
inspiraation lähteitä. Uusi VANLIGEN-tuotesarjamme
sisältää perinteisiä maljakoita, koristelaatikoita, ruukkuja ja
lämpökynttiläkuppeja.
Perinteisestä keramiikasta vaikutteita saaneissa tuotteissa
korostuvat vahvat linjat ja tyylikäs muotoilu. Materiaaleina on
käytetty savea tai lasia ja väreinä täyteläistä vihreää, sinistä,
harmaata ja punaista.

PH167626.jpg VANLIGEN-sarja. Maljakko 7,99 Ø18,5 cm, kork. 18 cm. 104.518.55 Maljakko/kannu 19,99 kork. 26 cm.
104.518.40 Koristelaatikkosetti, 2 osaa 6,99 604.518.53
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Perinteisestä keramiikasta vaikutteita
saaneissa VANLIGEN-sarjan tuotteissa
korostuvat vahvat linjat, täyteläiset värit ja
tyylikäs muotoilu.

PH167624.jpg VANLIGEN-sarja. Maljakko 7,99 Ø18,5 cm, kork. 18 cm. 104.518.55 Maljakko/kannu9,99 kork. 26 cm. 304.518.40 Koristelaatikkosetti, 2
osaa 6,99 604.518.53
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BOMARKEN-vitriinilaatikko
Kotiin saa luotua harmonisen tunnelman, kun näkyvillä olevat
esineet ovat itselle merkityksellisiä. Millä on oikeasti merkitystä
sinulle? Mikä saa sinut hymyilemään? Kullanvärisestä
teräksestä ja lasista valmistettu BOMARKEN-vitriinilaatikko sopii
täydellisesti tärkeiden esineiden säilyttämiseen.
Voit tallettaa laatikkoon rakkaimmat muistoesineesi tai käyttää
sitä vaikka taimien minikasvihuoneena. Kasvit voivat toimia
muistutuksena omasta jatkuvan kasvun polustamme.

PH167632.jpg BOMARKEN-vitriinilaatikko 19,99 304.543.58
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BOMARKEN-vitriinilaatikon pohja ja takaseinä
ovat peililasia, jotta laatikossa olevat esineet
näkyvät paremmin.

PH167631.jpg BOMARKEN-vitriinilaatikko 19,99 304.543.58

IKEA-uutuudet / HELMIKUU 2020 / 36

TJILLEVIPS-korit
Nämä ihastuttavat korit tuovat sisustukseen kodikkuutta.
TJILLEVIPS-sarjan korit ovat käsintehtyjä, ja niiden punomiseen
on käytetty kuutta eri kasvikuitua: bambua, rottinkia,
meriheinää, banaanikuitua, poppelia ja juuttia. Jokainen
taitavasti punottu kori on ainutlaatuinen, sillä kasvikuitujen värit
vaihtelevat luonnostaan.
Sara Ottosson on työskennellyt IKEA-konsernissa
luonnonkuitujen parissa yli kymmenen vuotta, ja
hänen mukaansa värivaihtelut tekevät materiaaleista
mielenkiintoisempia: ”Värien vaihtelu tekee pinnasta
elävämmän. Siinä on jotakin kaunista, että materiaalit ovat
epäsäännönmukaisia ja että tietää jonkun käyttäneen aikaa
materiaalien työstämiseen ainutlaatuisiksi tuotteiksi.”
Yksi TJILLEVIPS-korien erinomaisista puolista on se, että ne
luovat työpaikkoja taitaville käsityöläisille. Luonnollisten
ja nopeakasvuisten kasvikuitujen ansiosta korit ovat myös
kestävän kehityksen mukainen valinta. Voit siis huolehtia
ihmisistä ja maapallosta samalla kun järjestät, sisustat ja tuot
kotiisi luonnonläheistä ilmettä.

PH167574.jpg TJILLEVIPS-kori 24,99 Ø40 cm, kork. 40 cm. 404.394.85
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PH167575.jpg TJILLEVIPS-kori 14,99 Ø30 cm, kork. 30 cm. 604.394.89

Tee siivoamisesta helppoa: kerää
pikkutavarat käsinpunottuun
meriheinäkoriin.

PH167686.jpg TJILLEVIPS-kori 14,99 Ø30 cm, kork. 30 cm. 604.394.89
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PE775063.jpg

Meriheinä on erinomainen
luonnonmateriaali. Nopean kasvutapansa
ansiosta se on myös kestävä valinta.

PE775069.jpg
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TJILLEVIPS-korien eri materiaaleilla on
kolme yhteistä ominaisuutta: niiden nopea
kasvutapa tekee niistä kestävän valinnan,
ne sopivat erinomaisesti käsintehtyihin
tuotteisiin ja ne luovat työpaikkoja taitaville
käsityöläisille.

PE775066.jpg
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PH167565.jpg TJILLEVIPS-korit Ø 50 cm, kork. 30 cm 24,99/kpl 804.394.88 Ø40 cm, kork. 20 cm 19,99/kpl
404.394.90

Tämä käsintehty kori on valmistettu kierretystä
banaanikuidusta. Kuitu saadaan banaanikasvin
siitä osasta, joka irrotetaan uusien versojen tieltä
sadonkorjuun yhteydessä.

PH167566.jpg TJILLEVIPS-kori 24,99 Ø50 cm, kork. 30 cm. 804.394.88
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PH167563.jpg TJILLEVIPS-kori 14,99 Ø25 cm, kork. 28 cm. 804.394.93

Nämä käsinpunotut korit on tehty bambusta.
Bambu on nopeakasvuinen ja uusiutuva
materiaali.

PH167562.jpg TJILLEVIPS-korit Ø25 cm, kork. 28 cm 14,99/kpl 804.394.93 Ø32 cm, kork. 21 cm 16,99/kpl
204.394.86
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PH167571.jpg TJILLEVIPS-kori 9,99 25×35 cm, kork. 20 cm. 304.393.58

Tämä kori on tehty rottingin kuoren
sisäosasta, jota ei perinteisesti
ole hyödynnetty. Monimutkainen
punontatekniikka vaatii taitoa.

PH167572.jpg TJILLEVIPS-kori 9,99 25×35 cm, kork. 20 cm. 304.393.58
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PH167567.jpg TJILLEVIPS-kori 24,99 Ø45 cm, kork. 30 cm. 004.394.87

Oikeanpuoleinen kori on tehty poppelista ja
vasemmanpuoleinen rottingista. Tiesitkö, että
kasvikuitujen värit vaihtelevat sen mukaan, missä
kasvit ovat kasvaneet? Esimerkiksi indonesialainen
rottinki on vaaleampaa kuin vietnamilainen.
Lisäksi väreihin vaikuttavat kasvuvuodenaika ja
sadonkorjuuolosuhteet.

PH167573.jpg TJILLEVIPS-kori 9,99 Ø35 cm, kork. 25 cm. 204.394.91
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PH167570.jpg TJILLEVIPS-kori 12,99 30×30 cm, kork. 35 cm. 004.394.92

Tämä kaunis juuttikori sopii erinomaisesti
asusteiden säilyttämiseen. Lisäksi se on
kooltaan juuri sopiva KALLAX-hyllyihin.

PH167569.jpg TJILLEVIPS-kori 12,99 30×30 cm, kork. 35 cm. 004.394.92
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PE765307.jpg

PE751417.jpg

PE751428.jpg

PE751422.jpg

PE755686.jpg

PE755688.jpg

BINGSTA-lepotuoli 129,Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: Elizabet Gutierrez.
Vissle tummanharmaa / Kabusa
tummanharmaa 204.460.95

BINGSTA- korkeaselkäinen lepotuoli
179,- Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: Elizabet Gutierrez.
Vissle tummanharmaa / Kabusa
tummanharmaa 104.542.36

BINGSTA-lepotuoli 129,Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: Elizabet Gutierrez.
Vissle tummankeltainen / Kabusa
tummankeltainen 404.556.49

BINGSTA- korkeaselkäinen lepotuoli
179,- Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: Elizabet Gutierrez.
Vissle tummankeltainen / Kabusa
tummankeltainen 404.556.54

LIDKULLEN- aktiivinen istumis-/
seisomistuki 79,95
Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: E. Thomasson / P.
Süssmann. Istuin: Ø38 cm, kork. 59–
81 cm. Gunnared beige 004.183.76

LIDKULLEN- aktiivinen istumis-/
seisomistuki 9,95
Päällinen: 100 % polyesteriä.
Suunnittelija: E. Thomasson / P.
Süssmann. Istuin: Ø38 cm, kork. 59–
81 cm. Gunnared tummanharmaa
304.457.74

PE769937.jpg

PE753261.jpg

PE759263.jpg

PE760957.jpg

KORNSJÖ-kaappi ja peili 179,Jauhemaalattua terästä ja lasia.
Suunnittelija: Ebba Strandmark.
70×47 cm, kork. 187 cm. 104.554.10

TORARED- kattovalaisimen varjostin
14,99 Meriheinää. Suunnittelija:
Emma Olbers. Ø36 cm, kork. 34 cm.
204.303.82

TÄLLBYN-lattiavalaisin 69,95
Nikkelöityä terästä ja lasia.
Suunnittelija: Francis Cayouette.
Varjostin: Ø40 cm. Kork. 135 cm.
IKEA. Malli G2003 Tällbyn. Valaisin on
yhteensopiva energialuokkien A++…D
lamppujen kanssa. 404.377.40

TÄLLBYN-kattovalaisin 49,99
Nikkelöityä terästä ja lasia.
Suunnittelija: Francis Cayouette.
Ø40cm. IKEA. Malli T1907
Tällbyn. Valaisin on yhteensopiva
energialuokkien A++…D lamppujen
kanssa. 404.402.38

IKEA-uutuudet / HELMIKUU 2020 / 46

PE742638.jpg

PE739085.jpg

PE744537.jpg

PRAKTBRÄCKA-sarja 100 %
puuvillaperkaalia. Vaaleanharmaa/
valkoinen.
Pussilakana ja tyynyliina 29,99
Pussilakana 150×200 cm. Tyynyliina
50×60 cm. 504.497.09
Pussilakana ja 2 tyynyliinaa 49,99
Pussilakana 240×220 cm. Tyynyliina
50×60 cm. 804.496.99

JUNIMAGNOLIA-sarja 100 %
puuvillaa. Vihreä/valkoinen.
Pussilakana ja tyynyliina 14,99
Pussilakana 150×200 cm. Tyynyliina
50×60 cm. 404.495.78
Pussilakana ja 2 tyynyliinaa 29,99
Pussilakana 240×220 cm. Tyynyliina
50×60 cm. 704.495.67

ROTFJÄRIL-tyynynpäällinen 5,99
50 % ramia, 50 % puuvillaa. 50×50 cm.
Luonnonvalkoinen/monivärinen
304.565.45

PE746912.jpg

PE747578.jpg

PE747582.jpg

PE747199.jpg

ALPKLÖVER-verhot, 1 pari 24,99
80 % puuvillaa, 20 % viskoosia/
raionkuitua. 145×300 cm. Valkoinen/
tummanvihreä 04.598.09

Ilmaa puhdistavat GUNRID-verhot,
1 pari 34,99 100 % polyesteriä.
145×300 cm. Vaaleanharmaa
004.592.20

Ilmaa puhdistavat GUNRID-verhot,
1 pari 34,99 100 % polyesteriä.
145×300 cm. Vaaleanpunainen
404.592.18

HILDIGARD-matto, matala
nukka 39,99 100 % polypropeenia.
133×195 cm. Vihreä 204.567.44
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PE766680.jpg

PE749275.jpg

PE767264.jpg

PE767273.jpg

PE767279.jpg

VANLIGEN-ruukku 4,99
Keramiikkaa. Värillinen lasite.
Suunnittelija: Jennifer Idrizi. Suurin
halkaisija 12 cm. H14cm. Vihreä
904.518.42

VANLIGEN-koristerasia, 2 osaa
6,99 Keramiikkaa. Värillinen lasite.
Suunnittelija: Jennifer Idrizi.
Tummanvihreä 604.518.53

VANLIGEN-lämpökynttiläkuppi 0,99
Lasia. Suunnittelija: Jennifer Idrizi.
Ø9 cm, kork. 4 cm. Harmaa 504.518.39

VANLIGEN-maljakko 7,99
Keramiikkaa. Värillinen lasite.
Suunnittelija: Jennifer Idrizi. Ø18,5 cm,
kork. 18 cm. Vihreä 104.518.55

VANLIGEN-maljakko/kannu 19,99
Keramiikkaa. Värillinen lasite.
Suunnittelija: Jennifer Idrizi. Kork.
26 cm. Sininen 304.518.40

PE767259.jpg

PE767978.jpg

PE767617.jpg

TONAD-koristesetti, 3 osaa 9,99
Betonia. Suunnittelija: Henrik Preutz.
Harmaa 304.598.17

BOMARKEN-vitriinilaatikko 19,99
Nikkelöityä terästä ja lasia. 17×16 cm,
kork. 20 cm. Kullanvärinen 304.543.58

FULLSPÄCKAD-tarjotin 14,99
Bambua ja terästä. 28×20 cm,
kork. 27 cm. 204.301.41
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PE746975.jpg

PE747013.jpg

PE745633.jpg

KÄPPHÄST-pussilakana ja -tyynyliina
24,99 100 % puuvillaa. Suunnittelija:
Hanna Brogård. Pussilakana
150×200 cm. Tyynyliina 50×60 cm.
Tilkkutäkki/lelut 704.557.37

KÄPPHÄST-pussilakana ja -tyynyliina
12,99 100 % puuvillaa. Suunnittelija:
Hanna Brogård. Pussilakana
150×200 cm. Tyynyliina 50×60 cm.
Lelut/keltainen 604.557.28

KÄPPHÄST-huopa 19,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: Hanna
Brogård. 120×150 cm. Neulottu/
monivärinen 504.558.80

PE756802.jpg

PE756812.jpg

PE745640.jpg

KÄPPHÄST-tyyny 14,99
100 % polyesteriä. Suunnittelija:
Hanna Brogård. 50×50 cm. Norsu
804.557.51

KÄPPHÄST-pehmolelu 14,99
100 % polyesteriä. Suunnittelija:
Hanna Brogård. Ø32 cm. 004.557.45

KÄPPHÄST-matto, kudottu 29,99
100 % puuvillaa. Suunnittelija: Hanna
Brogård. 80×160 cm. 804.557.70
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PE763926.jpg

PE763935.jpg

PE763927.jpg

PE763933.jpg

PE763928.jpg

TJILLEVIPS-kori 14,99 Bambua.
Ø25 cm, kork. 28 cm. 804.394.93

TJILLEVIPS-kori 16,99 Bambua.
Ø32 cm, kork. 21 cm. 204.394.86

TJILLEVIPS-kori 9,99 Rottinkia.
25×35 cm, kork. 20 cm. 304.393.58

TJILLEVIPS-kori 24,99 Meriheinää.
Ø40 cm, kork. 40 cm. Musta
404.394.85

TJILLEVIPS-kori 14,99 Meriheinää.
Ø30 cm, kork. 30 cm. Vihreä
604.394.89

PE763931.jpg

PE763934.jpg

PE763932.jpg

PE763930.jpg

PE763929.jpg

TJILLEVIPS-kori 9,99 Kirkkaalla
lakalla käsiteltyä rottinkia. Ø35 cm,
kork. 25 cm. 204.394.91

TJILLEVIPS-kori 24,99 Kirkkaalla
lakalla käsiteltyä poppelia. Ø45 cm,
kork. 30 cm. 004.394.87

TJILLEVIPS-kori 19,99 Banaanikuitua
ja meriheinää. Ø40 cm, kork. 20 cm.
404.394.90

TJILLEVIPS-kori 24,99 Banaanikuitua
ja meriheinää. Ø50 cm, kork. 30 cm.
804.394.88

TJILLEVIPS-kori 12,99 100 % juuttia.
30×30 cm, kork. 35 cm. 004.394.92
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