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IKEA PS 2014 PÅ VÄG HEM!

IKEA PS 2014 On the move är en kollektion för hem 
i ständig utveckling, redo för nya livs situationer och 
behov. Med design som förenklar livet och maximerar 
ytan, är kollektionen skapad för människor i rörelse.  
För dem som lever litet i en stor stad. Och för dem som 
vill ha ett vackert hem – även om hemmet är temporärt.

IKEA PS 2014 är multifunktionell design i framkant. 
Möbler och inredning som effektivt tar tillvara på små 
utrymmen och som är enkla att placera och flytta  
med sig. IKEA PS 2014 är form, funktion, kvalitet och 
hållbarhet till ett pris som många har råd med. 

På IKEA kallar vi det demokratisk design.

PE413052
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URBAN DESIGN
” IKEA PS 2014 kommer ur ett kollektivt  
och internationellt samarbete. IKEA  
är ett globalt företag och det speglas  
i våra kreativa processer och design.”
HEnrIK MoSt nIElSEn, IKEA of Sweden,  
creative leader IKEA PS 2014

PE413056

Kollektionen IKEA PS 2014 On the move föddes 
ur insikten att det idag bor fler människor i städer 
än på landsbygden. Människor som flyttar oftare 
än någonsin, bor mindre än förut, men som fort-
farande drömmer om vackra och funktionella 
hem som passar just deras liv.

IKEA PS 2014 är flexibla möbler för designintresserade 
människor i en urban värld. Och just därför är det sam
ma kreativa människor som har skapat kollektionen. 
Designteamets kärna består av 15 form givare från olika 
delar av världen i samarbete med fem formgivare från 
IKEA.

Med utgångspunkt i två work shops har produkterna  
i IKEA PS 2014 utvecklats i en kollektiv designprocess. 
När de första proto typerna var färdiga bjöds design
studenter från Köpenhamn in som testpanel för att  
avgöra om produkterna var relevanta för just dem. 

– IKEA PS 2014 är resultatet av ett kollektivt och inter
nationellt sam arbete. Sammanlagt har 200 personer 
varit inbland ade i design processen, säger Henrik Most 
Nielsen, creative leader IKEA PS 2014. 

Av 150 produkter valdes slut ligen 50 ut att gå i  
produktion. Det är nu de som utgör IKEA PS 2014 
On the move.
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”Jag ville skapa enkla pro
dukter som underlättar i 
vardagen. Mina klädhäng
are kräver ingen installation 
och du kan flytta runt dem 
precis som du vill. Det lilla 
trädet med spegeln håller 
ordning på småsaker som 
klocka, plånbok och mobil
telefon.”
EbbA StrAndMArK, designer

EbbA StrAndMArK 

Höganäs, Sverige

IKEA PS 2014 klädhängare IKEA PS 2014 bordsspegel

” I hörnfåtöljen kan du krypa 
upp och sitta lika bekvämt 
som i en vanlig soffa. Den 
skapar ett mysigt krypin i  
ett hörn som annars inte kan 
utnyttjas.” 
EbbA StrAndMArK, designer

PE407766
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Designer Tomek Rygalik

”My inspiration was a type of hybrid product that was 
popular in Poland about fifty years ago. It combined 
functions in a crude crafty way and I wanted to make a 
contemporary interpretation. Hybrids make the most of 
the space you have, like in small homes where seating, 
reading and sleeping take place in one room.  The IKEA 
PS table lets you charge your phone, stores magazines 
and provides reading light. I tried to keep the crafty 
charisma, while turning it into a modern, versatile 
product. After many changes it’s a different creature but 
still a creature.”

Designer Tomek Rygalik, Poland

” Jag inspirerades av en 
slags hybridmöbel som  
var populär i Polen för 
ungefär femtio år sedan. 
Det var en multifunktio
nell möbel med en rå look,  
och jag ville skapa en  
modern variant med sam
ma känsla. Hybridmöbler 
tar till vara på den yta du 
har, extra praktiskt för 
små lägen heter och hem 
där man sover, äter och 
läser i samma rum.” 
toMEK rYGAlIK, designer

toMEK rYGAlIK

Warszawa, Polen

IKEA PS 2014 sidobord med belysning

En ljus idé!
IKEA PS 2014 sidobord har tre  
funktioner; bord, lampa och tidnings
ställ. Resårbanden kan träs i ett fint 
mönster och hjälper till att hålla  
ordning på magasin och sladdar.  
Sidobordet är gjort av pulverlackat  
stål och är lätt att lyfta och flytta. 

PE407757
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” Jag ville göra en enkel 
produkt som uppmuntrar 
barn till lek och rörelse.  
De kan balansera på den, 
hoppa över den, krypa 
under den. Sedan sätta  
sig och vila. Och börja  
om från början igen.”
HEnrIK PrEUtZ, designer

HEnrIK PrEUtZ

IKEA of Sweden

Älmhult, Sverige

IKEA PS 2014 balansbänk

En bärbar lekplats 
Balansbänken i IKEA PS 2014 förvandlar vilken 
yta som helst till en lekplats. Stadig nog att stå 
pall för barnens lek, men också lätt nog för dem 
att själva flytta runt. När det är färdiglekt är 
det bara att ställa den mot väggen, den smala 
bänken tar knappt upp någon plats alls.

PE412627
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” I arbetet med IKEA PS 
2014 golvlampa ville jag 
definiera en plats i hemmet 
där du kan samla lappar 
och anteckningar, ungefär 
som på kylskåpsdörren. 
Jag började att skissa på 
taklampor i olika former 
och material. Där föddes 
gemmönstret som både 
har en praktisk funktion 
och ett spännande uttryck 
eftersom den sprider ett 
vackert ljusmönster. Vi 
arbetade vidare med flera 
funktioner och landade i  
en golvlampa där mönstret 
och ljusbilden blev huvud
fokus.”
Jon KArlSSon, designer

Jon KArlSSon

IKEA of Sweden

Älmhult, Sverige

IKEA PS 2014 golvlampa

PE407781

Ljuseffekter
Det är enkelt att växla mellan funktion s ljus 
för läsning och dekorativt stämningsljus  
genom att bara luta lampskärmen. Om  
det blir sladd över kan den döljas i lamp
foten. Gör lampan personlig genom att  
fästa favoritfoton, dikter eller anteckningar  
i de utskurna mönstren på skärmen. 
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” Tanken bakom IKEA PS 
2014 skåp är att utnyttja 
platser som annars inte 
används, som hörn. För
utom att placeringen i 
hörnet ger bra förvarings
utrymme, så skapas också 
en tydlig avställningsyta 
ovanpå skåpet. Att du kan 
ta bort benen och fästa 
det på väggen gör skåpet 
mer flexibelt.”
KEIJI ASHIZAWA, designer

KEIJI ASHIZAWA

Tokyo, Japan

IKEA PS 2014 hörnskåp

PE407754
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En hylla att luta sig mot
Lätt och nätt är den lilla vägghyllan som 
varken behöver borrhål eller mycket plats 
för att göra jobbet. Luta den bara mot en 
vägg så står den stadigt (till din tjänst) 
tills nästa flytt!

PE408253 PE408237
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” Jag ville att bordet skulle 
vara estetiskt tilltalande 
och så smidigt som möjligt 
med en enkel vikmekanism. 
Bordet är gjort för både 
inomhus och utomhusbruk 
och har en mycket tålig  
och snygg yta. Bordet och 
bänken är lätta att fälla ihop 
och bära med sig.”
MAtHIAS HAHn, designer

MAtHIAS HAHn

London, England

IKEA PS 2014  
dekoration, set om 3

PE407749
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” För matbordet i IKEA PS 2014 hade 
jag en tanke om att skapa en scen 
för vardagslivet. En plats för arbete, 
matlagning och umgänge – ett bord 
att leva med, helt enkelt.” 
MAtHIAS HAHn, designer

Fri bordsplacering
Gör IKEA PS 2014 matbord till mittpunkten i 
hemmet – en plats för umgänge med vänner,  
läxläsning och julklappsinslagning. 

I massiv furu blir bordet bara vackrare med  
tiden och är lätt att fräscha upp med sandpapper 
och olja. Bordet har också utdragslådor för pap
per, kritor eller för att ha besticken nära till hands.

PE408254 PE407748
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” Jag har skapat en bänk 
som ser ut som en spark 
men har två sittplatser till 
skillnad mot originalets 
enda. Träsitsen är varm 
och skön att sitta på utom
hus, och på de svarvade 
trähand tagen kan du 
hänga väskor och annat. 
Själv tänker jag ha den 
mot en solig vägg. Där jag 
kan sitta med en kär vän 
och dricka kaffe. Det ser 
ut som en spark, men det 
är en (s)parkbänk!”
AnnA EFVErlUnd, designer

AnnA EFVErlUnd  

IKEA of Sweden

Shanghai, Kina

Sparkbänk
Den här bänken är inspirerad av ett kärt, 
gammalt skandinaviskt transportmedel. 
Den är perfekt för hallen men passar lika 
bra utomhus eftersom den har ben som 
står stadigt även på mjuka underlag.  
Bänken är gjord av rostfritt aluminium och 
ek, tåliga material som gör att bänken  
håller i många, många år. IKEA PS 2014 bänk

PE407763
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dAVId WAHl

IKEA of Sweden

Shanghai, Kina

IKEA PS 2014 piedestal IKEA PS 2014 laptopbord

PE407760

” Inspirationen till min  
taklampa kom från  
science fiction och  
tvspel. Poängen är  
att man själv kan ändra 
form på lampskärmen 
och ljuset bara genom 
att dra i snöret.” 
dAVId WAHl, designer
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PE407779 PE407778

Vilken atmosfär!
En sak är säker, häng ett gäng IKEA PS 2014 
taklampor över bordet så finns det något att 
prata om till middagen. Som utomjordiska 
skepp svävar de ovanför bordet och sprider  
ett vackert ljus. Lamporna finns i färgkombi
nationen vit/orange och vit/turkos, och drar 
du i snöret öppnas eller stängs lampan. 
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” Tanken var att skapa en 
bra arbetsplats hemma. 
Sekretären ger dig möjlig
het att arbeta hemifrån 
men också att skilja på 
arbetsyta och hemmiljö 
där du umgås med familj 
och vänner.”
KrYStIAn KoWAlSKI, designer

KrYStIAn KoWAlSKI

Warszawa, Polen

MAJA GAnSZYnIEcWarszawa, Polen

PAWEl JASIEWIcZ

Warszawa, Polen

IKEA PS 2014 sekretär

Flexibla arbetstider
IKEA PS 2014 sekretär ger extra förvarings
utrymme och en arbetsplats som passar små 
ytor. Vill du inte se röran är det bara att slå igen 
locket! Sekretären behöver inte fästas i väggen 
så du kan flytta runt den precis som du vill. 

PE408236
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” Växthuset i IKEA PS 2014 
är inspirerat av de schweiz
 iska alpstugorna i mitt 
hemland, en symbol för 
enkelhet och att leva i 
samklang med naturen. 
Växthuset får plats på 
balkongen, i köket eller  
i fönstret. Det kan stå på 
ett bord, eller hänga på 
väggen.” 
nIcolAS cortolEZZIS, designer

nIcolAS cortolEZZIS

IKEA of Sweden

Älmhult, Sverige

Ett hus med insikt
Med växthuset i IKEA PS 2014 kan du  
få minsta lilla yta i hemmet att grönska.  
Se det som ett miniorangeri stort nog att  
rymma flera krukor. Du kan enkelt justera 
temperaturen genom att vända den öppna 
sidan in mot väggen eller ut från väggen. 
Och om du vill hänga upp växthuset är  
det bara att använda det hjärtformade lilla 
hålet på baksidan. 

PE407745

IKEA PS 2014 växthus
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” Garderoben är avskalad 
och fri från koder. Den  
kan placeras överallt och 
tack vare sitt kamouflage  
anpassar den sig efter 
inredningen – oavsett stil. 
Den är också en kreativ 
plats där du kan skapa  
ett personligt uttryck.”
MAtAlI crASSEt, designer

MAtAlI crASSEt

Belleville, Frankrike

IKEA PS 2014 bricka med 
handtag

Släpp loss kreativiteten
IKEA PS 2014 garderob är inte bara en  
garderob utan också en plats för kreativi
tet. Med garderoben följer 160 plastpixlar  
i svart, rött, gult och orange som du använ
der till att dekorera stålramen. Skapa egna 
mönster eller använd något av de tre 
mönsterförslag som ingår. IKEA PS 2014 
garderob erbjuder gott om förvaring med 
klädstång och två hyllor. Stommen i pulver
lackat stålnät är lätt och gör garderoben 
enkel att flytta. Och samtidigt som den  
håller ordning på kläder tar den inte bort 
ljus och luftighet från rummet. 

PE407752
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” Under en resa genom 
Öst europa såg jag många 
hem med väggar täckta av 
textilier, golv med målade 
klinkers och speglar deko
rerade med glasmosaik. 
Det detaljerade hantverk
et inspirerade mig till att 
göra ett rutsystem där jag 
kunde använda både linjer 
och färger för att skapa 
olika mönster. Spegeln, 
mattorna och kuddarna 
utgår från samma rutsys
tem, men med olika färger 
och upprepningar för att 
skapa olika visuella berät
telser.”
MArGrEtHE odGAArd, designer

MArGrEtHE odGAArd

Köpenhamn, Danmark

IKEA PS 2014 spegel IKEA PS 2014 kuddfodral

Ett rum i rummet
En mysig matta är mer än bara hemtrevnad, den 
kan skapa ett extra rum i rummet. IKEA PS 2014 
innehåller två mattor, en handvävd i 100% ull och 
en med kort lugg i polypropen.

PE407758
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Nya bäddrutiner
Vem orkar egentligen bädda sängen när det ändå 
snart är sovdags igen? Med Margrethe Odgaards 
designade rutsystem ser sängen dessutom bäst ut 
obäddad. Och med en skön blandning av lyocell och 
bomull stannar vi gärna under täcket hela dagen! 

Spill ingen tid
Låt idéerna flöda, och färgen om det behövs! 
Med den praktiska vaxduken i IKEA PS 2014 
kan barnen släppa loss. Duken är gjord av 
bomull täckt av plast och klarar både spill och 
lek. Bara att klippa till önskad storlek.

PE407774 PE407782
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” Några ord om våra två  
produkter i IKEA PS 2014. 
Smidiga, föränderliga och 
fulla av livsglädje. De är 
också enkla, aktiva, dyna
miska och anpassnings
bara.” 
rIcH brIllIAnt WIllInG, designer

rIcH brIllIAnt WIllInG

Brooklyn New York, USA

IKEA PS 2014 förvaringsbord IKEA PS 2014 pall med LEDbelysning

PE407750
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Bärbar belysning
Med sin inbyggda LEDbelysning drar den 85%  
mindre ström än en vanlig glödlampa och ger upp 
till 20 000 lystimmar. Bra för både plånbok och  
miljö. Med sitt uppladdningsbara batteri fungerar 
lampan sladdlöst – såväl inomhus som utomhus – 
och laddas enkelt via vanligt vägguttag.

PE407793 PE407783

” Inspirationen till förvaringsbordet IKEA PS  
2014 kom från dim summatlådor, som du kan 
stapla på varandra och ändra ordning på hur  
du vill. Vi tänkte en hel del på att sitta och äta  
på ett avslappnat sätt, och hur praktiskt det 
skulle vara med flera brickor istället för en  
enda. Om du sedan staplar brickorna ovanpå  
varandra, fungerar de staplade brickorna som 
ett avlastningsbord.”
rIcH brIllIAnt WIllInG, designer
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” Våra produkter handlar 
mycket om färg, rörelse 
och fritid.”
StEFAn ScHoltEn/ 
cArolE bAIJInGS, designer

StEFAn ScHoltEn/ 

cArolE bAIJInGS

Amsterdam, Holland

IKEA PS 2014 klocka

Klockpoesi
Klockorna i IKEA PS 2014 är mer än bara 
klockor, de är minimalistiska väggklockor 
med en poetisk ådra. Den stora visaren är 
screentryckt på en transparent, mönstrad 
skiva som i sin tur snurrar. Tanken är att 
klockan ska smycka hemmet, precis som  
ett armbandsur smyckar en handled.  
I IKEA PS 2014 hittar du två väggklockor  
och en fristående klocka. 

PE407744

IKEA PS 2014 väggklocka
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Stora vyer för små rum  
I IKEA PS 2014 hittar du fyra bilder i tre 
olika format, som tillsammans bildar 
spännande kompositioner och motiv. 

PE407762
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tomás alonso

London, England

när blir en låda mer än bara en låda? 
När den är flexibel, påbyggbar och stapelbar – precis 
som förvaringsmodulerna i IKEA PS 2014. Lådorna 
saknar sidor vilket gör att det bara är en yta mellan 
dem när du staplar dem. Modulerna är gjorda av håll-
bar, odlad bambu och pulverlackat stål, och finns i tre 
färger: ljusgrön, mörkröd och vit.

IKEa Ps 2014 förvaringsmoduler

IKEa Ps 2014 vägglist, spegel, knoppar, hyllplan

PE407764

” En vanlig trälåda är en av  
de enklaste och mest  
användbara basmöblerna 
du kan ha. Genom att ta 
bort tre av sex sidor, men 
fortfarande behålla alla 
hörnen, kunde vi halvera 
material åtgången. Men 
lådorna är fortfarande lika  
stapelbara och erbjuder 
samma förvaringsmöjlig
heter.”  
tomás alonso, designer
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IKEA PS 2014 förvaringsmodul 
250:– 60×35 cm.  
Bambu/mörkröd 502.683.90.  
Bambu/vit 402.776.09. 
Bambu/ljusgrön 702.683.97. 
Design: Tomás Alonso.

IKEA PS 2014 kuddfodral  
129:– 100% ramie. 50×50 cm. 
Orange/turkos. 202.638.73.  
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 kuddfodral  
129:– 100% ramie. 50×50 cm. 
Rosa/gul. 802.638.70.  
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 hörnskåp 699:–  
47×110 cm. Rosa. 602.606.98.  
Design: Keiji Ashizawa.   

IKEA PS 2014 hörnskåp 699:–  
47×110 cm. Vit/grå. 002.606.96.  
Design: Keiji Ashizawa.  

IKEA PS 2014 
klädhängare 
449:– 180 cm. 
Björk/vit. 
602.580.87.  
Design: Ebba 
Strandmark. 

IKEA PS 2014 överdel till  
förvaringsmodul 75:-  
35×30 cm. Bambu. 902.726.71. 
Design: Tomás Alonso. 

IKEA PS 2014 matta kort lugg 
795:– 133×195 cm. Flerfärgad. 
Lugg: 100% polypropen. 
302.647.30.  
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 piedestal 149:– 
L70×B23×H53 cm. Vit. 
302.575.98. Design: David Wahl. 

IKEA PS 2014 
piedestal 
299:– 3 m. Vit. 
902.575.95.  
Design: David 
Wahl. 

IKEA PS 2014 klädhängare 
349:– 150 cm. Grön. 002.580.85. 
Design: Ebba Strandmark. 

IKEA PS 2014 matta slätvävd 
995:– 128×180 cm. Flerfärgad. 
Lugg: 100% ull. 702.647.28.  
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 överdel till  
förvaringsmodul 50:– 
25×30 cm. Bambu. 702.726.72.  
Design: Tomás Alonso.

IKEA PS 2014 bordsspegel 
179:– Vit/björk. 102.559.82.  
Design: Ebba Strandmark. 

IKEA PS 2014 sekretär 1495:– 
B90×D44×H127 cm.  
Orange/björk 002.607.00. 
Vit/björk 802.607.01. 
Design: Krystian Kowalski, Maja 
Ganszyniec, Pawel Jasiewicz. 

IKEA PS 2014 pall med LED- 
belysning 499:–H36 cm Ø34 cm. 
ABS-plast. Laddningsbar.  
Orange 802.653.79.    
Vit 002.633.41.  
Design: Rich Brilliant Willing.

IKEA PS 2014 garderob 1295:– 
B101×D60×H187 cm. Vit. 
302.765.92. Design: Matali Crasset. 

IKEA PS 2014 garderob 1295:– 
B101×D60×H187 cm. Silverfärgad. 
002.603.09. Design: Matali Crasset. 

Säljstart: Maj 2014

IKEA PS 2014  dekoration 129:– 2 vaser, 1 burk, 3 lock.  
Höjd: 12 cm/12,5 cm/13,5 cm. Ø 9 cm. Glas, stål, pulverlack. 502.362.13.  
Design: Mathias Hahn. 
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IKEA PS 2014 tavla 129:–/2 st. 
Grå/beige. 002.553.84. Design: 
Stefan Scholten, Carole Baijings.

IKEA PS 2014 växthus 279:– 
B46×D18×H48 cm. Orange. 
702.812.90.  
Design: Nicolas Cortolezzis.  

IKEA PS 2014 växthus 279:– 
B46×D18×H48 cm. Vit. 
402.575.93.  
Design: Nicolas Cortolezzis.  

IKEA PS 2014 spegel 299:– 
60×90 cm. Tryckt. 202.820.13.  
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 taklampa 499:–  
Ø 35 cm. Vit/orange. 302.798.83. 
Design: David Wahl. 

IKEA PS 2014 bricka med 
handtag 129:– Ø40 cm.  
Orange 302.422.86.  
Design: Matali Crasset. 

IKEA PS 2014 taklampa 499:–  
Ø 35 cm. Vit/turkos. 402.511.19. 
Design: David Wahl. 

IKEA PS 2014 vävplast 69:– 
145 cm. Turkos/vit. 602.694.44. 
Design: Margrethe Odgaard. 

IKEA PS 2014 påslakan  
1 örn gott 249:– 150×200/ 
50×60 cm. 50% lyocell, 50%  
bomull. Flerfärgad. 502.637.58. 
Design: Margrethe Odgaard.  

IKEA PS 2014 metervara  
69:–/m 150 cm. 100% bomull. 
Beige/flerfärgad. 102.619.59.  
Design: Margrethe Odgaard.  

IKEA PS 2014 påslakan  
2 örngott 449:– 240×220/ 
50×60 cm. 50% lyocell, 50%  
bomull. Flerfärgad. 802.637.47. 
Design: Margrethe Odgaard.  

IKEA PS 2014  balansbänk 499:– 
402.629.57. Design: Henrik Preutz. 

IKEA PS 2014 bord 1695:– 
120×75 cm. Furu. 202.468.45.  
Design: Mathias Hahn. 

IKEA PS 2014 förvaringsbord 
599:– 44 cm. ABS-plast/stål.  
Flerfärgad 702.639.98.  
Vit 402.658.71. 
Design: Rich Brilliant Willing.

IKEA PS 2014 tavla 129:-/2 st 
Grå/beige. 002.553.84. Design: 
Stefan Scholten, Carole Baijings.

IKEA PS 2014 golvlampa 449:– 
H161×B28 cm. Stål, pulver lack. 
002.600.88. Design: Jon Karlsson. 

IKEA PS 2014 laptopbord 399:– 
B45×D33×H96 cm. 202.684.65. 
Design: David Wahl.  

IKEA PS 2014 vägglist 99:– 
118 cm. Björk. 802.618.85.

IKEA PS 2014 hyllplan 99:- 
402.688.36.

IKEA PS 2014 vägglist 49:– 
55 cm. Björk. 202.775.11 

IKEA PS 2014 knopp 49:– 25 mm, 
4 st. Blandade färger. 202.618.88. 

IKEA PS 2014  knopp 79:– 75 mm, 
4 st. Blandade färger. 602.755.29.IKEA PS 2014  behållare 

49:– 16×20 cm. Vit/ljusgrön. 
402.618.92 

Design: Tomás Alonso.
IKEA PS 2014  magnettavla  
49:– 25×35 cm. Grå. 802.618.90. 

IKEA PS 2014 spegel 99:– 
23×23 cm. Björk/ljusgrön. 
002.688.38. 

IKEA PS 2014 
bricka 79:– 
Ø35 cm. Björk. 
202.688.37. 

Säljstart: Maj 2014
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VEM BOR DU MED? 

VAD BESKRIVER BÄST  
DIN BOENDESITUATION?

HUR STORT BOR DU?

VILKEN TYP AV BOENDE HAR DU?

HUR MåNGA GåNGER HAR DU FLYTTAT  
UNDER DE SENASTE TRE åREN?

HUR VÄL HåLLER DU MED OM  
FöLJANDE PåSTåENDEN?

HUR LÄNGE FåR DU BO KVAR  
DÄR DU BOR NU?

VILKET ÄR DET VIKTIGASTE  
SKÄLET TILL ATT DU INTE  
HAR FLER DESIGNMöBLER?

AV dE SoM  
HYr SItt 

boEndE.

HållEr MEd oM Att 

dElAr SItt HEM  

dESIGn är lIKA VIKtIGt 

bor MEd nåGon  

SoM FUnKtIon.

UtAnFör FAMIlJEn. 

22%

17%

49%

59%

50%

59%

29%

hur Bor Du?

VEt IntE  
när dE MåStE 

FlYttA HärnäSt.

15%

bor  
I läGEnHEt.

HållEr MEd oM 
Att dE MåStE AnVändA 

VArEndA cEntIMEtEr 
För Att Få PlAtS.

Undersökningen är gjord av YouGov i januari 2014, på uppdrag av IKEA. De tillfrågade var män och kvinnor i åldern 18–60, boende i 
städer i Sverige, Storbritannien, Frankrike, USA, Polen, Japan, Kina och Quatar. 1000 personer tillfrågades i varje land (med undantag 
för Quatar, där 500 tillfrågades). Vår infographic visar svaren från åldersgruppen 18–29.

MIndrE än  
30 M²

59%
62%

tYcKEr Att 
dESIGnMöblEr 
är För dYrA.

HYr En dEl  
AV Ett StörrE 

boEndE.

HAr FlYttAt 
MInSt 

tVå GånGEr.

6%

IKEA PS 2014 väggklocka 99:– 
Ø 19 cm. Prickar/grå. 502.648.09. 
Design: Stefan Scholten, Carole 
Baijings. 

IKEA PS 2014 bänk 995:– 
B105×D67×H90 cm. Aluminium/
ek. För utomhusbruk. 702.595.24. 
Design: Anna Efverlund.

IKEA PS 2014 väggklocka 99:– 
Ø 20 cm. Randig/rosa. 102.648.11. 
Design: Stefan Scholten, Carole 
Baijings.

IKEA PS 2014 klocka 79:– 
B10×D4,5×H12 cm. Randig/lila. 
402.673.37. Design: Stefan  
Scholten, Carole Baijings. 

IKEA PS 2014 bord 995:- L170×B60×H71 cm. Hopfällbart. 702.594.87.
IKEA PS 2014 bänk 500:- L130×B30×H45 cm. Hopfällbar. Inom och  
utomhusbruk. Björkplywood/högtryckslaminat vit. Plats för 2–3 personer. 
102.594.85. Designer: Mathias Hahn.

IKEA PS 2014 vägghylla med 
11 knoppar 499:– 75×149 cm. 
Björk 602.559.89.  
Antracit/björk 902.759.62.  
Design: Keiji Ashizawa.   

IKEA PS 2014 hörnfåtölj 
2000:– 802.658.45. 
IKEA PS 2014 kudde 3 st 495:– 
902.809.68
Design: Ebba Strandmark.

Säljstart: Augusti 2014

Säljstart: Maj 2014

IKEA PS 2014 sidobord 
med belysning 699:– 
68×38 cm. Vit 202.636.46. 
Design: Tomek Rygalik. 
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rörlIGA bIldEr

Gif-animationer till din blogg eller webbplats!  

Finns att ladda ner på www.ikea.se/press

IKEAPS_2014_sekretar.gif

IKEAPS_2014_bord.gifIKEAPS_2014_laptopbord.gif IKEAPS_2014_forvaringsbord.gif

IKEAPS_2014_ vagghylla.gif

IKEAPS_2014_garderob.gif

IKEAPS_2014_skap.gif IKEAPS_2014_taklampa.gif IKEAPS_2014_golvlampa.gif
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” IKEA PS är smart design  med humor. IKEA PS ska vara 
nyskapande och lite provokativ. En kollektion som 
fångar upp tids andan men även stärker och bygger 
vidare på kunskap och lång erfarenhet inom IKEA.” 
JUttA VIHErIä, IKEA of Sweden, range strategist och project manager  
för IKEA PS 2014 från och med nu.

PE413055

 
Kontakta oss gärna om du har frågor, 
vill ha högupplösta bilder eller rörliga 
gifar, eller mer produktinformation. 
IKEA Press, press.sto@ikea.com
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