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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



2 pers værelse 18 m2

210 cm100 cm
Vindue40 cm

210 cm 100 cm
Vindue

Der må kun bo 2 
personer, men det er en 
lejlighed, så de har 
naturligvis lov til at have 
gæster.

Der skal være noget stue, 
spiseplads og evt. 
skrivebord. Jeg har dog 
også set nogen sætte 
skrivebord i 
soveværelset.

Der er et lille køkken i det 
ene hjørne

Stue Soveværelse

45 cm

45 cm

170 cm



Moodboard stue/køkken



Moodboard arb./soveværelse



Stuen



Soveværelse



SÖDERHAMN 3-pers 
modul sovesofa SÖDERHAMN er en modul sofa, hvor der er 

mulighed for at bygge sin egen kombination –
stor eller lille. Den har udskifteligt- og vaskbart 
betræk. Fås i flere farver.



KLIPPAN 2-pers sofa
180x88x66 cm

KLIPPAN sofaen har aftageligt og vaskbart betræk, 
der fås i forskellige farver og mønstre.

FRÖSET 
lænestol

KRAGSTA 
indskudsborde/ 
taburetter, fås 
også i hvid



KRAGSTA sofabord 90 cm -
indskudsborde/taburetter 

BYLLAN støtte 
til bærbar 
computer

Brug indskudsbordene i 
hhv. 35 cm og 49 cm 
som en ekstra taburet –
de er lette at flytte 
rundt i rummet. 



TOMMARYD bord
130x70 cm TEODORES 

Stabelbar stol
ODGER spisebordsstol
fås i flere farver

BERTIL hynde 
33 cm

TOMMARYD 
bord 130x70 cm
fås i flere farve 
kombinationer



KALLAX reol med stel
94x147x39 cm

KALLAX reolen findes i flere str. og farver. 
Den fås med og uden sokkel - reolen kan 
tilpasses efter funktion, smag, plads, behov 
og budget. 
Den kan skræddersyes efter dit ønske med 
div. indsatser, låger, skuffer, trådkurve og 
kasser i forskellige materialer og farver.



Opbevaringskasser
til KALLAX

Alle opbevaringskasserne passer i KALLAX. Vælg materiale og udtryk efter anvendelse.

BRANÄS

GNABBAS

TJENA

TJENA

DRÖNA

DRÖNJÖNS

LEKMAN

LEKMAN



SKOTTERUD box
madras 140x200 cm
SKOTTERUD fås i flere str. Afprøv og vælg 
madras og topmadras i vores 
madrasstudie, og find den der passer til
dit personlige behov. 



VIHALS sengebord
37x37x58 cm Brug 4x SOCKERBIT 

opbevaringsboks med låg 
50x77x19 cm under sengen

BASTERUD 
bordlampe 



LAGKAPTEN/ADILS
skrivebord 200x60 cm

2x ALEX skuffeelementer
2x TERTIAL 
arbejdslamper



Kontorstole

HATTEFJÄLL ÖRFJÄLL FLINTAN

Kombiner med BORTBERG 
lændepude

Brug 2x KOLON gulvbeskytter 120x100 cm 
under skrivebordsstolene.



Loftlamper i stuen

SÖDÅKRA loftlampe, birk 
/Pære: SOLHETTA LED-pære 
E27 806 lumen

MELOLDI loftlampe, hvid, 
28 cm / Pære: SOLHETTA 
LED-pære E27 470 lumen 

FADO bordlampe, hvid, 25 
cm / Pære: SOLHETTA 
LED-pære E27 470 lumen



Loftlamper i 
soveværelset

REGOLIT loftlampe
med HEMMA 
ophæng

MOJNA 
loftlampeskær
m 47 cm



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
Indretningspeciallist

Tak!

Inspirational image of 
choice


