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Din personlige 
indretningsløsning



Globalt varemærke

Hvorfor IKEA

IKEA til Erhverv Democratic design

Smarte løsninger

Fra tanke til
færdigt arbejde!

Alt under et
tag til hele 
dit projekt

Vi gør det  
sammen

God kvalitet
for alle Enkelhed

Mennesker 
og miljø



1 Værelses boliger
til unge studerende

22
0 

cm
40

 c
m

Vindue 90 cm
Dør 80 cm

25
0 

cm



Moodboard



1. 1 Værelses bolig

LYS symbol



2. 1 Værelses bolig

LYS symbol



Bord og stol

Tommaryd bord 
130x70 cm, fås i 4 
farvekombinationer

HATTEFJÄLL kontorstol , 
flere indstillings 
muligheder STRANDMON lænestol

KRAGSTA sofabord 90 cm 
og indskudsborde 2 stk.

GLADOM 
bakkebord 45 cm, 
flere farver

TEODORES 
stabelbar stol



Seng og opbevaring
SANELA pudebetræk med 
lynlås 65x65 cm kan 
bruges til opbevaring af 
sengetøjet. Fås i mange 
farver

SKÅRER box seng
120x200 cm, 20 cm ben

FLEKKE seng/sovesofa 
80x200 cm, 2 skuffer

SKUBB 
opbevaring, 
93x55x19 cm 

VÅRELD 
pudebetræk 
50x50 cm, 
sengetæppe 
150x250 cmSTOENSE tæppe lang 

luv 80x150 cm



Opbevaring

BILLY reol 
80x28x106 cm

DRÖNA kasse 
33x38x33 cm
Flere farver

KALLAX  reol 77x77 cm

RÅSKOG 
rullebord 
til bl.a
badeværl., 
mm., 
flere farver

NISSEDAL spejl 
40x150 cm

LINDBYN spejle 60x120 
cm, 40x130 cm



Belysning Bondis vægur  38 cm

FADO bordlampe 25 cm
RINGSTA/ SKAFTET 
Gulvlampe 153 cm,
Bordlampe 41 cm

NYMÅNE 
læselampe

VEMUND 
magnettavle/whiteboard 
149x90 cm / over radiatoren

PLUTTIS vægur 28 cm

TJUSIG knage 60 cm
Til væg og dør

BEKVEM taburet 50 cm



Bord og stol

NORDEN klapbord 
26/89/152x80 cm

IKEA PS 2012 
klapbord 
74/106/138x80 cm

FRÖSET lænestol

BYLLAN støtte til 
bærbar computer



Tips og ideer



Tak for at du valgte IKEAs indretningsservice til 
boligindretning. 

Med vores boligindretningsservice - lavede vi en 
personlig interiørdesignløsning til dig baseret på 
ekspertviden om boligindretning. 

Fra at vælge den perfekte sofa til at finde ud af, 
hvordan man optimerer en lille plads, vi er her for 
at hjælpe.

Venlig hilsen
Anne
Indretningsspecialist

Tak!

Inspirational image of 
choice


