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Här kommer en ny omgång med produktnyheter från IKEA! 
Under hela 2012 fokuserar vi extra mycket på textil, därför 
har vi bland annat tagit fram nya, spännande varianter av 
LAPPLJUNG textilkollektion och djärva mönster hos KAJSAMIA 
gardiner. KLIPPAN soffa och SKRUVSTA snurrfåtölj kommer 
i nya versioner med iögonfallande design av Cilla Ramnek. 
Dessutom presenterar vi massor av nya, kreativa textilier som 
till exempel GURINE och TIDNY metervara.

I hela hemmet kommer vi få se allt fler rena, vita linjer som 
exempelvis FÄRGLAV påslakan, SVEIO och FJELL byråer och 
numera kompletta TISDAG belysningskollektion med inbyggd 
LED. Den här gången lanserar vi även ett par produkter som 
vi hoppas kommer bli framtida IKEA klassiker som lamporna 
ROTVIK och HEKTAR. 

För högupplösta bilder och produktinformation,
kontakta oss gärna: press.sto@ikea.com



Autentiskt afrikanskt. Exklusivt på IKEA.
LAPPLJUNG textilier

När vi skapade den nya textilkollektionen LAPPLJUNG med 

bland annat mattor, kuddar, gardiner och påslakan ville 

vi att det skulle kännas IKEA i hjärtat. Samtidigt ville vi 

att stilen också skulle föra tankarna till globala influenser, 

traditionellt hantverk och livfulla mönster. För att hitta 

inspiration besökte vi Musée de l’Impression sur Étoffes i 

Mulhouse i Frankrike, där man har samlat massor av texti-

la mönster från olika tider och platser. Muséet ger tillstånd 

att använda vissa mönster under en begränsad tid.

Vi sökte efter mönster av afrikanskt ursprung som vi 

kunde matcha med idéer vi redan hade som till exem-

pel den marockansk-inspirerade mattan formgiven av 

designern Anna Efverlund. Dessutom hade vi en skiss 

av ett fågelmönster för en kudde samt några filtar och 

tyger med samma design som vi ville behålla. Men 

vi saknade ett mönster som kunde förena alla delar i 

kollektionen.

Ett särskilt egensinnigt och livfullt träklosstryck fångade 

vår uppmärksamhet. Vi skannade mönstret för att 

kunna experimentera med storlek, skala, färger och 

kombinationer. LAPPLJUNG blev ett mönster inspirerat 

av ett autentiskt motiv från Afrika, men också med en 

stark känsla av IKEA, tillgängligt för alla. Precis som vi 

önskade.

Den nya textilkollektionen LAPPLJUNG inkluderar livfulla mönster för kuddar, mattor, 
gardiner, metervara, påslakan och örngott.

Mixa och matcha de klara färgerna och livfulla 
mönstren hos textilkollektionen LAPPLJUNG.
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LAPPLJUNG RUTA kuddfodral 79:-
100% bomull. L40×B60cm.
Vit/svart 202.308.73

LAPPLJUNG kuddfodral 49:-  
100% bomull. L50×B50cm.
Röd-lila 202.308.68

LAPPLJUNG FÅGEL kudde 79:-
100% bomull. L40×B40cm.
Flerfärgad 002.308.74

LAPPLJUNG RAND serie 100% bomull. Flerfärgad. 
Påslakan och örngott 149:- Påslakan 
B150×L200cm, örngott L50×B60cm. 902.298.71 
Påslakan och örngott 249:- Påslakan 
B240×L220cm, örngott L50×B60cm. 002.298.61

Designer Anna Efverlund valde ett Marockansk-in-
spirerat, livfullt mönster på LAPPLJUNG RUTA matta 
och kuddfodral. 

Framhäv rummet med LAPPLJUNG textilier för att 
skapa en levande, generös känsla.

LAPPLJUNG RAND påslakan och örngott finns tillgäng-
liga i flera storlekar och har en trådtäthet på 144 TC. 

Den turkos och gulgröna färgen hos LAPPLJUNG 
FÅGEL kudde matchar kanterna på LAPPLUNG matta.
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LAPPLJUNG STRÅ 
panel 129:-
80% papper, 15% polyester,  
5% jute. B60×L300cm.
Svart/flerfärgad 402.374.92

LAPPLJUNG RAND gardinpar 349:-
56% linne, 44% polyester. B145×250cm.
Vit/svart 902.308.55

LAPPLJUNG RAND  
panel 129:-
85% papper, 15% polyester. 
B60×L300cm.
Flerfärgad 202.316.60

LAPPLJUNG RAND gardinpar 149:-
70% polyester, 30% bomull. B145×250cm.
Vit/röd 302.308.58 

LAPPLJUNG RANDIG metervara 69:-
100% bomull. B150 cm. Svart/flerfärgad 
502.272.61

LAPPLJUNG RUTA matta 599:-
Kort lugg. 100% polypropylene. Design: Anna Efverlund. 
B200×L200cm. Orange/brun 602.390.94

LAPPLJUNG matta 149:-
Planvävd. 100% polyester.
B80×L150cm. Svart 702.393.38

LAPPLJUNG matta 149:-
Planvävd. 100% polyester.
B80×L150cm. Röd 502.393.39

LAPPLJUNG matt 149:-
Planvävd. 100% polyester.
B80×L150cm. Blå 202.279.03

LAPPLJUNG RUTA matta 599:-
Kort lugg. 100% polypropylene. Design: Anna Efverlund. 
B200×L200cm. Vit/svart 402.279.02
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Som ljusstrålar genom ett staket 
ROTVIK lampor

De nya ROTVIK golv- och taklamporna, tillverkade i bambu, är inspirerade av 

ett staket. Eller snarare ett foto av ett staket. Motivet är från östra Afrika där 

det nomadiska Maasai-folket hade byggt upp staketet för att skydda sina djur 

och just där, i den bilden, fann formgivaren Jon Eliasson sin inspiration. På 

fotot kan man se pinnar av olika längder och bredder som har vävts samman 

och solljuset som strömmar genom gliporna.

“Det var precis så jag ville att ljuset från ROTVIK skulle falla” säger Jon. “Jag 

ville att det skulle lysa igenom lampskärmen, men inte för starkt. Samtidigt ville 

jag att lampan skulle ha en typisk lampform, men att materialet skulle vara av 

någon oväntat.”

Att hitta rätt material var en utmaning. Detsamma gällde när han skulle hitta 

en form som skulle se handgjord ut men samtidigt vara maskintillverkad. För 

att skapa lampskärmarna, vävdes fem pinnar av olika längd samman i ett 

mönster med 13 pinnar vilket upprepades, som på en matta. Och sist men inte 

minst, för att återskapa det strömmande ljuset från fotografiet, hittade Jon 

rätt ljus med hjälp från LED-tekniken – en 8,1-watt lampa för taklampan och 

fyra lampor i ljuskrona för golvlampan.  

ROTVIK belysningsserie
Betsad bambu. Design: Jon Eliasson. 
Ljuskälla säljs separat. Bambu/brun.

Taklampa 499:-
LEDARE E27 globformad 8W rekommenderas. 

101.957.14

Golvlampa 499:-
LEDARE E14 1.8W rekommenderas. 

601.957.16

Den skulpturliknande ROTVIK golvlampa 
i bambu är hela 120 cm hög.

För att bäst återskapa solljus som skiner genom ett staket, används LED-
belysning i klarglas i ROTVIK lamporna. 
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Fin form med rullad bambu
VINÄGER vaser, fat och skål

Först klyvs bambun i tunna strån. Sedan rullas den tätt till önskad form. Bred, 

smal, hög, eller låg - vilken form det blir beror på hur hantverkaren rullar 

bambun. I Sydostasien är bamburullning ett vanligt arbete och där hittade vi 

också de skickligaste hantverkarna. De hjälpte oss att göra VINÄGER - en serie 

dekorativa föremål som tillverkas av rullad bambu och sedan lackas. En skål 

och ett fat för små saker, fina stenar m.m. och en stor dekorationsvas för, ja 

varför inte lite torkat prydnadsgräs?

 

VINÄGER serie 
Design: Nicolas Cortolezzis. 
Decovas 99:- H00cm. Svart 501.865.43
Decovas 99:- H00cm. Vit 801.865.46
Decovas 99:- H00cm. Röd 201.865.49
Fat 79:- Ø00cm. Röd 401.865.48
Fat 99:- Ø00cm. Vit 001.865.45
Skål 59:- Ø00cm. Svart 001.865.50 



OCKSÅ vaser 
Grön, 20 cm 59:- 602.181.38 
Lila 29 cm 79:- 802.181.37

FYLLIG vas 299:- 
Glas. Design: K Hagberg/M Hagberg. H82cm. Vit 402.089.94

MEDVETEN vaser Lila, 21 cm 49:- 002.089.86 

Från glasbruk till vardagsbruk
FYLLIG vas

FYLLIG vas är knappast blyg av sig. Med en höjd på 83 cm, 

den tunna formen och smala öppningen, blir det lätt att 

komponera ett vackert arrangemang, om så bara med några 

få kvistar. Designersyskonen Knut Hagberg och Marianne 

Hagberg ville skapa en design som kan passa i både tradi-

tionella som moderna hem och hittade inspirationen i tidlösa 

geometriska former.

Minst lika inspirerade blev de av produktionen. “Det krävs enorm 

kompetens för glasblåsarna att tillverka FYLLIG vas”, säger 

syskonen. “De står uppställda i långa rader och blåser flera kilo 

smält glas genom tunna stålrör när de tillverkar vaserna.”

MILDRA serie 
Flaska, 1 liter 49:-/st  002.093.11 
Glas, 22 cl 15:-/st 802.093.12

MEDVETEN vaser 
Lila, 21 cm 49:- 002.089.86 
Svart 28 cm 59:- 802.089.87



Med verkstan och lagårdsdörren 
som förebild
FJELL byrå och garderob

Du kan åka världen runt för att söka inspiration, 

men också hitta den i din egen trädgård. Det 

var något som Tina Christensen och Kai Legaard 

erfor, när det var dags att designa sovrumsserien 

FJELL i en ny stil för IKEA.

 

I sökandet efter inspiration botaniserade Tina 

bland annat på Londons gamla tågstationer, med 

industrialismens tidstypiska uttryck framför sig. 

Men det var egentligen inte förrän hon själv lan-

dade, bokstavligt och själsligt, i sin egen trädgård 

som hon och Kai hittade sin stora inspiration. Där, 

mitt framför näsan på henne, fanns allt som den 

nya sovrumsserien skulle komma att låna sin ut-

trycksform från.

Där fanns lagårdsdörren med sin enkla låsanordn-

ing som främst sattes dit för sin funktion, men 

också för att smycka dörren. Här fanns kistan 

vars gamla trä hade fått en struktur som gjorde 

att du kunde känna ådringarna med fingrarna. 

Här fanns lådorna i växthuset, vars handtag var 

specialanpassade för syftet att fungera väl. Men 

framförallt, här fanns en ärlighet i materialen 

och funktionen. Med back-to-basic som ledord, 

började Kai och Tina rita möblerna FJELL. Byrån 

fick t.ex. bredare botten, som ger stadighet 

både i funktion och form. Garderoben fick sina 

järnbeslag synliga och stora, precis som på den 

gamla lagårdsdörren. Och allt var gjort i massivt 

furu, så att lukten av trä ska kännas varje gång 

du använder möblerna.

 

För att möblerna i serien FJELL också skulle kännas 

lika rustika som de ser ut, ville vi få till en struktur 

som liknade slitet trä, även om det är nytillverkat. 

För det ändamålet hjälpte vår träspecialist till att 

välja ut europeisk furu som sedan borstas med en 

grov och en fin borste, för att verkligen få fram 

känslan av ådringar. Beslagen gjordes sedan i stål 

och blev vackra synliga detaljer, som också bidrog 

till den lite mer rustika stilen. Tänk vad mycket en 

gammal lagårdsdörr kan göra.
FJELL garderob 3995:-
Design: T. Christensen/K. Legaard. B110/H208/D64cm. 
Obehandlad furu  602.226.30

FJELL byrå 2495:-
Design: T. Christensen/K. Legaard. 4 lådor. H96/B91cm. Obehandlad furu  402.226.26



SOCKER tunna 79:-
Flera färger. 302.338.47

GUNGSTOL tavla 59:-
5x70cm. 602.093.92

BILD 59:-
40x50cm. 602.093.92

BILD 99:-
Ängsfjärilar. 70x100cm. 902.094.01



En modern modul att gömma sig i
SÖDERHAMN Replösa svart soffserie

Soffserien SÖDERHAMN är valmöjligheternas möbel 

eftersom moduldelarna kan kombineras helt fritt för 

att skapa en soffa som passar ditt hem och inrednings-

stil. Med nya SÖDERHAMN Replösa avtagbara klädsel, 

tillverkad av kraftig och slitstark bomull/polyester/twill, 

ökar valmöjligheterna ännu mer.

Skapa till exempel ett mysigt, tvåsitsigt gömställe 

mitt i rummet eller bygg en gigantisk hörnsoffa som 

utmärker sig rejält. Oavsett val av modell erbjuder 

SÖDERHAMN en bekväm sits som är både låg, djup, 

mjuk och lätt fjädrande tack vare dess elastiska väv.

SÖDERHAMN hörnsoffa 13490:-
Överdrag: 79% bomull, 21% polyester. 
Design: Ola Wihlborg. B291/291×H83cm. 
Replösa svart 099.020.76

SÖDERHAMN tresitssoffa hög rygg 
5995:- Överdrag: 79% bomull, 21% poly-
ester. Design: Ola Wihlborg. B198×D99, 
H94cm. Replösa svart 699.018.99

SÖDERHAMN tresitssoffa sektion 
1995:- Överdrag: 79% bomull, 21% 
polyester. Design: Ola Wihlborg. 
B186×D99, H83cm. Replösa svart  
899.018.79

SÖDERHAMN fotpall 
1995:- Överdrag: 79% 
bomull, 21% polyester. 
Design: Ola Wihlborg. 
B93×D93cm. Replösa 
svart 699.009.46

SÖDERHAMN serie är modulär och kan anpassas efter både utrymme och stil. Hög rygg, låg 
rygg, tvåsits, hörnmodul, sätt samman precis som du vill! 

PE301254 PE301372 PE301318 PE301249

PE319691

PE316482



Mattsvart nyhet i blickfånget
HEKTAR lampor

HEKTAR lampor tillför en överdimensionerad, lite ruff 

industrikänsla och inkluderar golvlampa, taklampa och 

vägg/klämspotlight. Golvlampan är 180 cm hög och den 

större taklampan är hela 47 cm i diameter. Designer 

Ola Wihlborg fick först i uppdrag att göra enbart en 

klämspotlight, men blev så inspirerad av bistros, teater-

scener och gamla fabriker från förr att han fortsatte 

kreera fram fler modeller av bara farten. 

“Jag började med att utforma spotlighten och gillade 

hur den blev” säger Ola. “Den enkla metallformen 

med matt finish stod verkligen ut, och jag tänkte 

att designen också kunde fungera bra som en stor 

taklampa och en golvlampa. Så jag utformade några 

lampor till helt enkelt.”

HEKTAR vägg/klämspotlight 149:-
Pulverlackat stål. Design: 
Ola Wihlborg. Ø9cm 802.153.08

HEKTAR taklampa 699:-
Pulverlackat stål. Design: Ola 
Wihlborg. Ø47cm 602.152.05

HEKTAR vägg/klämspotlight ger riktat ljus där du vill 
ha det, praktiskt med det ställbara huvudet. 

Oavsett du väljer 22 eller 47 cm i diameter ger 
HEKTAR taklampa ett starkt, riktat ljus. 

HEKTAR golvlampa är 180 cm hög och riktar 
enkelt ljuset mot din favoritbok. 
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HEKTAR taklampa 199:-
Pulverlackat stål. Design: Ola 
Wihlborg. Ø22cm. 402.152.06

HEKTAR golvlampa 599:-
Pulverlackat stål. Designer: 
Ola Wihlborg. Skärm Ø31cm. H180cm. 
002.153.07



Spegel, spegel på byrån där
MALM byrå i spegelutförande

Som möbelserie är MALM svårt att överträffa. Utformningen 

är både enkel, modern och funktionell och skapar prisvärda 

sov- och förvaringslösningar med sängbottnar, byråer, 

nattduksbord, bord och garderober. Hur skulle IKEA kunna 

göra serien ännu bättre?

Med en säregen spegelyta och förbättrad kvalitet har 

MALM byrå genomgått en glamorös förändring. Spegel-

effekten skapar glitter, glans och karaktär i hallen eller 

sovrummet men tillför också ett praktiskt djup, inte 

minst i små utrymmen. Denna begränsade upplaga 

av MALM byrå har dessutom fått lådor med bättre 

glidförmåga och mjuk stängningsfunktion samt ökad 

stabilitet för att tåla mer vikt. 

Nya MALM byrå i spegelutförande, har 
fått lådor med bättre glidförmåga och 
mjuk stängningsfunktion.  

MALM Byrå med 3 lådor 2995:-
Folierad. Spegeleffekt. 102.287.57

PE319452 PE319453

PE318437



Vitt är det nya svarta
NORDLI sängram och sängbord

FÄRGLAV påslakan/2 örngott och matta

SVEIO byråer

De rena, vita linjerna hos NORDLI sovrumsmöbler och 

SVEIO byråer är ett friskt inslag i det moderna sovrummet. 

Funktioner som vinklad huvudgavel och dolda hyllor skapar 

bekvämlighet som är både smart och prisvärd.

NORDLI sängram ger extra komfort när du till exem-

pel läser eller surfar, i och med sin vinklade gavel. De 

säregna vinklarna fortsätter ned i ett modernt snitt över 

de vitmålade massiva benen i björk som okonventionellt 

går ifrån de traditionella 90-gradersvinklarna.

NORDLI sängbord är optimerat för laddningsbara prylar 

med den dolda hyllan som har fått en öppen baksida och 

blivit rymlig nog för ett grenuttag. Bordet innehåller också 

dolda utrymmen i de bakre benen som kan användas för 

att dölja kablar.

FÄRGLAV påslakan och örngott håller hög kvalitet 

med en trådtäthet på 166 TC och en förnybar lyocell/

bomullsblandning som transporterar bort fukt. Under 

det färgrika tyget gömmer sig en dragkedja som håller 

täcket prydligt instoppat. Förutom påslakan och kudde 

finns även den matchande FÄRGLAV mattan i 100% ull.

SVEIO byråer, i vackert vitt, finns tillgängliga med två 

eller fem lådor. Med integrerade dämpare stänger du de 

rymliga lådorna tyst och mjukt.

De rena, vita linjerna hos NORDLI sängram och sängbord ger en härlig kontrast mot det klarröda i 
FÄRGLAV påslakan, örngott och matta.   

NORDLI sängram 2195:-
Målad yta. Design: Ola Wihlborg B165×L212, H100cm. 
Passar madrasstorlek 160×200cm, säljs separat. Vit. 
602.218.57 
FÄRGLAV påslakan och 2 örngott 449:- 
50% lyocell, 50% bomull. Design: Pia Wallén. Påslakan 
B240×L220cm. Örngott L50×B60cm. Röd/vit 202.391.52 
FÄRGLAV matta 799:-/st 
Lugg: 100% ull. Design: Pia Wallén. B80×L150cm. Röd 
302.374.16 
TISDAG arbetslampa 599:-
Pulverlackat stål. Design: H Preutz/O Wihlborg. Skärm 
Ø12cm. H58cm. Vit 001.578.97  

PE317789
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FÄRGLAV påslakan och örngott har en dold 
dragkedja som håller täcket på plats inuti.

NORDLI sängbord har en öppen baksida som rymmer en 
grendosa och bakre bordsben som döljer sladdarna. 

Inuti NORDLI sängbord finns utdragbar låda med löstagbar insats och en dold hylla. 

NORDLI sängbord 699:- Målad yta. 
Design: Ola Wihlborg. B30×D50, H67cm. Vit 
402192.85

SVEIO byrå med 2 lådor 1295:- Målad yta. 
Design: Sigga Heimis. B77×D48, H63cm. Vit  
302.194.84

SVEIO byrå med 5 lådor 2495:- Målad yta. 
Design: Sigga Heimis. B77×D48, H133cm. Vit 
702.196.94 

PE317790 PE317801
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En lampa har blivit fem
TISDAG belysningsserie

I oktober 2011 lanserade vi den enkla och eleganta 

TISDAG arbetslampa. Nu har familjen blivit komplett i 

och med de nya vägg-, kläm-, golv- och taklamporna 

– alla med inbyggd LED. Med LED kan du ha lamporna 

tända i cirka 20.000 timmar – eller dygnet runt 833 

tisdagar. Alla lamporna i serien har begåvats med 

ställbar arm och huvud, som du enkelt kan rikta dit du 

vill – utan att bränna dig, eftersom LED-lampor inte 

blir varma som halogen.

Utmaningen när vi designade TISDAG var att göra 

lamporna så enkla som möjligt – de skulle vara stabila, 

ha få rörliga delar och samtidigt hålla hög kvalitet. 

Tack vare LED kunde vi dessutom utforma dem utan 

att behöva dra strömkabeln längs armen, hela vägen 

till lampans huvud. Bortsett från att kunna designa 

lampor på ett helt nytt sätt är LED också bra för miljön 

eftersom de använder upp till 85% lägre energi än 

traditionella glödlampor.

Med hjälp av inbyggd LED tar den stilrena, enkla TISDAG lampa steget från arbetsplatsen till alla 
rum – som vägg-, kläm-, golv- och taklampa. 

TISDAG arbetslampa 
599:-
Pulverlackat stål. Design: 
H Preutz/O Wihlborg. 
Inbyggd LED-belysning. 
Skärm Ø12cm. H58cm. 
Vit 001.578.97 Mörk grå 
101.968.60

TISDAG vägglampa 399:-
Pulverlackat stål. Design: 
H Preutz/O Wihlborg. 
Inbyggd LED-belysning. Vit 
602.092.09

TISDAG taklampa 699:- 
Pulverlackat stål. Design: 
H Preutz/O Wihlborg. 
Inbyggd LED-belysning. Vit 
902.082.03

TISDAG golvlampa 995:-
Pulverlackat stål. Design: 
H Preutz/O Wihlborg. 
Inbyggd LED-belysning. Vit 
002.092.07

TISDAG kläm-
spotlight 349:- 
Pulverlackat stål. 
Design: H Preutz/
O Wihlborg. Inbyggd 
LED-belysning. Vit 
402.092.10  Grå 
502.163.28

PE316417 PE316422
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Färgglatt och festligt
TROGEN förvaring | KALAS barnservis

KALAS barnservis återlanseras nu i ny design som gör måltiderna, 

barnkalaset eller picknicken ännu trevligare. Plastskålarna, tallri-

karna, besticken och muggarna är fortfarande maskindisktåliga, 

tål att mikras samt är fria från kemikalien BPA. Som du vet är 

dock få måltider fria från stök, därför har vi utformat små detaljer 

som kan hjälpa till att hålla maten på rätt plats. Som de upphöjda 

kanterna eller räfflorna som ger bättre grepp till exempel. Och 

för att säkerställa att varje måltid dessutom avnjuts med en stor 

portion kärlek, har vi satt ett fint litet hjärtmönster på alla KALAS 

produkterna.

Nya KALAS säljs på samma sätt som tidigare där varje del i varje 

uppsättning har fått en egen färg. Alla skålar kommer i sex olika 

färger, alla muggar i sex olika färger och så vidare. 

KALAS serie
Polypropylene plast. 

Blandade färger.
Tallrik 15:-/6-pack 501.929.59 

Skål 15:-/6-pack 301.929.60
Mugg 12:-/6-pack 20cl. 901.929.62

18-delars bestickset 15:- 100.969.07

De nya färgerna på KALAS plastskålar, tallrikar, bestick och muggar gör både vanliga 
och festliga måltider roligare. 

Återlanserade KALAS servis har fått nya 
färger och smarta detaljer som upphöjda 
kanter och räfflor som ger bättre grepp. 

PE319454 PE319454

PE319456

PE319457

TROGEN förvaringsbänk och fotpall tillför både färg och 
funktion till barnen i hemmet. Tillverkade i fuktavstötande 
träfibermaterial är de dessutom enkla att hålla rena.

TROGEN serie Fuktavstötande träfiber, folierad/pulverlackad yta. 
Design: J Asshoff/H Brogård. 
Förvaringsbänk 599:- Gul 102.017.34
Fotpall 179:- Röd 202.017.38

PE317619



Matlagning med inslag från naturen
NORJE köksluckor

Syskonen och designerduon Marianne Hagberg och Knut 

Hagberg som står bakom NORJE berättar att deras idé 

var att göra en lucka på ett hantverksmässigt sätt. “Vi 

valde grovt skuren ekfaner med en matt lack för att få 

fram texturen i träet och kompletterade sedan med en 

slitstark ram av massivt trä som tål vardagen i ett kök”, 

säger de. “Eftersom vi använde ett naturligt material 

för ramarna och avsiktligt ville få fram variationerna i 

träfibern är alla luckor unika.” 

NORJE ger köket en varm och levande känsla som suddar 

ut gränsen mellan ute och inne. Och eftersom NORJE är 

en blandning av faner och massiv ek, sparar du på både 

naturens och plånbokens resurser.

Nya NORJE köksluckor och lådfronter mixar faner och massiv ek för att spara pengar och spara på 
naturens resurser men utan att tumma på varken skönhet eller kvalitet.

NORJE lucka. 
Klarlackad massiv 
ek/ekfaner. Design: 
K Hagberg/M Hag-
berg. B40×H70cm. 
702.201.93

PE321616

P
E

3
0

5
8

9
5

SIGURD stol blev en favorit 
när den kom i vitt. Nu lanseras 
den i mörkgrått med lackad 
yta som är lätt att hålla ren.  

SIGURD stol 499:-
Tonad och klarlackad ek/
ekfaner. 
Design: Ola Wihlborg. B46×D46, 
H78cm. 
Mörkgrå 102.296.05

PE319086

IDOLF stol 
499:-
Design: Ola 
Wihlborg. 
Svart 802.251.66

STENTORP vagn 1295:-
Svart/ek B45xD43xH90cm
202.198.37



De nya köksblandarna GLITTRAN och BUDSKÄR 

tillför helt olika stilar till köket men reducerar 

vattenåtgången lika bra båda två. GLITTRAN 

köksblandare finns i svart eller förkromad och för 

tankarna till det lantliga köket, porslinskannor med 

färsk mjölk och stora matbord av massivt trä med 

svängda ben. Porslinshandtaget gör bara helheten 

ännu mer traditionell. På den motsatta sidan hittar 

vi BUDSKÄR, en förkromad mässingsblandare som 

passar i det moderna köket. Och eftersom båda 

blandarna reducerar vattenåtgången med upp till 

30% utan att påverka vattentrycket, sparar du 

både vatten och energi utan att behöva tumma på 

stilen. Välj efter tycke och smak.   

1. GLITTRAN köksblandare 995:- Svart 302.256.06  
2. BRUDSKÄR Köksblandare 1295:- Förkromad 402.226.12

Spara vatten traditionellt eller modernt  
GLITTRAN och BUDSKÄR köksblandare  

 PE307165

PE309115 2

1



Lummiga löv att älska
GURINE metervara

ÖVERENS servis 

Våra designers Lisa Ullenius och Sissi Edholm finner 

ofta inspiration från natur och växter och GURINE 

metervara och ÖVERENS servis är inga undantag.

GURINE metervara kan användas till massor av saker i 

hemmet, som gardiner, tapeter eller bordsdukar. Men 

bäst av allt funkar nog GURINE till kuddar. För att göra 

det enkelt att skapa egna kuddar till hemmet designade 

Lisa och Sissi både rättvända och speglade motiv samt 

streckade linjer, som leder saxen rakt hela vägen runt.

Lisa och Sissi fann inspiration till mönstret på den 

bladtäckta gården utanför kontoret i Gamla Stan i Stock-

holm. “Vi skannade in blad i datorn och beskar dem, 

ritade och klippte ut formerna för hand och experimen-

terade tills vi hittade fram till de olika motiven”, säger 

Lisa. “Löven har blivit lite som fantasilöv, inspirerade av 

naturen, men inte en direkt avbild av något specifikt löv.”

ÖVERENS servis är lergods som tål att både mikras och 

diskas i diskmaskin. Servisen innehåller skålar och fat i 

olika storlekar, allt i vackert vitt och grönt. Oavsett om 

du använder ÖVERENS som den är eller om du kombin-

erar med en annan servis gör mönstret det enkelt att 

skapa en personlig dukning.

Med fem både rättvända och speglade motiv är det enkelt att sy kuddar av GURINE metervara. 

Fantasilöven hos ÖVERENS servis är designade av Lisa Ullenius och 
Sissi Edholm, som hoppas att de organiska formerna ska inspirera till 
att servera maten på nya och kreativa sätt.

ÖVERENS serie Lergods. Design: M Vinka/S Edholm/L Ullenius.
Tallrik 35:- Ø27cm. Vit/grön 102.097.25
Tallrik 59:- Ø31cm. Grön/vit 402.097.24
Assiett 25:- Ø21cm. Grön/vit 202.097.20
Djup tallrik 39:- Ø24cm. Vit/grön 802.097.22
Skål 25:- Ø16, H7cm. Vit/grön 502.097.28

GURINE metervara har till och med prickade 
linjer runt lövmotiven.

GURINE metervara 49:-/m 100% bomull. 
Design: S Edholm/L Ullenius. B150cm. Flerfärgad 
102.294.17

PE317802 PE318167
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Väck kreativiteten till liv
TIDNY metervara

Titta noga på nya TIDNY metervara så hittar du ett en 

hel ensemble av olika karaktärer, platser, miljöer och 

möten. Kaktusar, palmer, flygplan, berg, trädgårdar och 

till och med kameler får rum i detta svartvita textila 

landskap. TIDNY är som en målarbok för både barn och 

vuxna, med gott om utrymme att låta fantasin flöda.

“När vi utformade TIDNY ville vi skapa ett tyg som 

människor kan ha kul med och som samtidigt kan 

inspirera till kreativitet”, säger formgivarna Sissi Ed-

holm och Lisa Ullenius. “Vi började med att teckna upp 

ett fantasilandskap, med enbart svarta konturlinjer. 

Tanken är att du sedan ska använda tygpennor och fylla 

i konturerna hur du vill – till exempel för att matcha 

färgerna i rummet eller att ta fram ett tema i mönstret. 

Men du kan också använda det precis som det är i svart 

och vitt, förstås.”

Hur du än använder tyget i ditt hem är chansen stor att 

TIDNY väcker massor av kreativitet och leklust till liv.

TIDNY metervara 49:-/m 100% bomull. 
Design: S Edholm/L Ullenius. W150cm. Vit/svart 
902.294.18
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Ny attityd med tyg
KAJSAMIA gardinpar

I en djärv blå ton alternativt en lite mindre utmär-

kande svart och stora trädmönster skapar KAJSAMIA 

gardinpar en karaktäristisk stil i hemmet. Dessutom 

är gardinerna redo att hängas upp direkt i och med de 

inbyggda öljetterna. Designer Emma Hagman hade inte 

för avsikt att skapa ett så djärvt mönster, men efter-

som hon alltid ritar för hand, är hon aldrig riktigt säker 

på vad som kan hända när hon skapar. 

“Jag prövade mig fram fritt över papperet för att över-

raska mig själv, “ säger Emma. “Ofta blir resultatet 

något helt annat än förväntat.”

I fallet med KAJSAMIA fick mönstret en stark skandi-

navisk influens, mycket beroende på de typiska träden. 

“Jag ser träden som en person som står lång, stolt och 

modig, med huvudet högt”, säger Emma. “Kanske kan 

mönstret till och med bli en klassiker en dag.”

KAJSAMIA gardinpar 249:-
65% polyester, 35% bomull. Design: Emma Hagman. B145×L258cm. 
Svart 202.230.54  Blå 402.308.53

KAJSAMIA är inte den typen av öljettgardin som skäms för sig. Det djärva mönstret i svart 
eller blått skapar attityd mixat med en modern skandinavisk stil.

PE317236

PE317235

PE305109PE303049

PE317235



Designer Cilla Ramnek arbetade på mönstret för Mollaryd sofföverdrag över en hel sommar, litegrann 
varje dag. Det slutliga mönstret utvecklades dynamiskt och reflekterar hennes förändringar i sinne 
och humör genom processen, på samma sätt som till exempel en namnteckning inte ser likadan ut 
varje gång.  

KLIPPAN tvåsitssoffa 1995:-
Avtagbart, maskintvättbart överdrag: 100% bomull.  
B180×D88, H66cm. Mollaryd flerfärgat 399.029.56

Sedan 1979 har LACK sidobord klätts i många olika färger 
och utföranden. Nu har det fått ännu en ny kostym i form 
av de kännetecknande ansikterna från GULLVI metervara. 

LACK sidorbord 129:-
Akrylmålad/folierad yta. L55×B55, H45cm.  
Gullvi flerfärgad 602.181.62

Designer Cilla Ramneks mönster Sunnaryd för SKRU-
VSTA snurrfåtölj är skapat som en konversation med 
spridda samtalsämnen som vävts ihop till en helhet.

SKRUVSTA snurrfåtölj 799:-
Fast klädsel: 100% bomull. B66×D68, H72cm.  
Sunnaryd svart/vit 802322.61

TRÅDKLÖVER metervara 69:-/m
Hjärtan. Flerfärgad 802.388.14

TRÅDKLÖVER matta 699:-
200x200cm. Flerfärgad 002.389.69

TRÅDKLÖVER metervara 69:-/m
Svart/vit 502.388.15

PE319082
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Sittplatser, mjuka platser, förvaring och annat

TRÅDKLÖVER kuddfodral 49:-
Svart/vit. 50x50cm. 002.394.26 


