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พบกันท่ี IKEAบางนา3 พ.ย. นี้



3 พ.ย. 54 - จนกว่าสินค้าหมด 3 พ.ย. 54 - จนกว่าสินค้าหมด

แจกัน/กระถางต้นไม้เอิร์ธเทนแวร์ รุ่น NORDBY/นูร์ดบี สูง 60 ซม. สีขาวโต๊ะข้างเตียง รุ่น SKOGHALL/สกูกฮอลล์ โต๊ะไม้อะคาเซียแท้ ขนาด ย48xก36xส49ซม.

ถาดวางอาหารบนเตียง รุ่น NORDBY/นูร์ดบี 

149.-/ตวั

3 พ.ย. 54 - จนกว่าสินค้าหมด

แจกัน/กระถางต้นไม้
รุ่น NORDBY/นูร์ดบี

249.-

โต๊ะข้างเตียง รุ่น SKOGHALL/สกูกฮอลล์ 

499.-

มาร่วมทำาบ้านให้เป็นบ้านกัน
ท่ี IKEA บางนา 
3 พฤศจิกายนน้ี
IKEA บางนาพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคน
ในวันท่ี 3 พ.ย. 2554 

IKEA ท่ีท่ีทุกคนในครอบครัวจะใช้เวลาร่วมกันได้
ตลอดท้ังวัน เพ่ือเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้าน ท่ีครบท้ังดีไซน์ หลากหลายฟังก์ชัน 
ในราคาท่ีคุณเป็นเจ้าของได้ เพ่ือชีวิตทุกวันท่ีดีกว่า

ในโอกาสเปิดบ้านหลังแรกของ IKEA ในประเทศไทย 
เรามีสินค้าราคาพิเศษให้คุณเลือกซ้ือ ต้ังแต่วันเปิด 
(3 พ.ย. 54) จนกว่าสินค้าหมด*

* เพ่ือแชร์ความสุขให้ท่ัวถึง เราขอจำากัดจำานวนไม่เกิน 5 ช้ินต่อท่าน
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา www.IKEA.co.th ถาดวางอาหารบนเตียง รุ่น NORDBY/นูร์ดบี วัสดุ: พลาสติก/เหล็ก 

ขนาด ย57xก36 ซม. สีดำา, ขาว, แดง

3 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

3 พ.ย. 54 - จนกว่าสินค้าหมด

ชุดแก้วไวน์ 12 ใบ รุ่น MARTORP/มอร์ทอร์ป ราคา 499.-
แก้วไวน์ขาว 6 ใบ (จุ 53 ซล.) และแก้วไวน์แดง 6 ใบ (จุ 58 ซล.) 

ชุดแก้วไวน์ 12 ใบ รุ่น 
MARTORP/มอร์ทอร์ป

469.-

ต้อนรับการเปิดตัว IKEA บางนา สมัครสมาชิก IKEA FAMILY ฟรี! ต้ังแต่
วันท่ี 3 พ.ย. 2554 ถึง 31 ม.ค. 2555 เท่าน้ัน สมาชิกสามารถสะสมคะแนน
โบนัสเพ่ือแลกรับของสมนาคุณ ได้รับเคร่ืองด่ืมฟรี รับส่วนลดค่าอาหาร 
ส่วนลดสินค้าเฉพาะสมาชิก นอกจากน้ียังได้สิทธิช้อปสินค้าลดราคาก่อนใคร 
ได้รับวารสารสำาหรับสมาชิก ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป รวมท้ังสิทธิ
พิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย สมัครออนไลน์คลิก www.IKEA.co.th หรือสมัคร
ได้ท่ีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนท่ี IKEA 

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

สมัครสมาชิก IKEA FAMILY ฟรี!
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จะดีแค่ไหน ถ้าคุณใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ทำาอะไรได้มากกว่า
ท่ีคิด ไม่ว่าจะใช้ให้คุ้มกว่าเดิม หรือเพ่ิมความเป็นส่วนตัว
มากข้ึน เราเช่ือว่า คุณทำาได้ แค่ลองเปิดใจแล้วใส่ไอเดีย
เจ๋งๆ อีก 2-3 ข้อลงไป จุดสำาคัญอยู่ท่ีการหาพ้ืนท่ีว่าง
ท่ีซ่อนอยู่ให้เจอ แล้วใช้ให้คุ้มท่ีสุด ควบคู่กับเฟอร์นิเจอร์
ท่ีใช้งานได้มากกว่าหน่ึงหน้าท่ี ท่ีต้องใช้ก็แค่ความคิด
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ แล้วลงมือทำาตามฝันโดย
ไม่สนข้อจำากัด ไม่ว่าพ้ืนท่ีของคุณจะเล็กแค่ไหนก็ตาม    
ไอเดียของคุณก็สร้างอะไรท่ีย่ิงใหญ่ได้ 

   ลองพลิกดูหน้าถัดไปว่าเราจัดห้องเล็กๆ 6 ห้อง 
6 แบบได้อย่างไร อย่างห้องน้ีท่ีมีขนาดแค่ 40 ตร.ม. 
ลองจินตนาการว่ามีเพ่ือน 6 คนอาศัยอยู่ด้วยกัน 
แค่คิดก็คงโกลาหลอลหม่านพอดู แต่น่ีคือบทพิสูจน์ว่า
เม่ือทุกส่ิงและทุกคนร่วมมือกัน ไม่ว่าอะไรก็สำาเร็จได้

   แล้วอย่าลืมแวะเข้ามาชมเบื้องหลังการจัดห้องเล็ก
ทั้ง 6 ห้อง และฟังเกร็ดความรู้และไอเดียดีๆ จากนัก
ออกแบบภายในของเรา ที่สร้างสรรค์แต่ละห้องให้เจ๋ง
อย่างที่เห็น ให้คุณเก็บเกี่ยวไอเดียไปปรับใช้กับบ้าน
ของคุณได้ไม่ยาก คลิกเข้าไปชมที่ 
www.IKEA.co.th/smallspaces

ไอเดียใหญ่
ในพ้ืนท่ีเล็ก

โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น FOTO/ฟูตู้ 

899.-

โครงเตียงสองช้ัน รุ่น MYDAL/มีดอล 
กว้าง 97 ซม.

6,990.-

โต๊ะอาหาร รุ่น STORNÄS/สตรูแนส ราคา 14,900.- 
ขนาด ก95xล147/204xส74 ซม. เก้าอ้ี รุ่น BERTIL/
เบร์ททิล ราคา 1,250.-/ตัว ขนาด ก39xล49xส87 ซม.  
โครงเตียงสองช้ัน รุ่น MYDAL/มีดอล ราคา 6,990.- 
ขนาด ก97xย206 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก90xย200 ซม.  
โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 899.- ขนาด 
Ø50 ซม. ผ้าม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน รุ่น RITVA/รีทว่า 
ราคา 949.- ผ้าฝ้าย 100% สีขาว ขนาด ก145xย250 
ซม.

โต๊ะใหญ่น้ีทำาอะไรได้บ้างสำาหรับ 6 คน 
ดูได้ท่ี www.IKEA.co.th/smallspaces

โต๊ะอาหาร รุ่น STORNÄS/สตรูแนส

14,900.-
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7 ตร.ม.

ไอเดียเล็กๆ: 
สร้างเคาน์เตอร์กลางห้องครัว
ถ้าคุณฝันอยากมีครัวใหญ่ๆ สไตล์คันทรี แต่อยู่คอนโดเล็กๆ ในเมือง ฝันก็เป็น
จริงได้ แค่ปรับนิดเปล่ียนหน่อย ครัวในฝันก็ไม่ไกลเกินจริง การเลือกใช้โต๊ะเตรียม
อาหารกลางครัว เป็นอีกวิธีท่ีทำาให้คุณมีพ้ืนท่ีเตรียมอาหารและจัดวางอุปกรณ์
เคร่ืองครัวต่างๆ ได้เหมือนครัวใหญ่ แถมยังมีท่ีอีกเหลือเฟือให้คุณได้ลองปรุง
อาหารสูตรเด็ด

ช้ันแขวนผนัง รุ่น STENSTORP/ 
สเตียนส์ทอร์ป ราคา 1,890.-/ช้ัน 
ราวแขวน รุ่น FINTORP/ฟินทอร์ป 
ราคา 275.-/ราว ขนาด 57 ซม. กระทะ
ทอด รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 
499.- ขนาด 24 ซม. รถเข็นอาหาร รุ่น 
รุ่น STENSTORP/สเตียนส์ทอร์ป ราคา 
5,900.-  ตู้ครัว รุ่น FAKTum/LIDINGÖ  
แฟ็คทุ่ม/ลีดิงเออ ราคา 108,490.- 
ติดมือจับและปุ่มจับ รุ่น SVEP/สเวียป และ
ท็อปครัว รุ่น NUMERÄR/นุมเมแรร์  ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับห้องครัว ดูได้ในหน้า 112มาดูว่าเราสร้างห้องครัวคันทรี

กลางเมืองได้อย่างไร คลิกไปดูท่ี 
www.IKEA.co.th/smallspaces 

กระทะทอด รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ 
ขนาด 24 ซม.

499.-

รถเข็นอาหาร รุ่น รุ่น STENSTORP/
สเตียนส์ทอร์ป

5,900.-

ราวแขวน รุ่น FINTORP/ฟินทอร์ป 

275.-/ราว
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โครงเตียงสูง รุ่น STORÅ/สตรัว ราคา 12,990.- ขนาด ก153xย213 ซม.  
ใช้ท่ีนอนขนาด ก140xย200 ซม.  โซฟา 2 ท่ีน่ังพร้อมเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KARLSTAD/
คาร์ลสตัด ราคา 18,660.- ขนาด ก244xล93/158xส80 ซม.  เก้าอ้ีสตูล รุ่น FROSTA/
ฟรูสต้า ราคา 350.-/ตัว  ขนาดท่ีน่ัง Ø35 ซม. สูง 45 ซม.  หมอนเป่าลมพร้อมปลอกผ้า 
รุ่น SAGOSTEN/ซอกูสเตียน ราคา 1,190.-  พรมทอเรียบ รุ่น BISLEV/บิสเลียฟ ราคา 
1,129.-/ผืน ผ้าฝ้าย 100% หลากสี ขนาด ย200xก80 ซม.  ตู้เก็บของ รุ่น STUVA/
สตูฟว่า ราคา 2,500.- ก90xล50xส50 ซม. 

โครงเตียงสูง รุ่น STORÅ/สตรัว 
กว้าง 153 ซม.

12,990.-

เก้าอ้ีสตูล รุ่น FROSTA/ฟรูสต้า 

350.-/ตัว

ถ้าคุณคิดว่ามีแต่เด็กเท่าน้ันท่ีใช้เตียงสูง 
คุณคงต้องคิดใหม่ มาดูว่าเตียงสูงทำาให้
บ้านหลังเล็กน้ีมีสีสันข้ึนได้แค่ไหน 
คลิก www.IKEA.co.th/smallspaces

ไอเดียเล็กๆ: 

ซ้อน พับ จัดเก็บไว้ด้านบน 

ห้องเดียวเป็นได้ท้ังห้องน่ังเล่น ห้องเด็ก และห้องนอน ในบ้านหลังเล็ก แต่ละห้อง
ต้องเป็นได้มากกว่าหน่ึงหน้าท่ี ลองใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีพับเก็บได้ วางซ้อนกันได้ 
ขยับปรับเปล่ียนได้ อย่างเช่น เตียงสูงท่ีใช้เป็นมุมน่ังเล่นข้างล่าง และปีนข้ึนไป
นอนข้างบนได้ แค่น้ีห้องเล็กๆ ก็กลายเป็นห้องอะไรก็ได้ท่ีคุณอยากให้เป็น

หมอนเป่าลมพร้อมปลอกผ้า รุ่น SAGOSTEN/ซอกูสเตียน

1,190.-
8
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ถังแยกขยะ รุ่น RETUR/เรททูร์ ราคา 379.-/แพ็ค 
2 ขนาด ก15xล20xส20 ซม. ตู้แขวนบานเด่ียว 
รุ่น LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ราคา 1,890.- ขนาด 
ก60xล21xส40 ซม. ตู้ข้าง รุ่น LILLÅNGEN/ลิลลง
เง่น ราคา 890.- ขนาด ก19xล19xส64 ซม. 
ตู้กระจกบานเด่ียว รุ่น LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น 
ราคา 1,890.- ขนาด ก40xล21xส64 ซม. 
ตู้ต้ังอ่างล้างหน้า 2 บาน รุ่น  LILLÅNGEN/
ลิลลงเง่น ราคา 6,090.- ขนาด ก63xล27xส93 
ซม. 

ตู้ข้าง รุ่น LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น

890.-

ไอเดียเล็กๆ: 

ใช้ผนังให้คุ้ม
ไอเดียเจ๋งๆ กับเฟอร์นิเจอร์ดีๆ ก็ทำาให้ห้องน้ำาเล็กๆ น้ีมีพ้ืนท่ีมากกว่าเคย เช่น 
ตู้และช้ันแขวนผนังท่ีใช้พ้ืนท่ีทุกตารางน้ิวให้คุ้มสุดๆ ในพ้ืนท่ีแค่ 2.7 ตร.ม. 
มีท้ังมุมซักผ้าท่ีซ่อนไว้หลังผ้าม่าน และอ่างอาบน้ำาให้คุณผ่อนคลายคล้ายมีสปา
ส่วนตัวท่ีบ้าน

ดูว่าเราใช้ประโยชน์จากผนังของ
ห้องน้ำาจ๋ิวน้ีได้อย่างไร แค่คลิก 
www.IKEA.co.th/smallspaces

ตู้แขวนบานเด่ียว รุ่น LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น 

1,890.-

2.7 ตร.ม.
10



การย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนบวกสองบ้าน
เข้าด้วยกัน แต่จะรวมข้าวของทุกช้ินของท้ัง
สองคนไว้ได้อย่างไร? ลองวางเก้าอ้ีนวมยาว 
2 ตัวไว้กลางห้อง แทนท่ีจะวางโซฟาชิดผนัง
แบบเดิมๆ แล้วใช้พ้ืนท่ีรอบๆ เป็นช้ันวางของ 
แค่น้ีคุณก็ได้ท้ัง ท่ีเก็บของครบครันกับมุม
พักผ่อนสบายๆ ท่ีให้คุณท้ังคู่ทำาส่ิงท่ีตัวเอง
ชอบพร้อมๆ กันได้

ไอเดียเล็กๆ: 

พบกันคร่ึงทาง

10 ตร.ม.

เก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KIVIK/ชีวิค

10,990.-/ตัว

ม่านม้วน รุ่น TUPPLUR/ทุปป์ลูร์

699.-

ม่านม้วน รุ่น TUPPLUR/ทุปป์ลูร์ ราคา 699.- ขนาด 
ก120xย195 ซม. สีขาว เก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KIVIK/ชีวิค 
ราคา 10,990.- ผ้าคลุมโซฟา รุ่น OFELIA/อูเฟเลีย ราคา 
1,190.- ขนาด ก130xย170 ซม. โต๊ะข้าง รุ่น STRIND/
สตรินด์ ราคา 2,990.-  โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น NYFORS/
นีฟอร์ช ราคา 3,990.-  พรมขนส้ัน รุ่น ÅDUM/อัวดุม 
ราคา 8,590.- ขนพรมโพลีโพรพิลิน 100% สีขาว ขนาด 
ก200xย300 ซม. ผ้าม่านคู่ รุ่น DAGNY/ด็อคนี ราคา 
2,690.- โพลีโพรพิลีน 100% สีชมพู ขนาด ก145xย250 
ซม. เก้าอ้ี รุ่น HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ราคา 3,390.- 
ท็อปโต๊ะ รุ่น VIKA VEINE/วีก้า เวเน่ ราคา 4,690.- ขาโต๊ะ
มีล้อ รุ่น VIKA RUNTORP/วีก้า รุนทอร์ป ราคา 450.-

ใครบอกว่าห้องน่ังเล่นต้องมีโซฟา 
เก้าอ้ีนวมยาว 2 ตัว ก็ทำาหน้าท่ีน้ีได้
เหมือนกัน ลองมาดูท่ี 
www.IKEA.co.th/smallspaces

12



14 ตร.ม.

ตู้เส้ือผ้าแบบ walk-in ใน
ห้องนอนขนาดเล็ก ท่ีคุณ
ทำาเองได้ ไม่ต้องพ่ึงช่าง 
มาดูท่ี www.IKEA.co.th/
smallspaces

ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง 2 ใบ 
รุ่น ALINA/อลีน่า

2,790.-

ตู้เส้ือผ้า รุ่น PAX/พักซ์

7,077.-/ใบ

ราวแขวน รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

335.-/ราว
ไอเดียเล็กๆ: 

ฝันให้ใหญ่
ตู้เส้ือผ้าแบบ walk-in ในห้องนอนขนาดเล็ก ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ท่ีจริงกลับ
ไม่ยากอย่างท่ีคิด เพราะใช้ตู้เส้ือผ้ารุ่น PAX/พักซ์ เพ่ือแบ่งส่วนพ้ืนท่ีห้อง ให้ด้าน
หน่ึงเป็นตู้เส้ือผ้า อีกด้านเป็นท่ีเก็บของและเตียงนอน ประกอบเองได้ง่ายๆ แค่ไม่ก่ี
ช่ัวโมง คุณก็ได้ห้องแต่งตัวฝีมือคุณเองแล้ว

หน ้าซ ้าย:
โครงเตียง รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 7,990.- ขนาด 
ก177xย201xส77 ซม.  ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง 2 ใบ รุ่น ALINA/
อลีน่า ราคา 2,790.- ผ้าฝ้าย 100% ผ้าคลุมเตียง ก260xย280 
ซม. ปลอกหมอน ย65xก65 ซม. โคมไฟแขวน รุ่น MASKROS/
มัสครูส ราคา 1,990.- ตู้เส้ือผ้า รุ่น PAX/พักซ์ ราคา 6,740.-/ใบ 
กับบานตู้รุ่น APPLåD/ อัพพลวด และช้ันวางเส้ือผ้า 8 ช้ัน มือจับ
บานตู้แยกจำาหน่าย ขนาด ก49.8xล35xส236.4 ซม. 

หน ้าขวา:
ตู้เส้ือผ้า รุ่น PAX/พักซ์ ราคา 7,077.- พร้อมล้ินชัก 4 ช้ัน 
ตะกร้าลวด 4 ใบ ช้ันวางเส้ือผ้า 4 ช้ัน และราวแขวนผ้า 2 ราว ม่าน
ปิดตู้และราวแขวนม่านแยกจำาหน่าย ขนาด ก149.4xล58xส236.4 
ซม. สีขาว  ราวแขวน รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ราคา 335.-/
ราว อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้เส้ือผ้ารุ่น PAX/พักซ์ ได้ในหน้า 190
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1. ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น HELMER/เฮล์มเมอร์ 
ราคา 1,390.-
2. โต๊ะซ้อน 2 ตัว รุ่น KLUBBO/คลุบบุ 
ราคา 2,990.-
3. โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป 
ราคา 21,990.-
4. กล่องล้ินชักเก็บของ รุ่น TROFAST/
ทรูฟัสท์ ราคา 2,130.-
5. โต๊ะข้างมีล้อเล่ือน รุ่น LACK/ลัค 
ราคา 1,099.-
6. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี 4 ตัว รุ่น FUSION/ฟูคูน 
ราคา 11,900.-
7. ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,970.-
8. โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค ราคา 450.- 
สีขาว, ดำา
9. เก้าอ้ีปรับนอน รุ่น IKEA PS LÖVÅS/
อิเกีย พีเอส เลิฟโวส ราคา 8,490.-
10.-11. กล่องเก็บของพร้อมฝา รุ่น SAMLA/
ซัมล่า
ความจุ 5 ลิตร ราคา 70.-/ใบ
ความจุ 11 ลิตร ราคา 120.-/ใบ
ความจุ 22 ลิตร ราคา 150.-/ใบ
ความจุ 45 ลิตร ราคา 300.-/ใบ
ความจุ 65 ลิตร ราคา 370.-/ใบ
12. เก้าอ้ีพับ รุ่น NISSE/นิสเซ่ 
ราคา 400.-/ตัว
13. ตู้สูงมีล้ินชักและตู้พ้ืน รุ่น STUVA/สตูฟว่า 
ราคา 8,500.-
14. รถเข็น รุ่น BYGEL/บีเกล ราคา 1,590.-โต๊ะซ้อน 2 ตัว รุ่น KLUBBO/คลุบบุ 

2,990.-

 รถเข็น รุ่น BYGEL/บีเกล

1,590.-

เพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยในบ้าน
หลากหลายวิธี

เก้าอ้ีปรับนอน รุ่น IKEA PS LÖVÅS/
อิเกีย พีเอส เลิฟโวส

8,490.-



ความสุข...
ไม่ถูกจำากัดด้วยขนาด!

บ้านท่ีมีพ้ืนท่ีน้อยก็เป็นบ้านแสนสุขของคุณได้ 
พ้ืนท่ีน้อยก็ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยช้ิน แต่ให้ความรู้สึก
อบอุ่น สะดวกสบาย และยังใช้งบน้อยกว่า 
แน่นอนว่าการตกแต่งพ้ืนท่ีเล็กๆ เป็นเร่ืองท้าทาย
ท่ีทำาให้เราคิดหาวิธีมาตลอดว่า ทำาอย่างไรถึงจะ
จัดสรรพ้ืนท่ีเล็กๆ ทุกตารางน้ิวของคุณให้คุ้มค่า
และน่าอยู่ย่ิงกว่าเดิม

    ในแคตตาล็อกเล่มน้ี มีไอเดียแต่งบ้านและสินค้า
ใหม่ๆ มากมายท่ีคุณเป็นเจ้าของได้ และไม่ว่าบ้าน
ของคุณจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถใช้พ้ืนท่ีของ
บ้านได้เกินคุ้ม 

    ลองเปิดแคตตาล็อกของเรา คุณจะได้แรง
บันดาลใจในการแต่งบ้านในฝัน พร้อมท้ังไอเดีย
ใหม่ๆ ให้คุณได้ลองจัดพ้ืนท่ีเล็กๆ ให้ลงตัวในแบบ
ของคุณ แล้วมาพบกันท่ี IKEA สาขาแรกใน
ประเทศไทย 3 พ.ย.น้ี

Lacia Nicole Sherlock
ผู้จัดการท่ัวไป IKEA บางนา



โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์เมลามีน/เหล็ก ขนาด ย125xก75, ส75 ซม.

"เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตท่ีดีกว่าให้คนทุกคนในทุกๆวัน" ไม่ใช่เพียงป้ายท่ีแขวนไว้เฉยๆ บนผนัง
ออฟฟิศของ IKEA แต่คือ วิสัยทัศน์ท่ีเรายึดม่ัน และยังเป็นรากฐานของทุกส่ิงท่ีเราทำา

เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีเราออกแบบและผลิตต้องตอบโจทย์ของเราว่า สามารถทำาให้ชีวิตในแต่ละวัน
ของคุณสะดวกสบายข้ึนได้หรือไม่ เช่น ทำาให้บ้านของคุณพร้อมรับแขกได้ดีกว่าเดิม ทำาให้คุณจัด
โต๊ะอาหารได้เร็วข้ึน หรือทำาให้บ้านสวยข้ึน ถ้าตอบโจทย์เหล่าน้ีไม่ได้ ของช้ินน้ันก็ไม่มีทางได้วาง
ขายใน IKEA 

ไม่ว่าดีไซน์จะสวยงามแค่ไหนก็คงไม่มีความหมาย หากราคาสูงจนไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ เรา
จึงพยายามทำาทุกทางเพ่ือให้ราคาสินค้าของเราย่อมเยามากท่ีสุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพ เพ่ือให้
ผู้คนจำานวนมากได้เป็นเจ้าของท่ีนอนคุณภาพดี ช้ันวางหนังสือท่ีถูกใจ หรือแจกันสวยๆ สักใบ 
แล้วยังมีเงินเหลือสำาหรับส่ิงของอ่ืนๆ ในชีวิตประจำาวัน เพราะเรารู้ดีว่า "ชีวิตท่ีดีกว่า" ไม่ได้หมาย
ถึงแค่เฟอร์นิเจอร์ดีๆ เท่าน้ัน 

โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป

1,790.-
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ห้องนั่งเล่น
หน้าซ้าย: 
โซฟา รุ่น KIVIK/ชีวิค หุ้มผ้าฝ้าย 100% สีขาว ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg  โซฟาเด่ียว ราคา 6,990.- 
ขนาด ก90xล98xส83 ซม.  สตูลวางเท้าพร้อมท่ีเก็บของ ราคา 4,190.- ขนาด ก90xล70xส43 ซม.
โต๊ะกลาง รุ่น STRIND/สตรินด์ ราคา 4,990.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/กระจกนิรภัย ขนาด Ø75 ซม. 
สูง 40 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson  พรมขนส้ัน รุ่น ÅDUM/อัวดุม ราคา 8,590.- 
ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก200xย300 ซม. สีเขียว  ชุดตู้เก็บของ รุ่น BESTÅ/เบสตัว 
ราคา 40,110.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก360xล40xส256 ซม. สีขาว/ไฮกลอสดำา 

หน้าขวา: 
หมอนอิง รุ่น EIVOR/อายวูร์ ราคา 399.- หมอนผ้าลินิน 54% ผ้าฝ้าย 46% ไส้หมอนใยโพลีเอสเตอร์ 
ขนาด ย40xก50 ซม. สีขาว/ดำา ดีไซเนอร์: Kajsa Aronsson

โซฟา รุ่น KIVIK/ชีวิค โซฟาเด่ียว

6,990.-

หมอนอิง รุ่น EIVOR/อายวูร์

399.-
สำาหรับห้องขนาดสตูดิโอ พ้ืนท่ีเก็บของ
ต้องทำาหน้าท่ีได้หลายอย่าง ลองคลิก
มาดูว่าผนังน้ีเก็บต้ังแต่หนังสือไปจน
ถุงเท้าได้อย่างไรท่ี www.IKEA.co.th/
livingroom
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ช้ันวางของ 4 ตอน รุ่น ANTONIUS/
อันทูนีอุส ราคา 4,590.- วัสดุ: เหล็ก/
ปิดผิวฟอยล์เมลามีน สีขาว ขนาด 
ก318xล38xส90 ซม. 
กล่องหนังสือมีฝาปิด รุ่น PRÄNT/
แพรนต์ ราคา 649.-/ใบ ล้อแยกจำาหน่าย 
วัสดุ: ไม้อัด ขนาด ก33xล38xส33 ซม. 
ดีไซเนอร์: Nicolas Cortolezzis
เฟอร์นิเจอร์รุ่น BILLY เพ่ือความปลอดภัย 
ต้องยึดตู้และช้ันวางของติดผนังด้วย
อุปกรณ์ยึดท่ีให้มาด้วย 
ตู้หนังสือพร้อมตู้เสริมด้านบน ราคา 
2,000.- ช้ันวางปรับระดับได้ 4 ช้ัน จัดสรร
พ้ืนท่ีได้ตามต้องการ วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์ สีขาว ขนาด ก40xล28xส237 ซม.
ช้ันแขวนผนัง ราคา 1,200.- ช้ันแขวนขนาด
เล็ก เหมาะสำาหรับติดต้ังเหนือประตูหรือ
หน้าต่าง เพ่ือใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ท่ีถูกมองข้ามให้
เกิดประโยชน์ ขนาด ก120xล28xส35 ซม.
เฟอร์นิเจอร์รุ่น LACK/ลัค วัสดุ: ผิวทำาสี 
สีขาว ช้ันแขวนผนัง ราคา 1,990.-
แต่ละช้ันรับน้ำาหนักไม่เกิน 3 กก. ขนาด 
ก30xล28xส190 ซม. โต๊ะกลาง ราคา 
1,490.- ขนาด ย118xก78xส45 ซม.
โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 
7,090.- เลือกเปล่ียนผ้าหุ้มได้หลากหลาย
ตามต้องการ หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก180xล88xส66 ซม. สี Dottevik แดง
ดีไซเนอร์: Jenny Bergman
พรมทอเรียบ รุ่น BISLEV/บิสเลียฟ ราคา 
1,129.-/ผืน พรมผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก80xย150 ซม. หลายสี
ดีไซเนอร์: Anna Efverlund

ห้องนั่งเล่น

ตู้หนังสือพร้อมตู้เสริมด้านบน รุ่น BILLY

2,000.-

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLIPPAN/คลิปปัน

7,090.-

ลองต้ังตู้หนังสือ BILLY/บิลล่ีล้อม
กรอบหน้าต่าง เพ่ือใช้พ้ืนท่ีท่ีถูกลืมให้
เป็นประโยชน์ แถมคุณยังมีท่ีเก็บของ
เพ่ิมข้ึนอีกเยอะเลย
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โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น TIDAFORS/ทีด้าฟอร์ช 
ราคา 23,990.- ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย/
วิสคอสเรยอน/โพลีเอสเตอร์/ลินิน เบาะน่ัง 
cold foam บุช้ันบนด้วยเมมโมรีโฟม โอบรับ
สรีระได้ดี และกลับคืนรูปทรงเม่ือลุกข้ึน ขนาด 
ก230xล95xส99 ซม. สี Tullinge น้ำาตาล
เทา ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
อาร์มแชร์ รุ่น EKENÄS/เอียคเคแนส ราคา 
8,990.-/ตัว พนักพิงสูงรองรับศีรษะและคอ
ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย/วิสคอสเรยอน/
โพลีเอสเตอร์/ลินิน ขนาด ก75xล67xส73 
ซม. สี Tullinge น้ำาตาลเทา
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
โต๊ะข้าง รุ่น STRIND/สตรินด์ ราคา 2,990.- 
มีช้ันวางหนังสือใต้โต๊ะ 1 ช้ัน 
วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/กระจกนิรภัย 
ขนาด Ø50 ซม. สูง 62 ซม. สีดำา 
ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson
พรมขนฟู รุ่น ABORG/ออบอร์ย ราคา 
6,990.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมโพลีโพรพิลีน 
100% ขนพรมนุ่มสบายเท้า ผลิตจากโพลี-
โพรพิลีนผ่านความร้อน ขนาด ก170xย240 
ซม. สีเนเชอรัล
ผ้าม่านคู่ รุ่น NINNI RUND/นินน่ี รุนด์ 
ราคา 2,699.- แขวนได้หลายแบบ เลือกใช้
ราวม่าน ลวดแขวนม่าน หรืออุปกรณ์แขวน
ม่านรุ่น Kvartal/ควัททอล ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
100% ขนาด ก145xย250 ซม. สีไลท์เบจ  

ห้องนั่งเล่น

พรมขนฟู รุ่น ABORG/ออบอร์ย

6,990.-

อาร์มแชร์ รุ่น EKENÄS/เอียคเคแนส

8,990.-
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เก้าอ้ีโยก รุ่น POÄNG/พัวแอง ราคา 5,190.- โครงสร้างผลิตจากไม้เบิร์ชอัดช้ันดัดโค้ง 
มีความแข็งแรงทนทานมาก ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 41%/ วิสคอสเรยอน 30%/ลินิน 22%/
โพลีเอสเตอร์ 7% ขนาด ก68xล94xส95 ซม. วีเนียร์เบิร์ช/Dala เนเชอรัล 
พรมขนส้ัน รุ่น ALMSTED/อาล์มเสตียด ราคา 14,995.- พรมขนสัตว์ใหม่แท้ 100% 
ขนาด ก170xย240 ซม. สีดำา  ตู้เก็บของ รุ่น BESTÅ/เบสตัว ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว 
ตู้แขวน ราคา 1,640.-/ใบ แขวนเก็บของบนผนัง ไม่เปลืองท่ี  ขนาด ก60xล40xส38 ซม. 
ตู้ต้ังพ้ืน ราคา 9,680.-  โต๊ะทำางาน รุ่น MICKE/มิคเก้ ราคา 2,690.-/ตัว วัสดุ: ผิวทำาสี/
เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก142xล50xส75 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Henrik Preutz  โคมไฟโต๊ะ
ทำางาน รุ่น ANTIFONI/อันติฟูนิ ราคา 1,390.- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติกโพลีคาร์บอเนต 
โป๊ะโคมขนาด Ø10 ซม. สูง 50 ซม. สีดำา

ตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว

1,640.-/ใบ

เก้าอ้ีโยก รุ่น POÄNG/พัวแอง

5,190.-
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เรียบง่าย
และไม่ตกยุค 
1. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 6,290.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/ผ้าฝ้าย 
100% ขนาดโป๊ะโคม Ø45.5 ซม. สูง 147 ซม. 2. ตู้ทีวีบานเล่ือน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 14,030.-
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด ก240xล40xส128 ซม. 3. เบาะน่ัง/เบาะวางเท้า 
รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 11,990.- หุ้มหนังขน สี Delikat ขาว/ดำา ขนาด 
ก60xล51xส41 ซม. 4. หมอนอิง รุ่น รุ่น IKEA STOCKHOLM CIRKEL/อิเกีย สตอคโฮล์ม ซีร์เกล ราคา 
599.- หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้หมอน: ขนนกน้ำา ขนาด ย55xก55 ซม. สีขาว/น้ำาตาล ปลอกหมอนอิง 
รุ่น RITVA/รีทว่า ราคา 229.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ย50xก50 ซม. สีดำา หมอนอิง รุ่น IKEA STOCK-
HOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 599.- หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้หมอน: ขนนกน้ำา ขนาด ย55xก55 ซม. 
สีดำา/ขาว 5. อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 16,950.- หุ้มหนังเกรนย้อม through dyed 
ขนาด ก71xล80xส80 ซม. สีพ้ืน/Grann น้ำาตาลเข้ม

หน ้าซ ้าย:
1. โซฟาหนัง 3 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย 
สตอคโฮล์ม ราคา 62,990.- หุ้มหนังเกรนย้อม through 
dyed ขาไม้โอ๊ค ขนาด ก212xล89xส81 ซม. สี Elegant 
น้ำาตาลเข้ม ดีไซเนอร์: Niels Gammelgaard พรมทอ
เรียบ รุ่น IKEA STOCKHOLM RAND/อิเกีย สตอค
โฮล์ม รันด์ ราคา 11,999.-
พรมขนสัตว์ 100% ขนาด ก250xย350 ซม. สีดำา/
ออฟไวท์ ดีไซเนอร์: Anna Sörensson
2. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น KULLA/คุลล่า* วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/
พลาสติก ขนาด Ø40 ซม. สูง 55 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: C 
Halskov/H Dalsgaard
3. โต๊ะกลาง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอค
โฮล์ม ราคา 9,490.- วัสดุ: ไม้โอ๊คและวีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาด ย170xก60xส45 ซม. สีน้ำาตาลทอง 
ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson
4. ตู้บานกระจก รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอค
โฮล์ม ราคา 12,290.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี ขนาด ก75xล37xส174 ซม. สีน้ำาตาลทอง 
ดีไซเนอร์: Tomas Jelinek 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่www.IKEA.co.th

โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA STOCKHOLM/
อิเกีย สตอคโฮล์ม

6,290.-

อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด

16,950.-

โซฟาหนัง 3 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA STOCKHOLM/
อิเกีย สตอคโฮล์ม 

62,990.-

1

4

3

1

5

4

3

2

ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  ห้องนั่งเล่น

2
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1. โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด
ราคา 13,950.- หุ้มผ้าฝ้าย 92% ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 8% ขนาด ก205xล94xส80 ซม. 
สี Sivik ชมพู-แดง ดีไซเนอร์: Tord Björklund  
ผ้าเมตร รุ่น GULLVI/กุลวี ราคา 249.-/เมตร 
ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. หลายสี 
ดีไซเนอร์: Beckmans College of Design
ในภาพนำามาตัดเป็นปลอกหมอนอิง 
พรมขนส้ัน รุ่น ÅDUM/อัวดุม ราคา 5,890.-
ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ขนาด 170xย240 
ซม. สีออฟไวท์
2. โต๊ะวางแล็ปท็อป รุ่น DAVE/เดฟ ราคา 
890.- วัสดุ: เหล็กและไฟเบอร์บอร์ดพ่นสีฝุ่น 
ขนาด ก60xล50xส52/81 ซม. สีแดง 
ดีไซเนอร์: Karl Malmvall
3. ม้าน่ัง รุ่น SIGURD/ซีเกิร์ด ราคา 2,900.-
วัสดุ: ไม้เบิร์ชทำาสี ขนาด ก114xล43xส45 ซม. 
สีขาว ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
4. ผ้าคลุมโซฟา รุ่น EIVOR/อายวูร์ ราคา 
699.- ผ้าอะคริลิก 100% ขนาด ก125xย170 
ซม. สีดำา/ขาว 

ความเรียบง่าย
กับลายกราฟฟิก
1. ตู้หนังสือ รุ่น LINNARP/ลินนาร์ป ราคา 9,990.- แต่ละช้ันรับน้ำาหนักไม่เกิน 25 กก. วัสดุ: 
ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก115xล37xส178 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: 
K Hagberg/M Hagberg  2. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น FILLSTA/ฟิลสต้า ราคา 939.-
วัสดุ: พลาสติก/อะลูมิเนียม ขนาด Ø27 ซม. สูง 31 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Gunner Jensen  
3. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า ราคา 5,690.-
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด Ø58 ซม. สูง 152 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: A Nilsson/H Preutz/T 
Eliasson  4. เก้าอ้ีโยก รุ่น POÄNG/พัวแอง ราคา 4,690.- โครงไม้วีเนียร์เบิร์ชเคลือบแล็ก
เกอร์ หุ้มผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมผ้าฝ้าย ขนาด ก68xล94xส95 ซม. สี Granån ขาว ดีไซเนอร์: 
Noboru Nakamura  5. โต๊ะข้างมีล้อ รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,099.- ผิวเคลือบแล็กเกอร์
พิมพ์ลาย ล้อพลาสติก ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีเบิร์ช ดีไซเนอร์: Helena Svensson

ประหย ัดได ้อ ีกเยอะ  เพ ียงแค ่หย ิบส ินค ้า แล ้วน ำากล ับไปประกอบเอง ห้องนั่งเล่น
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โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด

13,950.-

โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA 365+ BRASA/
อิเกีย 365+ บรอสซ่า

5,690.-

เก้าอ้ีโยก รุ่น POÄNG/พัวแอง

4,690.-
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โซฟา รุ่น KIVIK/ชีวิค ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 44% 
วิสคอสเรยอน 41% โพลีเอสเตอร์ 11% 
ลินิน 4% ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg

โซฟา 3 ท่ีน่ัง ราคา 18,990.-
เบาะน่ังขนาดใหญ่และลึก น่ังนุ่มสบาย และ
พนักพิงท่ีรองรับแผ่นหลังได้ดี
ขนาด ก228xล95xส83 ซม. 
สี Tullinge rust

สตูลวางเท้าพร้อมท่ีเก็บของ 
ราคา 6,490.-/ตัว ใต้เบาะน่ังเป็นท่ีเก็บของ
ขนาดใหญ่ ขนาด ก90xล70xส43 ซม. 
สี Teno เทาอ่อน 
โต๊ะข้างมีล้อ รุ่น LACK/ลัค 
ราคา 1,099.-/ตัว ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์
ลาย ล้อพลาสติก ขนาด ย55xก55xส45 ซม. 
สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Helena 

Svensson

พรมทอเรียบ รุ่น KATTRUP/คัทรุป
ราคา 9,290.-/ผืน พรมขนสัตว์ 100% 
ทอมือ ทอจากขนสัตว์เส้นใยยาว ให้ผิวพรม
ท่ีทนทานเป็นพิเศษ ขนาด ก200xย300 ซม. 
สีแดง/หลายสี 
เก้าอ้ีมีท่ีวางแขน รุ่น MAJBY/มัยบี 
ราคา 2,900.-/ตัว วัสดุ: หวายเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาด ก46xล63xส90 ซม. 
ดีไซเนอร์: Maria Vinka

หน่ึงห้อง แต่มีได้หลายมุม 
เพราะไม่ใช่ทุกคนท่ีจะช่างคุย

โซฟา 3 ท่ีน่ัง โซฟา รุ่น KIVIK/ชีวิค

18,990.-

พรมทอเรียบ รุ่น KATTRUP/คัทรุป

9,290/ผืน



หน ้าซ ้าย: โครงเตียงสูง STORÅ/สตรัว ราคา 12,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอรย้อมสี สีดำา ขนาด 
ก153xย213xส214 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก140xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย เก้าอ้ีนวมยาว 
รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 10,290.-/ตัว หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก90xล163xส83 ซม. สี Blekinge ขาว 
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg โต๊ะกลาง รุ่น STRIND/สตรินด์ ราคา 4,990.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/กระจกนิรภัย 
รับน้ำาหนักสูงสุด 15 กก. พรมทอเรียบ รุ่น IKEA STOCKHOLM RAND/อิเกีย สตอคโฮล์ม รันด์ ราคา 
5,999.- พรมขนสัตว์ 100% ขนาด ก170xย240 ซม.

หน ้าขวา: ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน รุ่น PAX MALM/พักซ์ มาล์ม ราคา 29,170.- ตู้เส้ือผ้าทรงต้ืน เหมาะสำาหรับ
ใช้ในพ้ืนท่ีจำากัด วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก200xล43.6xส236.4 ซม. สีขาว/ไวท์โอ๊ค
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. อุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้แยกจำาหน่าย

ออกแบบตู ้ เส ื ้อผ ้าร ุ ่น PAx/พ ักซ ์  ได ้ ในแบบของค ุณ เพ ียงคล ิก  WWW.IKEA.CO.TH/PAXPLANNER  ห้องนั ่งเล ่น

โครงเตียงสูง STORÅ/สตรัว 

12,990.-

ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน 
รุ่น PAX MALM/พักซ์ มาล์ม

29,170.-

อยากมีท่ีเก็บเส้ือผ้า แต่ไม่มีท่ีพอให้ต้ังตู้
เส้ือผ้า ลองใช้ตู้เส้ือผ้าทรงต้ืนรุ่น PAx/
พักซ์ ท่ีให้คุณหาท่ีวางได้ไม่ลำาบาก

36 37
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ตู้หนังสือ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 
ราคา 7,290.-/ใบ ปิดผิวทุกด้านเพ่ือความ
สวยงาม ใช้วางก้ันห้องได้ 
เพ่ือความปลอดภัย ต้องยึดตู้ติดผนังด้วย
อุปกรณ์ท่ีให้มา วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด 
ก185xล39xส185 ซม. แต่ละช้ันรับน้ำา
หนักสูงสุดไม่เกิน 13 กก. ดีไซเนอร์: Tord 
Björklund

กล่องบานทึบ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 
ราคา 450.-/ช้ิน ปิดผิวด้านหลังเพ่ือความ
สวยงาม วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว 
ขนาด ก33xล37xส33 ซม.
โซฟา 2 ท่ีน่ังมีท่ีวางแขน รุ่น RÖRBERG/
เรอแบร์ก ราคา 10,880.-
ให้คุณออกแบบโซฟาได้เอง จัดรูปแบบและ
ปรับเปล่ียนได้ตามต้องการ หุ้มผ้าฝ้าย 
100% ขนาด ก148xล90xส80 ซม. 
สีขาว/Leaby ส้ม 
ดีไซเนอร์: Ulf Quensel
โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค ราคา 450.-
ประกอบง่าย น้ำาหนักเบา วัสดุ: ผิวทำาสี
ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีขาว
พรมขนส้ัน รุ่น BÄLUM/แบลุ่ม ราคา 
4,995.- ขนพรมโพลีโพรพิลีนผ่านความ
ร้อน ได้ผืนพรมท่ีให้สัมผัสนุ่มสบายเท้า
เป็นพิเศษ ขนพรมโพลีโพรพิลีน 70% 
โพลีเอสเตอร์ 30% สีแดง ขนาด Ø130 
ซม.
ตะกร้าผ้า รุ่น FYLLEN/ฟึลเล่น ราคา 
269.-/ใบ ตะกร้าผ้าไนล่อนโครงเหล็ก 
ผ้าตาข่ายโปร่ง ระบายความช้ืนได้ดี 
จุ 79 ลิตร สีแดง

ห้องนั่งเล่น

ตู้หนังสือ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 

7,290.-/ใบ 

ตะกร้าผ้า รุ่น FYLLEN/ฟึลเล่น

269.-ใบ

โซฟา 2 ท่ีน่ังมีท่ีวางแขน รุ่น RÖRBERG/เรอแบร์ก

10,880.-

ย่ิงทำาความสะอาดง่ายข้ึนเท่าไร 
คุณก็มีเวลาไปน่ังอ่านนิตยสารได้มากข้ึนเท่าน้ัน
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2. แค่เปล่ียนวิธีคิด คุณจะเซอร์ไพรส์กับการค้นพบพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีคุณคาดไม่ถึง

1. แล้วทีน้ีผนังแคบๆ ก็เป็นได้มากกว่าท่ีแขวนรูปหรือผลงานจากศิลปินคนโปรด 3. หยิบอุปกรณ์ถักนิตต้ิงได้ง่าย โดยไม่ต้องลุกจากเก้าอ้ีตัวโปรด

4. ตะขอแขวนน่ีแหละคือฮีโร่สำาหรับพ้ืนท่ีเล็กๆ เพราะมันพับข้ึนได้เม่ือไม่ได้ใช้งาน ไม่
ต้องกลัวโดนเก่ียว

5. อยากมีโต๊ะหัวเตียงในห้องน่ังเล่นง้ันหรือ? ทำาไมจะไม่ได้ ลองใช้โต๊ะหัวเตียงมาไว้
ด้านหลังของโซฟาไว้ใช้เก็บของสิ

6. ก้ันห้องง่ายๆด้วยช้ันวางของแบบเปิด แค่คุณมีเวลาช่วงบ่ายไม่ก่ีช่ัวโมงกับ
กุญแจหกเหล่ียมของเรา (allen key) ก็พอแล้ว*

1. ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,990.- วัสดุ: ผิวทำ�สี สีดำ� ขน�ด 
ก30xล28xส190 ซม. แต่ละช้ันรับน้ำ�หนักไม่เกิน 3 กก. ดีไซเนอร์: C Halskov/
H Dalsgaard 
2. ท็อปลามิเนต รุ่น PRÄGEL/แพร์เกล ราคา 1,400.- ท็อปล�มิเนต ทำ�คว�ม
สะอ�ดง่�ย ทนคว�มช้ืน คว�มร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี ขน�ด ย126xล62 ซม. 
สีข�ว ล้อแยกจำ�หน่�ย
3. สตูลวางเท้า รุ่น EKTORP BROMMA/เอียคทอร์ป บรอมม่า ราคา 3,890.-
เก็บนิตยส�ร ของเล่น และของใช้อ่ืนๆ ไว้ด้�นในได้ หุ้มผ้�ฝ้�ย 100% 
ขน�ด ก82xล62 ซม. เบ�ะสูง 44 ซม. สี Idemo ดำ�
กล่องผ้า รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ชุด 6 ช้ิน ราคา 199.- แยกเก็บถุงเท้� เข็มขัด หรือ
เคร่ืองประดับในล้ินชักหรือตู้เส้ือผ้�ได้เป็นระเบียบ วัสดุ: ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100%
/พล�สติกโพลีโพรพิลีน สีข�ว ขน�ด 14x14x13 ซม., 28x14x13 ซม. และ 
28x28x13 ซม. อย่�งละ 2 ใบ  ดีไซเนอร์: Monika Mulder
4. ตะขอแขวน รุ่น BJÄRNUM/เบียร์นุม ราคา 299.- วัสดุ: อะลูมิเนียมชุบนิกเกิล 
ขน�ด ก3xล15xส9 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager (ยึดตะขอติดผนังด้วยสกรูท่ี
เหม�ะกับวัสดุผนัง สกรูแยกจำ�หน่�ย) 
5. หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ รุ่น BRIMNES/บริมเนส ราคา 4,990.- ช่อง
เก็บของท่ีหัวเตียง ช่วยให้เก็บและหยิบของใช้ได้สะดวกจ�กบนเตียง วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์ สีข�ว ขน�ด ก166xล28xส111 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M 
Hagberg 
6. ช้ันวางของ รุ่น STOLMEN/สตูลเมน พร้อมช้ันวาง 5 ชัน้ ราคา 7,700.- ปรับ
คว�มสูงได้ระหว่�ง 210-330 ซม. ให้พ้ืนท่ีเก็บของสูงจรดเพด�น วัสดุ: อะลูมิเนียม
พ่นสีฝุ่น/ผิวทำ�สี สีข�ว ขน�ด ก127xล38xส210/330 ซม. แต่ละช้ันรับน้ำ�หนักไม่
เกิน 25 กก. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson

ซ ื ้อแล ้วได ้ ใช ้ เลยว ันน ี ้  ไม ่ต ้องรอขนส ่ง  ห้องนั่งเล่น

ช้ันวางของ รุ่น STOLMEN/สตูลเมน

7,700.-

ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค

1,990.-

ตะขอแขวน รุ่น BJÄRNUM/เบียร์นุม

299.-
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โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น BEDDINGE 
LÖVÅS/เบดดิงเอ เลิฟโวส ราคา 7,990.-
ปรับเป็นเตียงคู่ได้ง่ายๆ สามารถเลือกใช้คู่กับ
กล่องเก็บของรุ่น BEDDINGE/เบดดิงเอ ได้
โซฟาหุ้มผ้าฝ้าย 100% 
ขนาด ก200xล104xส91 ซม. ขนาดเตียง 
ก140xย200 ซม. สี Ransta เทาเข้ม
ผ้าคลุม รุ่น URSULA/อูร์ซูล่า ราคา 
1,299.- ผ้าฝ้าย 100% ฟอกขาว ขนาด 
ก120xย180 ซม. 
ปลอกหมอนอิง รุ่น URSULA/อูร์ซูล่า 
ราคา 499.-/ใบ ใยป่านรามีให้เน้ือผ้าท่ีค่อน
ข้างแข็ง แต่เงางามและเหนียวทนทาน
ป่านรามี 100% ฟอกขาว 
ขนาด ย65xก65 ซม.
ท่ีวางแล็ปท็อป รุ่น BRÄDA/แบรดด้า 
ราคา 299.- ปรับหน้าโต๊ะเอียงได้ โดยการ
ขยับขาโต๊ะให้ได้องศาท่ีเหมาะสม
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีน ขนาด 
ก42xล30xส21 ซม. สีขาว/ดำา
ดีไซเนอร์: Sarah Fager
ช้ันวางของ รุ่น IVAR/อิวาร์ ราคา 
9,770.- ช้ันวางของทำาจากไม้สนไม่ทำาสี 
เลือกวิธีทำาผิวไม้ได้ตามต้องการ 
เช่น ทาน้ำามัน แว็กซ์ หรือย้อมด้วยสีย้อมไม้
เพ่ือความปลอดภัย ต้องยึดช้ันวางของติด
ผนังด้วยอุปกรณ์ท่ีให้มา 
ขนาด ก172xล50xส226 ซม.
โต๊ะทำางาน รุ่น VIKA AMON/VIKA 
LERBERG วีก้า อะมน/วีก้า แลร์แบร์ก 
ราคา 1,390.- เลือกออกแบบโต๊ะได้เองใน
แบบส่วนตัว ด้วยขาโต๊ะ ขาต้ัง และท่ีเก็บของ
ท่ีมีให้เลือกหลายแบบ วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่น
สีฝุ่น ขนาด ก120xล60xส70 ซม. 
สีขาว/เทา 

แดดออกจ้าขนาดน้ี คงต้องเปล่ียนแผน
นอนตีพุงบนเตียงตอนฝนตก มาเป็นนอนดู
วิวชิลๆแทน แต่ใครว่าต้องเปล่ียนท่ี เตียงน้ี
เปล่ียนเป็นโซฟาได้ง่ายๆ มาลองเลือกโซฟา
เบดท่ีถูกใจได้ท่ี www.IKEA.co.th

ช้ันวางของ รุ่น IVAR/อิวาร์ 

9,770.-

ผ้าคลุม รุ่น URSULA/อูร์ซูล่า

1,299.-

ห้องนั่งเล่น
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1. กระถาง รุ่น FRIDFULL/ฟรีดฟูลล์ ราคา 179.- 
วัสดุ: ผักตบชวาและพลาสติก สำาหรับกระถาง
ดอกไม้Øไม่เกิน 12 ซม. สูง 13 ซม. 2. อาร์มแชร์ รุ่น 
POÄNG/พัวแอง ราคา 2,590.- วัสดุ: วีเนียร์เบิร์ช
เคลือบแล็กเกอร์ หุ้มผ้าฝ้าย 100% ก68xล82xส100 
ซม. สี Alme เนเชอรัล 3. กล่องใส่นิตยสาร 2 ใบ 
รุ่น KNUFF/คนุฟฟ์ ราคา 279.- วัสดุ: ไม้อัดเบิร์ช 
ขนาด 9×24×31 ซม. และ 10×25×31 ซม. 4. ท่ีรอง
จาน รุ่น SOARÉ/ซูอาเรีย ราคา 159.- วัสดุ: ผักตบ
ชวา ดีไซเนอร์: Sandra Kragnert ขนาดØ37 ซม. 
5. อุปกรณ์ครัว 3 ช้ิน รุ่น MIXA/มิกซา ราคา 19.- 
ช้อนส้อมและตะหลิว ยาว 27 ซม. วัสดุ: ไม้เบิร์ชหรือไม้
ป๊อปลาร์ 6. ตะกร้าสานพร้อมฝา รุ่น ÅSUNDEN/
อัวซุนเดน ราคา 299.- วัสดุ: หญ้าทะเล ดีไซเนอร์: 
Johanna Jelinek ขนาดØ26 ซม. สูง 15 ซม.  

7. โป๊ะโคมไฟรุ่น VARMLUFT/วาร์มลุฟท์ ราคา 239.- 
วัสดุ: กระดาษ/เหล็ก ดีไซเนอร์: Jon Karlsson ยาว 46 
ซม. สูง 16.5 ซม. 8. ขบวนรถไฟของเล่นรุ่น LILLABO/
ลิลลาบู 20 ช้ิน ราคา 599.- วัสดุ: ไม้บีช 
9. โคมไฟต้ังโต๊ะรุ่น TORNA/ทูร์น่า ราคา 3,990.- 
วัสดุ: ไม้อัดเบิร์ช/พลาสติกโพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์: Ehlén 
Johansson ขนาดØ26 ซม. สูง 58 ซม. 
10. กล่อง 2 ใบพร้อมฝา รุ่น HÅBOL/ฮัวบูล ราคา 
119.- วัสดุ: กระดาษลูกฟูก ดีไซเนอร์: Henrik Preutz 
ก56×ล37xส36 ซม. 11. แก้วน้ำา รุ่น POKAL/พูคอล 
แพ็ค 6 ราคา 89.- จุ 15 ซล. 12. ปลอกผ้านวม/
ปลอกหมอน รุ่น IKEA 365+ RISP/อิเกีย 365+ ริสป์ 
ราคา 1,499.- วัสดุ: ไลโอเซลล์ 50% ฝ้าย 50% ดีไซน์
เนอร์: Maria Vinka ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. 
ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. 

อุปกรณ์ครัว 3 ช้ิน 
รุ่น MIXA/มิกซา

19.-

1

2

4

5

7 8

9

10 11

12

อาร์มแชร์ รุ่น POÄNG/พัวแอง

2,590.-

แก้วน้ำา รุ่น POKAL/พูคอล แพ็ค 6

89.-

3

แผ่นรองจานรุ่นนี้ที่อิเกียอาจมีบาง
อย่างไม่เหมือนในภาพ เชื่อเถอะว่า
ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด 
แต่เพราะนี่เป็นเอกลักษณ์ของงาน
ทำามือต่างหาก

6



ตู้บานกระจก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 13,990.- ตู้ไม้จริงให้สัมผัสอันเป็น
ธรรมชาติ วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย สีน้ำาตาลดำา ขนาด 
ก90xล37xส197 ซม. แต่ละช้ันรับน้ำาหนักไม่เกิน 30 กก. ดีไซเนอร์: Carina Bengs
โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 13,990.- ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมลินิน 
วิสคอสเรยอนและโพลีเอสเตอร์ ขนาด ก218xล88xส88 ซม. สี Svanby เทา
อาร์มแชร์ รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 4,590.-/ตัว หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก105xล90xส88 ซม. สี Blekinge ขาว  กล่องเก็บของแปดเหล่ียม รุ่น BLADIS/
บลอดดิส ราคา 469.-/ใบ วัสดุ: ใบเตยสาน/กระดาษแข็ง ขนาด Ø27 ซม. สูง 14 
ซม. สีน้ำาตาลดำา  กระจกเงา รุ่น SONGE/ซงน์ ราคา 3,690.- กรอบไม้สนทำาสี ขนาด 
ก91xส130 ซม. สีเงิน 
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ตู้บานกระจก รุ่น HEMNES/เฮมเนส

13,990.-

อาร์มแชร์ รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป

4,590.-/ตัว
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โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น BEDDINGE LÖVÅS/เบดดิงเอ เลิฟโวส ราคา 9,290.- ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์และอิลาสเทน 
ขนาด ก200xล104xส91 ซม. ขนาดเตียง ก140xย200 ซม. สี Genarp ขาว  อาร์มแชร์หมุนได้ รุ่น SMEDSTA/
สเมียดสต้า ราคา 5,690.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก66xล95xส100 ซม. สี Leaby ขาว  โคมไฟต้ังพ้ืนเสาโค้ง 
รุ่น REGOLIT เรกูลลีท ราคา 2,290.- วัสดุ: เหล็ก/กระดาษฟางข้าว สูง 235 ซม. โป๊ะโคม Ø73 ซม. สีขาว/ดำา  โต๊ะข้างมีล้อ 
รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,099.- วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก55xย55xส45 ซม. ดีไซเนอร์: Helena Svensson  ตู้หนังสือ
พร้อมตู้เสริมด้านบน ราคา 11,550.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก480xล28xส237 ซม. แต่ละช้ันรับน้ำาหนักไม่เกิน 
30 กก. ดีไซเนอร์: Gillis Lundgren  โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป ราคา 2,090.- ขนาด ก75xย175xส74 ซม. 
ดูรายละเอียดในหน้า 98

ตู้หนังสือพร้อมตู้เสริมด้านบน 

11,550.-

โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น BEDDINGE 
LÖVÅS/เบดดิงเอ เลิฟโวส

9,290.-

พ้ืนท่ีน้อย งบน้อย  
ก็มีมุมสบายส่วนตัวได้
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โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น LYCKSELE LÖVÅS/
ลิคเซเล่ เลิฟโวส ราคา 6,990.- ปรับโซฟาให้
เป็นเตียงคู่ได้ง่าย โซฟาหุ้มผ้าฝ้าย 100% 
ขนาด ก142xล100xส87 ซม. ขนาดเตียง 
ก140xย188 ซม.สี Ransta ขาว
โต๊ะวางแล็ปท็อป รุ่น DAVE/เดฟ ราคา 
2,890.- วัสดุ: เหล็กและไฟเบอร์บอร์ดพ่นสี
ฝุ่น ขนาด ก60xล50xส52/81 ซม. สีแดง 
ดีไซเนอร์: Karl Malmvall
โต๊ะข้างมีล้อ รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,099.-
วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ล้อพลาสติก 
ขนาด ก55xย55xส45 ซม. ดีไซเนอร์: 
Helena Svensson
โต๊ะทำางาน รุ่น VIKA AMON/VIKA 
LAGE วีก้า อะมน/วีก้า ลอเก้ ราคา 
2,890.- วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กชุบโครเมียม 
ขนาด ก200xล60xส73 ซม. สีขาว 
เก้าอ้ี รุ่น REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,390.-/
ตัว ซ้อนเก็บได้ ไม่เปลืองท่ี ผ่านการรับรอง
สำาหรับใช้นอกบ้าน วัสดุ: อะลูมิเนียม ขนาด 
ก49xล50xส78 ซม. สีน้ำาเงิน, ขาว
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
ตู้หนังสือบานทึบคร่ึงกระจก รุ่น BILLY/
บิลล่ี ราคา 9,150.- บานทึบคู่บานกระจก 
เป็นท้ังได้ตู้เก็บของและตู้โชว์ แต่ละช้ันรับน้ำา
หนักไม่เกิน 30 กก. 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย ขนาด 
ก200xล28xส202 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: 
Gillis Lundgren/K Hagberg/
M Hagberg

ห้องนั่งเล่น

ตู้หนังสือบานทึบคร่ึงกระจก รุ่น BILLY/บิลล่ี

9,150.-

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น LYCKSELE 
LÖVÅS/ลิคเซเล่ เลิฟโวส

6,990.-



52 53

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป 
ราคา 7,490.- รักษาความสะอาดง่าย 
ผ้าหุ้มถอดซักได้  หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก179xล88xส88 ซม. สี Blekinge ขาว
โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 
4,990.- โต๊ะไม้สนแท้ ให้สัมผัสอันเป็น
ธรรมชาติ วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ก90xย90xส46 ซม. สีขาว
ดีไซเนอร์: Carina Bengs
พรมขนฟู รุ่น FLOKATI/ฟลูคาติ ราคา 
2,699.-/ผืน ขนพรมยาวให้สัมผัสนุ่มสบาย
เท้า และช่วยลดเสียงได้ดี ขนสัตว่์แท้ 100% 
ขนาด ก140xย200 ซม. สีขาว 
โต๊ะข้าง รุ่น LINDVED/ลินด์เวียด ราคา 
890.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด Ø50 
ซม. สูง 68 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Ehlén 
Johansson 
โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น ÅRSTID/อัวช์ทีด ราคา 
1,590.- โครงเหล็กชุบนิกเกิล โป๊ะโคมผ้า
โพลีเอสเตอร์ 70% ผ้าฝ้าย 30% ขนาด 
Ø36 ซม. สูง 155 ซม. สีขาว
หลอดไฟแยกจำาหน่าย แนะนำาให้ใช้หลอด
ประหยัดไฟรุ่น SPARSAM/สปอร์ซัม ข้ัว 
E27 11 วัตต์
ช้ันวางของ รุ่น IVAR/อิวาร์ 
ราคา 9,740.- ทำาจากไม้สน ขนาด 
ก339xล30xส226 ซม. ในรูปทาสีเขียว 
 

โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส 

4,990.-

เปิดเจอในแคตตาล็อกตอนน้ี คืนน้ีก็มีน่ังท่ี
บ้านแล้ว ไม่ต้องรอท่ีจะเป็นเจ้าของโซฟา 
EKTORP/เอียคทอร์ป เพราะท่ี IKEA 
คุณซ้ือสินค้าแล้วนำากลับบ้านได้ทันที

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป 

7,490.-

ห้องนั่งเล่น



โซฟาของเราไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว แต่หลักพ้ืนฐานของเฟอร์นิเจอร์ในห้องน่ังเล่นของเรา คือ 
ต้องแข็งแรงทนทานสำาหรับใช้งานได้ทุกวัน EKTORP/เอียคทอร์ปเป็นโซฟาท่ีคุณม่ันใจได้ ไม่ว่าจะน่ัง
นอนเอกเขนก เหยียดแข้งเหยียดขาแค่ไหน โซฟาก็ยังคงสภาพเหมือนเดิม เราทดสอบคุณภาพโซฟา
คร้ังแล้วคร้ังเล่า ท้ังลุกท้ังน่ังกันเป็นปีๆ และเรารู้ว่าเวลาอยู่บ้านคุณคงไม่น่ังเป็นระเบียบเรียบร้อยบน
โซฟา เราเลยลองน่ังบนเบาะท่ีวางแขนด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่าโครงโซฟาแข็งแรงทนทานและเบาะโซฟายัง
คงรูป น่ังสบายไม่มีเปล่ียน ลองคิดถึงเวลาเพ่ือนมาปาร์ต้ีท่ีบ้านแล้วชอบน่ังบนเบาะวางแขนแถมอาจทำา
อาหารหกใส่ เราเลยออกแบบผ้าหุ้มท่ีถอดซักได้ง่ายใช้คู่กับโซฟาอีกด้วย 
 

EKTORP/เอียคทอร์ปเป็นโซฟารุ่นยอดนิยม ท่ีทำาให้เรามีแรงบันดาลใจ ท่ีจะพัฒนาโซฟาสุดโปรดตัวน้ี
อยู่เสมอ เราจึงทำาให้ราคาของ EKTORP/เอียคทอร์ปย่อมเยากว่าเดิม เพ่ือให้อีกหลายคนได้เป็นเจ้าของ 
แค่น้ี EKTORP/เอียคทอร์ปก็กลายเป็นท่ีรักของใครอีกหลายๆ คน (ได้ไม่ยาก)    

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป  8,990.- สี Blekinge ขาว  ดูรายละเอียดท่ีหน้า 58

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป

8,990.-

โซฟา รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป
รับประกัน 10 ปี 

ดูรายละเอียดหน้า 358 
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โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 13,450.- ถอดเบาะท่ีวางแขนออกได้ 
เพ่ือต่อเก้าอ้ีนวมยาวเข้ากับชุดโซฟา ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 84% โพลีเอสเตอร์ 16% ขนาด 
ก165xล94xส80 ซม. สี Korndal มีเดียมบลู ดีไซเนอร์: Tord Björklund

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 13,950.-เปล่ียนโฉมโซฟาได้ง่ายๆ 
เพียงเปล่ียนผ้าหุ้มโซฟาท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 92% โพลีเอสเตอร์ 8%
ขนาด ก205xล94xส80 ซม. สี Sivik ชมพู-แดง ดีไซเนอร์: Tord Björklund

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 13,990.- โซฟาขนาดใหญ่ เบาะลึก นุ่ม น่ังสบาย 
รองรับแผ่นหลังได้ดี ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก228xล95xส83 ซม. สี 
BleKinge ขาว ดีไซเนอร์: Ola WihlBOrg

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 22,450.- หุ้มผ้าขนสัตว์ 100% 
แบบเย็บติด เน้ือผ้าทนทาน กันคราบเป้ือนสกปรกได้ดี โครงขาเหล็กชุบโครเมียม
ขนาด ก205xล94xส80 ซม. สี Tufted/Ullevi เทา ดีไซเนอร์: Tord Björklund

โซฟา 3.5 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 52,990.- 
หุ้มผ้ากำามะหย่ี: ผ้าฝ้าย 77% โพลีเอสเตอร์ 23% ขนาด ก238xล93xส81 ซม. สี 
Sandbacka แดง ดีไซเนอร์: niels gammelgaard

      

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 19,450.- ผ้าฝ้ายผสมลินิน วิสคอส
เรยอนและโพลีเอสเตอร์ โครงขาไม้เบิร์ช ขนาด ก205xล94xส80 ซม. สี isunda เทา 
ดีไซเนอร์: Tord Björklund หมอนอิง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 
990.- หมอนขนนก รองรับและให้สัมผัสนุ่มสบาย ปลอกหมอนผ้าฝ้าย 92% 
โพลีเอสเตอร์ 8% ขนาด ย67xก30 ซม. สี Dillne เทา/เบจ 

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 15,990.- ผิวช้ันบนของเบาะน่ังผลิตจากเมมโมรี
โฟม ปรับรับกับสรีระร่างกาย และคืนรูปทรงได้ดีเม่ือลุกข้ึน ไม่ยุบตัว ผ้าหุ้มเย็บติด: 
ผ้าฝ้ายผสมวิสคอสเรยอนและโพลีเอสเตอร์  ขนาด ก190xล95xส83 ซม. สี Tranås 
ดำา ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg 

อาร์มแชร์ 3 เบาะน่ัง รุ่น RÖRBERG/เรอแบร์ก ราคา 11,670.-  
หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก220xล90xส80 ซม. สีขาว/leaby ชมพู

        

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 7,090.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% มีผ้าหุ้มหลาย
แบบให้เลือกเปล่ียนเพ่ือความแปลกใหม่ ขนาด ก180xล88xส66 ซม. สี Dottevik แดง 

         

โซฟา 2 ท่ีน่ังและเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 25,900.- 
พนักพิงเก้าอ้ีนวมยาวปรับเอนได้ 3 ระดับ  ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 56% ลินิน 25%
 พลีเอสเตอร์ 19%ขนาด ก244xล155xส80 ซม. สี linDö เบจ  ดีไซเนอร์: TOrD 
BjörKlUnD

โซฟา 2 ท่ีน่ังและเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 32,980.- เบาะท่ีวางแขนถอดแยกออกได้ สามารถ
ต่อเก้าอ้ีนวมตัวยาวเพ่ิมได้ 1-2 ตัว เพ่ือให้ได้โซฟาขนาดใหญ่ข้ึน ผ้าหุ้ม: ใยสังเคราะห์ผสมผ้าฝ้ายและผ้าขน
สัตว์ ขนาด ก280xล163xส83 ซม. สี Tenö เทาอ่อน ดีไซเนอร์: Ola WihlBOrg

โซฟาราคาเร่ิมต้น 3,490.- ถึง 62,990.-
เลือกดูเพิ่มเติมได้ที่ร้านอิเกีย 

ห้องนั ่งเล่น

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KIVIK/ชีวิค

13,990.-
โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด

13,950.-

สัญลักษณ์ท่ีควรรู้ของโซฟารุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด  
ดูคำ�อธิบ�ยสัญลักษณ์ได้ในหน้� 357

                 

ผ้�หุ้มโซฟ� KARLSTAD/ค�ร์ลสตัด ทุกแบบส�ม�รถถอดซักได้ โดยก�รซักปกติหรือซักแห้ง (ยกเว้นผ้�หุ้มท่ีระบุว่�ให้ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยวิธีอ่ืน)

สัญลักษณ์ท่ีควรรู้ของโซฟารุ่น KIVIK/ชีวิค  
ดูคำ�อธิบ�ยสัญลักษณ์ได้ในหน้� 357

          

ผ้�หุ้มโซฟ� KIVIK/ชีวิค ทุกแบบส�ม�รถถอดซักได้ โดยก�รซักปกติหรือซักแห้ง (ยกเว้นผ้�หุ้มท่ีระบุว่�ให้ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยวิธีอ่ืน) ห้องนั ่งเล่น

เมมโมร่ีโฟมเพ่ิมความนุ่มสบายเม่ือน่ังและ
คืนรูปเม่ือลุก แต่สบายขนาดน้ี 
ใครจะลุก!?
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โซฟา 2 ท่ีน่ังและเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 17,290.- 
เลือกประกอบเก้าอ้ีนวมยาวทางซ้ายหรือขวาของชุดโซฟาได้ และสลับข้างได้
หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก252xล88/163xส88 ซม. สี Idemo แดง

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น TIDAFORS 
/ทีด้าฟอร์ช ราคา 23,990.- 
เบาะน่ัง cold foam บุช้ันบน
ด้วยเมมโมรีโฟม ปรับตามสรีระ
และโอบรับส่วนเว้าโค้งของ
ร่างกาย และคืนรูปทรงได้ดี
เม่ือลุกข้ึน เบาะไม่ยุบตัว  ผ้าหุ้ม
เย็บติด: ผ้าฝ้ายผสมวิสคอสเร
ยอน โพลีเอสเตอร์ และลินิน  
ขนาด ก230xล95xส99 
ซม. สี Tullinge น้ำาตาลเข้ม 
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg

โซฟา 2 ท่ีน่ังและเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 17,290.- 
เลือกประกอบเก้าอ้ีนวมยาวทางซ้ายหรือขวาของชุดโซฟาได้ และสลับข้างได้
หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก252xล88/163xส88 ซม. สี Idemo ดำา

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLOBO/คลูบู ราคา 3,490.- ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 100% 
ขนาด ก146xล78xส72 ซม. สี Lussebo เนเชอรัล

   

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 11,990.- เปล่ียนโฉมโซฟาได้
ง่ายๆ เพียงเปล่ียนผ้าหุ้มโซฟาท่ีมีให้เลือกหลากหลาย หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก218xล88xส88 ซม. สี ByvIk หลายสี

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 11,990.- เปล่ียนโฉมโซฟาได้ง่ายๆ
เพียงเปล่ียนผ้าหุ้มโซฟาท่ีมีให้เลือกหลากหลาย หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก218xล88xส88 ซม. สี ÅByn น้ำาเงิน

 โซฟาเข้ามุมแขนซ้าย รุ่น TIDAFORS /ทีด้าฟอร์ช ราคา 48,990.- พนักพิงสูงให้
สัมผัสนุ่มสบาย รองรับต้นคอและศีรษะได้ดี มีแบบแขนขวาให้เลือกซ้ือ ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้า
ฝ้ายผสม วิสคอสเรยอน โพลีเอสเตอร์ และลินินขนาด ก235/285xล95xส99 ซม. สี 
Tullinge rust ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg

เก้าอ้ีนวมยาว รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 9,490.- เบาะพนักพิงบรรจุใย
โพลีเอสเตอร์ รองรับแผ่นหลังได้นุ่มสบาย ใช้ได้ท้ัง 2 ด้าน ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมลินิน 
วิสคอสเรยอน และโพลีเอสเตอร์ ขนาด ก72xล163xส88 ซม. สี Svanby เทา

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 8,990.- เบาะน่ังโฟมโพลียูรีเทนความ
ยืดหยุ่นสูงและใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่น รองรับสรีระให้น่ังนุ่มสบาย และกลับคืนรูปทรงเดิม
เม่ือลุกข้ึน ไม่ยุบตัว หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก252xล88xส88 ซม. สี BLekInge 
ขาว

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น TIDAFORS /ทีด้าฟอร์ช ราคา 21,990.- หุ้มผ้าฝ้ายท่ีทนทาน มีน้ำา
หนัก ย้อมสีทูโทนผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 75% โพลีเอสเตอร์ 25% ขนาด ก230xล95xส99 
ซม. สี edsken เทาเข้ม ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น TIDAFORS /ทีด้าฟอร์ช ราคา 18,990.- ท่ีวางแขนบุนวมนุ่ม
พิเศษ เอนพิงได้สบาย ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 80% โพลีเอสเตอร์ 20% ขนาด 
ก230xล95xส99 ซม. สี Dansbo มีเดียมบราวน ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป

8,990.-
โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น TIDAFORS /ทีด้าฟอร์ช

18,990.-

ห้องนั ่งเล่น ห้องนั ่งเล่น

สัญลักษณ์ท่ีควรรู้ของโซฟารุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป
ดูคำ�อธิบ�ยสัญลักษณ์ได้ในหน้� 357

                

ผ้�หุ้มโซฟ� EKTORP/เอียคทอร์ป ทุกแบบส�ม�รถถอดซักได้ โดยก�รซักปกติหรือซักแห้ง (ยกเว้นผ้�หุ้มท่ีระบุว่�ให้ทำ�คว�มสะอ�ดด้วยวิธีอ่ืน)

สัญลักษณ์ท่ีควรรู้ของโซฟารุ่น TIDAFORS/ทีด้าฟอร์ช
ดูคำ�อธิบ�ยสัญลักษณ์ได้ในหน้� 357

     

ผ้�หุ้มโซฟ� TIDAFORS/ทีด้�ฟอร์ช เป็นแบบเย็บติด (ยกเว้นผ้�หุ้มท่ีระบุว่�ถอดออกได้)

โซฟา 2 ท่ีน่ัง 
รุ่น KLOBO/คลูบ

3,490.-
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โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 11,290.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก218xล88xส88 ซม. สี Idemo ดำา  โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 
5,590.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ย118xก75xส46 ซม. สีขาว
พรมทอเรียบ รุ่น MILLINGE/มิลลินเง่ ราคา 3,995.- ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% 
ขนาด ก200xย200 ซม. สีดำา

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 13,950.-
ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 92% ผสมผ้าโพลีเอสเตอร์ 8% ขนาด
ก205xล94xส80 ซม. สี Sivik แดงอมชมพู 
โต๊ะกลาง รุ่น LACK/ลัค ราคา 790.- ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย 
ขนาด ย90xก55xส45 ซม. สีเบิร์ช  
พรมขนส้ัน รุ่น ÅDUM/อัวดุม ราคา 5,890.- ขนพรมโพลีโพรพิลีน 
100% ขนาด ก170xย240 ซม. สีออฟไวท์

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 4,990.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก180xล88xส66 ซม. สี Alme เนเชอรัล  โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค ราคา 450.-
ผิวทำาสี ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีดำา  พรมขนฟู รุ่น HAMPEN/ฮัมเปน ราคา 
1,690.- ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีเขียว

ราคารวม

20,875.-

ราคารวม

7,130.-

ราคารวม

20,630.-
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โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 41,450.- หุ้มหนังเกรนย้อม 
rough dyed โครงขาเหล็ก ขนาด ก205xล94xส80 ซม. ลาย TufTed/สี 
grann ดำา ดีไซเนอร์: Tord Björklund หมอนรองคอ รุ่น KARLSTAD/
คาร์ลสตัด ราคา 2,250.-/ใบ หุ้มหนังเกรนย้อม Through dyed ขนาดØ16 ซม. 
ก 64 ซม. สีดำา

โซฟา 2.5 ท่ีน่ัง รุ่น SÄTER/แซทเตร์ ราคา 13,990 .-  หุ้มหนังสปลิท ทนทาน ดูแล
รักษาง่าย เหมาะกับบ้านท่ีมีเด็กเล็ก หุ้มหนังสปลิทย้อม Through dyed (เฉพาะผิว
เบาะน่ังและพนักพิงด้านหน้า) ขนาด ก197xล82xส75 ซม. สี fräsig น้ำาตาลเข้ม

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 62,990.- โซฟา
หนังทนทาน ดูแลรักษาง่าย ย่ิงใช้นานย่ิงสวย หุ้มหนังเกรนย้อม Through dyed 
ขาไม้โอ๊ค ขนาด ก212xล89xส81 ซม. สี eleganT น้ำาตาลเข้ม ดีไซเนอร์: niels 
gammelgaard

โซฟา 2 ท่ีน่ังพร้อมเก้าอ้ีนวมยาว รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 52,900.-
พนักพิงเก้าอ้ีนวมยาวปรับเอนได้ 3 ระดับ หุ้มหนังเกรนย้อม Through dyed 
ขนาด ก244xล93/158xส80 ซม. ลาย TufTed/สี grann ขาว ดีไซเนอร์: Tord 
Björklund

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น VRETA/เวเรทต้า ราคา 33,990.- เบาะน่ังไส้โฟมโพลียูรีเทนและใย
โพลีเอสเตอร์ น่ังนุ่มสบาย อาร์มแชร์หุ้มหนังเกรนย้อม Through dyed (เฉพาะเบาะ
น่ังและพนักพิงด้านหน้า)ขนาด ก207xล95xส88 ซม. สี mjuk ivory

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 38,950.- เบาะน่ังและเบาะหลังติด
ด้วยเทปหนามเตย ไม่เล่ือนหลุดจากโซฟา หุ้มหนังเกรนย้อม Through dyed 
ขนาด ก206xล94xส80 ซม. ลาย TufTed/สี grann น้ำาตาลเข้ม ดีไซเนอร์: 
Tord Björklund

โซฟา 2.5 ท่ีน่ัง รุ่น SÄTER/แซทเตร์

13,990.-

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด

38,950.-

โซฟา 3 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 62,990.-
โซฟาหนังทนทาน ดูแลรักษาง่าย ย่ิงใช้นานย่ิงสวย หุ้มหนังเกรนย้อม Through 
dyed ขาไม้โอ๊ค ขนาด ก212xล89xส81 ซม. สี eleganT ไลท์เบจ
ดีไซเนอร์: niels gammelgaard

โซฟาหนังย่ิงใช้ย่ิงดูดี 
ย่ิงขยันนอนเล่นมากเท่าไร 

โซฟาหนังคุณก็ย่ิงสวยมากข้ึน
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โซฟาเบดเข้ามุมพร้อมกล่องเก็บของ รุ่น MÅNSTAD/มวนสตอด ราคา 11,880.-เลือกประกอบเก้าอ้ีนวมยาวทางซ้ายหรือขวาของชุดโซฟาได้ และสลับข้างได้ 
ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 100% ขนาดโซฟา ก240xล90/155xส73 ซม. ขนาดเตียง ก140xย204 ซม.  สี Gobo ดาร์กเบจ 
1. ท่ีนอน รุ่น BEDDINGE RESMO/เบดดิงเอ เรียสโม ราคา 10,00.-ท่ีนอนพ็อกเกตสปริงและโฟมโพลียูรีเทน
2. ท่ีนอน รุ่น BEDDINGE HÅVET/เบดดิงเอ โฮเวต ราคา 8,000.- ท่ีนอน Cold foam บุช้ันบนด้วยยางลาเท็กซ์
3. ท่ีนอน รุ่น BEDDINGE MURBO/เบดดิงเอ มูร์บู ราคา 6,000.-ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทนและ cold foam
4. ท่ีนอน รุ่น BEDDINGE LÖVÅS/เบดดิงเอ เลิฟโวส ราคา 3,300.-ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทน ท่ีนอนรุ่นเบดดิงเอทุกหลังในรูปมีขนาด ก140xย200 ซม. หนา 12 
ซม. 

โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น BEDDINGE LÖVÅS/เบดดิงเอ เลิฟโวส 
ราคา 10,290.- มีท่ีนอน 4 แบบและผ้าหุ้มหลากสไตล์ให้เลือกใช้ได้
ตามต้องการ ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 75% โพลีเอสเตอร์ 25% ขนาด
โซฟา ก200xล104xส91 ซม. ขนาดเตียง ก140xย200 ซม. สี 
EdskEn เขียว

โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น EXARBY/เอ็กซอร์บี ราคา 5,990.-
ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทนหนา 10 ซม. ให้สัมผัสนุ่มแน่นนอนสบาย  
ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 72% โพลีเอสเตอร์ 28% ขนาดโซฟา 
ก185xล85xส83 ซม. ขนาดเตียง ก120xย185 ซม.  
สี Brattholmen ขาว 

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น LYCKSELE LÖVÅS/ลิคเซเล่ เลิฟโวส ราคา 
9,490.-มีท่ีนอน 3 แบบและผ้าหุ้มหลากสไตล์ให้เลือกใช้ได้ตาม
ต้องการผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์และอิลาสเตน ขนาดโซฟา 
ก142xล100xส87 ซม. ขนาดเตียง ก140xย188 ซม.  สี Henån 
เหลือง 

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น SOLSTA/ซูลสต้า ราคา 4,490.- หุ้มผ้าฝ้าย 
100% ปรับโซฟาให้เป็นเตียงได้ง่ายๆ ขนาดโซฟา ก137xล78xส72 
ซม. ขนาดเตียง ก118xย205 ซม.  สี Ransta เทาเข้ม

ฟาเบด 2 ท่ีน่ัง 
รุ่น SOLSTA/ซูลสต้า

4,490.-

ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555  ห้องนั ่งเล่น

โซฟาเบด ราคาเร่ิมต้น 4,490.- ถึง 35,950.-
ดูเพ่ิมเติมได้ท่ีอิเกีย 

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA PS LÖVÅS/อิเกีย พีเอส เลิฟโวส

13,990.-

ไม่ต้องเลือกระหว่างความสบายและ
ขนาดอีกต่อไป เพราะคุณได้ท้ังคู่ ด้วย
โซฟาเบด BEddInGE ท่ีให้คุณเลือก
ความสบายของท่ีนอนสำาหรับโซฟาเบด
ได้ตามใจ เหมือนท่ีคุณเลือกให้เตียงคุณ

โซฟาเบดเข้ามุมพร้อมกล่องเก็บของ รุ่น MÅNSTAD/มวนสตอด

11,880.-
โซฟาเบด 3 ท่ีน่ัง รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 29,990.-
ปรับเป็นเตียงได้ง่าย เพียงดึงเบาะโซฟากางออกให้เป็นเตียง
ขนาดสองคนนอน  ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 44% วิสคอสเรยอน 41% 
โพลีเอสเตอร์ 11% ลินิน 4% ขนาดโซฟา ก245xล95xส83 ซม. 
ขนาดเตียง ก143xย200 ซม.  สี TullInGE RusT ดีไซเนอร์: 
Ola WIHlBORG 

โซฟาเบด 3 ท่ีน่ังพร้อมกล่องเก็บของ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลส
ตัด ราคา35,950 .- กล่องเก็บของใต้เบาะ ใช้เก็บหมอนและผ้านวม
สำาหรับสองคน ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 84% โพลีเอสเตอร์ 16% ขนาด
โซฟา ก226xล93xส83 ซม. ขนาดเตียง ก140xย200 ซม.  
สี korndal มีเดียมเกรย์ ดีไซเนอร์: Tord Björklund

โซฟาเบดเข้ามุมพร้อมกล่องเก็บของ รุ่น MÅNSTAD/มวนสตอด 
ราคา 22,500.-เลือกประกอบเก้าอ้ีนวมยาวทางซ้ายหรือขวาขอ
งชุดโซฟาได้ และสลับข้างได้ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 100% ขนาด
โซฟา ก240xล90/155xส73 ซม. ขนาดเตียง ก140xย204 ซม.  สี 
Gobo ดาร์กเบจ 

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น HAGALUND/ฮอกกาลุนด์ ราคา .17,290- 
ท่ีเก็บของใต้เบาะ ใช้เก็บเคร่ืองนอนและของใช้ต่างๆ
หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาดโซฟา ก150xล86xส91 ซม. ขนาดเตียง 
ก120xย196 ซม.  สี Fruvik น้ำาเงิน

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 25,990.-
ปรับหัวเตียงให้สูงข้ึนได้ สะดวกสำาหรับน่ังอ่านหนังสือหรือดูทีวีบน
เตียงผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมลินิน วิสคอสเรยอนและโพลีเอสเตอร์ 
ขนาดโซฟา ก200xล97xส88 ซม. ขนาดเตียง ก133xย195 ซม.  
สี svanby น้ำาตาล 

โซฟาเบด 2 ท่ีน่ัง รุ่น IKEA PS LÖVÅS/อิเกีย พีเอส เลิฟโวส 
ราคา 13,990.- มีท่ีนอน 3 แบบและผ้าหุ้มหลากสไตล์ให้เลือกใช้ได้
ตามต้องการ หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาดโซฟา ก163xล111xส86 
ซม. ขนาดเตียง ก160xย205 ซม.สี VansTa แดง ดีไซเนอร์: T 
sandEll/C MaRTIn 

ห้องนั ่งเล่น

1

2

3

4



พรมขนส้ัน รุ่น HERRUP/แฮร์รุป 
ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% (ผ่านความร้อน) ทอด้วยเคร่ือง 
ผิวพรมให้สัมผัสนุ่มสบายเท้า
ก133xย195 ซม. สีน้ำาเงิน/น้ำาตาล/แดง

1,690.-

แดง

มีสีให้เลือก :

น้ำาตาล ดีไซเนอร์:
Emma Jones

โซฟา 2 ท่ีน่ัง รุ่น KLIPPAN/คลิปปัน หุ้มผ้าฝ้าย 100% 
เลือกเปล่ียนผ้าหุ้มได้หลากหลายตามต้องการ 
ทำาความสะอาดได้ง่าย โดยถอดผ้าหุ้มซักด้วยเคร่ือง
ก180xล88xส66 ซม. สี Alme เนเชอรัล 

4,990.-

รวยไม่รวยก็ซื้อได้ 
เพราะเราดีไซน์สำาหรับคนฉลาดเลือก*

* ท่ีอิเกีย โจทย์หลักของเรา คือ ออกแบบสินค้า "คุณภาพ" ในราคาท่ีทุกคน 
"เป็นเจ้าของได้" น่ีคือเหตุผลว่า ทำาไมดีไซเนอร์ทุกคนต้องคำานึงถึงราคาขาย
เป็นอันดับแรก
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อาร์มแชร์ รุ่น POÄNG/พัวแอง ราคา 3,090.-  โครง
วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี หุ้มผ้าฝ้าย 100% 
ขนาด ก68xล82xส100 ซม. สีน้ำาตาล/Alme 
มีเดียมเรด ดีไซเนอร์: Noboru NAkAmurA 

อาร์มแชร์หวาย รุ่น BYHOLMA/บีโฮล์มมา ราคา 
2,990.- งานหวายสานด้วยมือ รูปทรงโค้งมน นุ่ม
นวล ลวดลายละเอียด แต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ วัสดุ: 
หวายเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก 68xล72xส92 
ซม. สีเทา   

ห้องนั ่งเล่น ประหย ัด ได ้อ ีก เยอะ   เพ ียงแค ่หย ิบส ินค ้ า เอง และน ำ ากล ับ ไปประกอบเอง  ห้องนั ่งเล่น

อาร์มแชร์ รุ่น EKTORP JENNYLUND /เอียคทอร์ป 
เยนนีลุนด์ ราคา 7,990.-  หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก78xล85xส84 ซม. สี lAxå น้ำาเงิน 

อาร์มแชร์หมุนได้ รุ่น SMEDSTA/สเมียดสต้า ราคา 
5,690.- พนักพิงสูง รองรับต้นคอได้สบาย หุ้มผ้าฝ้าย 
100% ขนาด ก66xล95xส100 ซม. สี leAby ดำา 
ดีไซเนอร์: ulf QueNsel

อาร์มแชร์หมุนได้ รุ่น SKRUVSTA/สกรูฟสต้า ราคา 
2,990.- ปรับระดับความสูงได้โดยการหมุน ผ้าหุ้มเย็บ
ติด: ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก66xล68xส72 ซม. 
สี Almås แดง

อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 
6,790.- ขนาดกะทัดรัด จัดวางเข้ากับบริเวณต่างๆ ได้
ง่าย ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 92% โพลีเอสเตอร์ 8% ขนาด 
ก71xล80xส80 ซม. สี DillNe เทา/เบจ  ดีไซเนอร์: 
HeNrik Preutz

อาร์มแชร์ รุ่น SOLSTA OLARP/ซูลสต้า อูลอร์ป 
ราคา 1,890.- ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้าย 100%
ขนาด ก66xล62xส63 ซม. สี rANstA เนเชอรัล

โซฟาเด่ียว รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 8,490.- ผ้าหุ้ม: ผ้า
ฝ้าย 44% วิสคอสเรยอน 41% โพลีเอสเตอร์ 11% 
ลินิน 4% ขนาด ก90xล98xส83 ซม. สี tulliNge 
rust ดีไซเนอร์: olA WiHlborg

อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา  9,450.-  
ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้ายผสมลินิน วิสคอสเรยอนและโพลีเอสเตอร์ 
ขนาด ก91xล93xส80 ซม. สี isuNDA เทา ดีไซเนอร์: 
torD björkluND

อาร์มแชร์หมุน/โยก/ปรับเอน รุ่น VRETA/เวเรทต้า 
ราคา 24,990.-  ปรับเอนได้เพ่ือความสบายในยาม
พักผ่อน  อาร์มแชร์หุ้มหนังเกรนย้อม tHrougH 
DyeD (เฉพาะผิวเบาะน่ังและพนักพิงด้านหน้า) ขนาด 
ก103xล95xส88 ซม. สี mjuk ivory

อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา  
11,990.- ขนาดกะทัดรัด จัดวางเข้ากับบริเวณต่างๆ 
ได้ง่าย  ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 92% โพลีเอสเตอร์ 8% ขนาด 
ก71xล80xส80 ซม. สี DillNe เทา/เบจ
ดีไซเนอร์: HeNrik Preutz

อาร์มแชร์ รุ่น EKENÄS/เอียคเคแนส ราคา 8,990.-
ผ้าหุ้มเย็บติด: ผ้าฝ้ายผสมวิสคอสเรยอน  โพลีเอสเตอร์
และลินิน ขนาด ก75xล67xส73 ซม. สี tulliNge 
น้ำาตาลเทา ดีไซเนอร์: olA  WiHlborg

อาร์มแชร์ รุ่น EKTORP MUREN/เอียคทอร์ป มูร์เรน 
ราคา 8,990.- เบาะปรับเอนได้ 3 ระดับ  ผ้าหุ้มเย็บ
ติด: ผ้าฝ้าย 100%  ขนาด ก85xล94xส97 ซม. สี 
iDemo ดำา 

อาร์มแชร์หมุนได้ รุ่น TIRUP/ทีรุป ราคา 19,900.- 
อาร์มแชร์หุ้มหนังเกรนย้อม tHrougH DyeD
ขนาด ก78xล79xส88 ซม. สี kAvAt ขาว ดีไซเนอร์: 
CArl öjerstAm 

อาร์มแชร์ ราคาเร่ิมต้น 1,890.- ถึง 24,990.-
ดูเพิ่มเติมได้ที่อิเกีย 

อาร์มแชร์ รุ่น SOLSTA 
OLARP/ซูลสต้า อูลอร์ป 

1,890.-

อาร์มแชร์ รุ่น POÄNG/พัวแอง 
ผ้าหุ้ม: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ฝ้าย 35% 
ดีไซเนอร์: Noboru NAkAmurA สี
วีเนียร์เบิร์ช/grANåN ดำา อาร์มแชร์ 
ราคา 3,090.- ขนาด ก68xล82xส100 
ซม.  สตูลวางเท้า ราคา 1,190.- ขนาด 
ก68xล53xส39 ซม.

อาร์มแชร์ รุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด

6,790.-

อาร์มแชร์หมุนได้ รุ่น SKRUVSTA/สกรูฟสต้า

2,990.-
เกิดเม่ือปี 1972 แต่ดีไซน์ของ POÄNG/
พัวแอง ยังสวยเข้าได้กับทุกยุค เปล่ียน
แค่เบาะก็อัพเดทลุคได้ง่ายๆ
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โต๊ะกลาง รุ่น KLUBBO/คลุบบุ ราคา 2,990.- 
ท็อปปิดผิวด้วยไม้วีเนียร์ ทนทาน ไม่เป็นคราบง่าย 
ทำาความสะอาดง่าย วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชทำาสี/เหล็กชุบ
โครเม่ียม ขนาด ย78xก78xส37 ซม. สีน้ำาตาลดำา
ดีไซเนอร์: Annika Grottell

โต๊ะข้าง รุ่น HOL/โฮล ราคา 1,490.-
โต๊ะไม้จริง แข็งแรงทนทาน ออกแบบให้เก็บของในโต๊ะได้  
วัสดุ: ไม้อะคาเซีย ขนาด ย50xก50xส50 ซม. 

โต๊ะกลาง ราคาเร่ิมต้น 450.-ถึง 9,490.-
ดูเพ่ิมเติมได้ท่ีอิเกีย

โต๊ะกลาง รุ่น VEJMON/เวย์มน ราคา 7,590.- 
ท็อปปิดผิวด้วยไม้วีเนียร์ ทนทาน ไม่เป็นคราบง่าย 
ทำาความสะอาดง่าย วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์
ขนาด ย140xก66xส47 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén 
Johansson

โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,990.- 
โต๊ะไม้จริง ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ย90xก90xส46 ซม. สีน้ำาตาล
เทา ดีไซเนอร์: Carina Bengs

โต๊ะข้างมีล้อเล่ือน รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,099.-
ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย ล้อพลาสติก 
ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีเบิร์ช 

โต๊ะข้าง รุ่น STRIND/สตรินด์ ราคา 2,990.- 
โต๊ะข้างมีล้อ เคล่ือนย้ายสะดวก วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/
กระจกนิรภัย ขนาดØ50 ซม. สูง 62 ซม. สีขาว
ด ไีซเนอร:์ Ehlén Johansson

โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค ราคา 450.-/ตัว  ประกอบง่าย 
น้ำาหนักเบา วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ย55xก55xส45 ซม.
สีดำา, ขาว

โต๊ะกลาง รุ่น Liatorp/ลีอาทอร์ป ราคา 5,490.-
วัสดุ: ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย ขนาด ย118xก78xส50 
ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs

โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 5,590.-
โต๊ะไม้จริง ให้สัมผัสอันเป็นธรรมชาติ วัสดุ: ไม้สนเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ย118xก75xส46 ซม. 
สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs 

โต๊ะกลาง รุ่น TOfTERyD/ทอฟเทรีด ราคา 8,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน ใช้เก็บรีโมทคอนโทรล นิตยสาร หรือ
ของใช้ต่างๆ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาด ย95xก95xส31 ซม. ไฮกลอสขาว
ดีไซเนอร์: Tord BJörklund

โต๊ะกลาง รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,490.- มีช้ันวางของ
ใต้โต๊ะ เก็บนิตยสารและของต่างๆได้เป็นระเบียบ ไม่รกบน
โต๊ะ ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย  
ขนาด ย118xก78xส45 ซม. สีน้ำาตาลดำา

สตูลวางเท้า รุ่น Ektorp Bromma/เอียคทอร์ป บรอม
ม่า ราคา 3,890.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% ทำาความสะอาด
ง่าย ถอดซักได้ด้วยเคร่ือง ขนาด ก82xล62 ซม. สี 
Idemo ดำา

โต๊ะข้าง รุ่น TROLLSTA/โทรลสต้า ราคา 3,990.-
ท็อปโต๊ะแยกช้ิน ยกข้ึนเพ่ือใช้เป็นถาดเสิร์ฟได้ทันที
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ 
ขนาด Ø57 ซม. สูง 45 ซม. สีดำา  
ดีไซเนอร์: Wiebke Braasch

โต ๊ ะกลาง เราย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้าภายใน 100 ว ัน  โต ๊ ะกลาง

โต๊ะกลาง รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 9,490.- 
ท็อปปิดผิวด้วยไม้วีเนียร์ ทนทาน ไม่เป็นคราบง่าย ทำาความสะอาดง่าย
วัสดุ: วีเนียร์โอ๊คและไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด ย170xก60xส45 ซม. 
สีน้ำาตาลทอง ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson

โต๊ะกลาง รุ่น HEMNES/เฮมเนส

4,900.-

โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค

450.-/ตัว

โต๊ะกลาง รุ่น ISALA/อิซอล่า ราคา 9,490.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมระบบดูดกลับอัตโนมัติให้ปิด
สนิท ไม่เปิดค้าง ใช้เก็บรีโมทคอนโทรล นิตยสาร 
หรือของใช้ต่างๆ วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาดØ90 
ซม. สูง 47 ซม. สีเทา ดีไซเนอร์: J Asshoff/H 
Brogård

โต๊ะข้าง รุ่น HOL/โฮล

1,490.-



72 73ห้องนั ่งเล่น เล ือกแบบ ช ุดต ู ้ เก ็บของและต ู ้ โชว ์  ร ุ ่น BESTÅ / เบสต ัว ได ้จาก  www.IKEA.co.th  ห้องนั ่งเล่น

แค่ติดบานตู้ ก็ดูดี 
เก็บได้ครบทุกช้ิน ไม่มีรก

1 2

3

ชุดตู้เก็บของและตู้โชว์รุ่น BESTÅ/เบสตัว

16,180.-

ชุดตู้เก็บของและตู้โชว์รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,180.-  เลือกใช้เป็นตู้บานปิดหรือตู้
โล่งไม่มีหน้าบานได้ตามต้องการ และเลือกใช้กลอนกดกระเด้งรุ่น BESTÅ ติดบานตู้แบบไร้
มือจับ  วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย ขนาด ย240xล40xส192 ซม. สีดำา, ขาว

1.-3. อุปกรณ์จัดเก็บของในตู้ รุ่น INREDA/อินเรียดด้า จัดระเบียบของใช้ต่างๆ ในตู้ให้หาง่าย หยิบใช้สะดวก
1. ราวแขวนผ้า ราคา 100.- กว้าง 36 ซม. สีเงิน ขนาดพอดีกับตู้ BESTÅ ขนาดลึก 40 ซม. 2. ช้ันกระจกเสริม ราคา 1,190.-/ช้ิน 
ติดเสริมในตู้ช้ันวางขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. เพ่ือใช้เป็นตู้โชว์  3. โครงรางเล่ือน ราคา 1,400.- ขนาด ก53xล36 ซม. สีเงิน 
เลือกใช้คู่กับแผ่นท็อปรุ่น INREDA/อินเรียดด้า หรือแฟ้มแขวนรุ่น SUMMERA/ซุมเมอร่า โครงรางเล่ือนดึงออกได้สุดความยาวของ
ราง ช่วยให้หาของง่าย หยิบใช้สะดวก รับน้ำาหนักสูงสุด 8 กก. แผ่นท็อป ราคา 350.- ประกอบเข้ากับโครงรางเล่ือนรุ่น INREDA/อิน
เรียดด้า เพ่ือใช้เป็นท่ีวางแล็ปท็อป สำาหรับใช้งานช่ัวคราว ขนาด ก50xล36 ซม. สีขาว/ดำา
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ต้องจ่ายเท่าไหรเ่พื่อจัดให้เป็นระเบียบ?  
ด้วย BESTÅ/เบสตัว คุณสามารถเลือกชุดตู้ตามตัวอย่าง หรือดีไซน์เองใหม่ได้ตามใจชอบ

ห้องนั ่งเล่น ออกแบบชุดตู ้ เก ็บของและตู ้ โชว์ร ุ ่น BESTÅ/เบสตัว ได้ในแบบของคุณ เพียงคลิก www.IKEA.co.th ห้องนั ่งเล่น

ตู้ล้ินชักผสมตู้โล่ง รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 12,220.-
เป็นท้ังตู้เก็บของและตู้โชว์ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด 
ก180xล40xส192 ซม. สีวอลนัท 

โต๊ะทำางานพร้อมตู้แขวน รุ่น BESTÅ BURS/เบสตัว 
บุช ราคา 17,480.-  โต๊ะยาวน่ังทำางานสองคนได้สบาย
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก180xล40 ซม. 
สีไฮกลอสแดง ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar

ตู้ทีวี/ตู้โชว์ 3 บาน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 7,800.-
มีขาตู้ช่วยให้ทำาความสะอาดพ้ืนใต้ตู้ได้ง่าย วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย/อะลูมิเนียม  
ขนาด ก180xล40xส74 ซม. สีน้ำาตาลดำา 

ตู้สูง 3 บานกระจก รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 5,200.-
บานกระจกใช้เป็นตู้โชว์ เก็บของช้ินโปรดของคุณให้
สะอาดปราศจากฝุ่น  วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจก
นิรภัย ขนาด ก60xล40xส192 ซม. สีขาว

ตู้วางทีวีและตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 
14,310.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กชุบโครเม่ียม 
ขนาด ก240xล40 สูงอย่างน้อย 48 ซม. สีขาว

ตู้เก็บของบานทึบ รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 13,840.- 
ตู้มีหลายขนาด เลือกขนาดท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีใช้งาน 
เพ่ือใช้พ้ืนท่ีได้อย่างคุ้มค่า วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
ขนาด ก180xล40xส140 ซม. สีขาว/ไฮกลอสขาว

ชุดตู้วางทีวีและตู้แขวนรุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,620.- เลือกใช้เป็นตู้บานปิดหรือตู้โล่งไม่มีหน้าบานได้ตาม
ต้องการ และเลือกใช้กลอนกดกระเด้งรุ่น BESTÅ ติดบานตู้แบบไร้มือจับ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/ผิวพิมพ์ลาย/เหล็กชุบ
โครเม่ียม ขนาด ย360xล49 ซม. (ขาดความสูง)  สีน้ำาตาลดำา ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 590.-/ช้ิน  
ใช้เหล็กเสียบยึดช้ัน แผ่นช้ันจะแนบสนิทกับผนังโดยไม่เห็นเหล็กยึด  ขนาด ย110xล26 ซม. สีน้ำาตาล

ตู้บานทึบและตู้โล่ง รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 15,190.- 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย 
ขนาด ก180xล40xส192 ซม. สีขาว/ไฮกลอสแดง

ตู้ช้ันวางบานกระจก รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 
7,500.- ช้ันวางปรับระดับได้ 6 ช้ัน จัดสรรพ้ืนท่ีเก็บของ
ได้ตามต้องการ  วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย 
/อะลูมิเนียม ขนาด ก120xล40xส138 ซม. สีขาว

แผงยึดทีวีแบบกรุผนังและตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว 
ราคา 22,640.- ด้านในแผงกรุผนังกลวง ใช้ซ่อนสายไฟ  
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย 

ตู้วางทีวีมีขา รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,770.-
มีล้ินชักเก็บของใช้จุกจิกต่างๆ หาง่าย หยิบใช้สะดวก 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/อะลูมิเนียม
ขนาด ก180xล40xส49 ซม. สีขาว/ไฮกลอสดำา 

ตู้ทีวีบานเล่ือน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,530.-
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย 
ขนาด 240xล40xส128 ซม. สีน้ำาตาลดำา

ตู้ทีวี 2 บานเล่ือน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,150.-
บานเล่ือนไม่กินท่ีขณะเปิดปิด และเลือกส่วนท่ีใช้เป็นตู้โชว์
ได้  วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/อะลูมิเนียม
ขนาด ก180xล40xส74 ซม. สีขาว/ไฮกลอสน้ำาตาล

ตู้ช้ันวางบานกระจก รุ่น BESTÅ/เบสตัว

7,500.-

ตู้ทีวี/ตู้โชว์ 3 บาน รุ่น BESTÅ/เบสตัว

7,800.-

ตู้ทีวีบานเล่ือน รุ่น BESTÅ/เบสตัว

16,530.-

ตู้วางทีวีพร้อมตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 
16,860.- เลือกใช้กลอนกดกระเด้งรุ่น BESTÅ ติด
บานตู้แบบไร้มือจับ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด 
ก240xล49 ซม. สีขาว .

แผงยึดทีวีพร้อมตู้พ้ืนและตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว 
ราคา 28,470.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย 
ขนาด ก300xล40xส230 ซม. สีขาว/ไฮกลอสดำา

ตู้วางทีวีบานเล่ือนพร้อมตู้แขวน รุ่น BESTÅ/เบสตัว 
ราคา 18,820.- ปรับระยะห่างระหว่างช้ันได้ตามต้องการ 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก240xล40xส192 ซม. 
สีขาว/ไฮกลอสดำา
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2

ซีรีส์ HEMNES/เฮมเนส เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ให้สัมผัสธรรมชาติท่ีอบอุ่น พร้อมช่อง
ร้อยสายไฟในตัว ซ่อนสายไฟเก็บได้เป็นระเบียบ ใช้สะดวก ดีไซเนอร์: Carina Bengs
  
หน ้าซ ้าย:
1. ตู้โชว์ ราคา 27,170.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย 
ขนาด ก189xล37xส197 ซม. สีขาว  2. ชุดตู้วางทีวี ราคา 36,370.- วัสดุ: ไม้สน
เคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก329xส197 ซม. ลึกสูงสุด 47 ซม. 
สีน้ำาตาลดำา  3. โต๊ะทำางานพร้อมตู้เก็บของและตู้หนังสือ ราคา 24,670.- วัสดุ: 
ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก181xล78xส198 ซม. สีน้ำาตาลเทา  
4. ตู้กระจก 4 ล้ินชัก ราคา 16,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย 
ขนาด ก90xล37xส197 ซม. สีขาว  5. ตู้หนังสือ ราคา 7,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก90xล37xส197 ซม. สีน้ำาตาลดำา

หน ้าขวา:
ตู้กระจก 2 บาน ราคา 13,990.- 
เก็บของได้สะอาดปราศจากฝุ่น พร้อมช้ันวางปรับได้ 4 ช้ัน จัดสรรพ้ืนท่ีเก็บของได้ตาม
ต้องการ  วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก90xล37xส197 
ซม. สีน้ำาตาลเทา

4

1

ตู้โชว์ รุ่น HEMNES/เฮมเนส

27,170.-

ไม้จริงท้ังแผ่น มือจับโลหะ 
และบานกระจก คุณคงคาดไม่ถึง
ว่าจะได้เจอในกล่องแบนของเรา

ห้องนั ่งเล่น

ตู้หนังสือ รุ่น HEMNES/เฮมเนส

7,990.-
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หน ้าซ ้าย:
1. ตู้หนังสือรุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 2,250.- ปรับระยะห่างระหว่างช้ัน เพ่ือจัดสรรพ้ืนท่ี
ใช้งานได้ตามต้องการ ใช้เป็นตู้โล่งหรือติดหน้าบานเพ่ิมได้ มีบานตู้หลายสีหลายแบบให้
เลือก วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก80xล28xส202 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Gillis 
lundGren   
2. ตู้หนังสือ 3 ระดับ รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 7,350.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี ขนาด ก200xล28xส106/202/237 ซม. สีน้ำาตาลดำา
3. ตู้หนังสือเข้ามุม รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 9,100.-ใช้เหล็กยึดตู้เข้ามุมรุ่น BillY ในการ
ประกอบตู้หนังสือ 3 ใบให้เป็นตู้เข้ามุม วัสดุ: วีเนียร์ไม้บีชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ก137/137xล28xส202 ซม. สีมีเดียมบราวน์
4. ตู้หนังสือ 3 ตอน รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 7,150.-วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็ก
เกอร์ ขนาด ก200xล28xส202 ซม. ดีไซเนอร์: Gillis lundGren

5. ตู้สูงเก็บดีวีดี รุ่น BENNO/เบนโน่ ราคา 990.- ช้ันวางปรับระดับได้ตาม
ต้องการ เก็บซีดีได้ 180 แผ่น หรือดีวีดี 88 แผ่น วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด  
ก20xล17xส202 ซม. สีขาว
6. ตู้หนังสือบานทึบ รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 9,450.- มีบานตู้หลายแบบให้เลือกใช้ได้
ตามต้องการ วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ช เคลือบแล็กเกอร์ ขนาด ก240xล28xส106 ซม. 
ดีไซเนอร์: Gillis lundGren/ K HaGBerG/M HaGBerG  
7. ตู้หนังสือบานกระจก รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 8,400.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี ขนาด ก120xล28xส237 ซม.  สีน้ำาตาลดำา

หน ้าขวา: 
ตู้หนังสือบานทึบคร่ึงกระจก รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 10,100.- 
วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์/กระจกนิรภัย ขนาด ก240xล28xส202 ซม.
ดีไซเนอร์: Gillis lundGren/K HaGBerG/M HaGBerG 

ห้องนั ่งเล่น

1

2 3

7

ตู้หนังสือเข้ามุม รุ่น BILLY/บิลล่ี

9,100.-

ตู้หนังสือรุ่น BILLY/บิลล่ี 

2,250.-

ตู้หนังสือบานทึบคร่ึงกระจก รุ่น BILLY/บิลลี่

10,100.-

6

54

บางคนมีหนังสือไม่ก่ีเล่ม 
บางคนมีหนังสือเป็นร้อย 
แต่ตู้หนังสือ BILLY/บิลล่ี 

เหมาะสำาหรับทุกคน 
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ดีไซเนอร์ของเรา
คิดอะไรแผลงๆเก่ง
เม่ือดีไซเนอร์ของเราเย่ียมโรงงานทำาประตู เห็นกรรมวิธีอัดแผ่นไม้ซ้อนบนแกนน้ำา
หนักเบา แทนท่ีจะนึกถึงประตู พวกเขากลับคิดว่าจะเอากรรมวิธีน้ีไปใช้ทำาช้ันวาง
ของได้ม้ัย  ทำาให้ใช้วัสดุน้อยลง ราคาสบายกระเป๋ามากข้ึน และน่ีคือจุดกำาเนิด
เทคนิค Board-on-frame ท่ีเรารักและมุ่งพัฒนาเร่ืองการผลิต คุณภาพ ราคา
ต้นทุนให้ดีข้ึนอยู่เร่ือยๆ

หน ้าซ ้าย: 
1. ตู้หนังสือ รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 4,290.- ปิดผิวทุกด้านเพ่ือความ
สวยงาม ใช้เป็นฉากก้ันหรือใช้แบ่งพ้ืนท่ีในห้องได้ เพ่ือความปลอดภัย ต้องยึดตู้ติดผนัง
ด้วยอุปกรณ์ท่ีให้มาด้วย วัสดุ: ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย ขนาด ก149xล39xส149 
ซม. สีเบิร์ช ดีไซเนอร์: Tord Björklund
2. ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 890.- วัสดุ: ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย ขนาด 
ย190xล26 ซม. หนา 5 ซม. สีเบิร์ช รับน้ำาหนักได้ 8-20 กก. ข้ึนอยู่กับวัสดุผนังและ
อุปกรณ์ยึดท่ีใช้ 
3-4. ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 590.-ใช้เหล็กเสียบยึดช้ัน แผ่นช้ันจะแนบสนิท
กับผนังโดยไม่เห็นเหล็กยึด วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ย110xล26 ซม. หนา 5 ซม. สีขาว, 
ดำา รับน้ำาหนักได้ 5-15 กก. ข้ึนอยู่กับวัสดุผนังและอุปกรณ์ยึดท่ีใช้
5. ตู้หนังสือ รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 6,140.- ปิดผิวท้ังสองด้านเพ่ือความ
สวยงาม ใช้เป็นฉากก้ันห้องหรือวางกลางห้องได้  วัสดุ: ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ลาย/
ผิวฟอยล์/เหล็ก ขนาด ก149xล39xส91 ซม. สีขาว/ดำา 

ดีไซเนอร์: Tord Björklund
6-7. ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,990.- ใช้ได้หลายแบบ วางต้ังพ้ืน หรือแขวน
ผนังในแนวต้ังหรือแนวนอน เพ่ือให้เหมาะกับขนาดพ้ืนท่ีและความต้องการใช้งาน
วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก30xล28xส190 ซม. หนา 5 ซม. สีขาว, แดง
แต่ละช้ันรับน้ำาหนักสูงสุด 3 กก. ดีไซเนอร์: C Halskov/H dalswgaard

หน้าขวา: 
ช้ันวางของ 4 ช่อง รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,690.- เลือกใช้เป็นช้ันแขวน
ผนังหรือวางต้ังพ้ืนได้ตามต้องการ วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก79xล39xส79 ซม. สีขาว
ดีไซเนอร์: Tord Björklund 
ช้ันวางของ 4 ช่อง 2 บานปิด รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 2,590.-
วัสดุ: ผิวทำาสี/ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก79xล39xส79 ซม. สีขาว
ดีไซเนอร์: Tord Björklund 
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4
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ตู้หนังสือ รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท

4,290.-
ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค

1,990.- ช้ันวางของ 4 ช่อง รุ่น ExpEdit/เอ็กซ์เพียดีท

1,690.-
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1. ตะกร้าใส่ของ รุ่น KNIPSA/คนิปซ่า 
ราคา 799.-/ใบ ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือ
รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท วัสดุ: หญ้าทะเล 
ขนาด ก32xล33xส32 ซม.
2. กล่องผ้า รุ่น DRÖNA/เดรินน่า ราคา 
199.-/ใบ มีหูท้ังสองด้าน ดึงกล่องออก
ใช้ได้สะดวก ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่น 
EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท วัสดุ: โพลีเอสเตอร์
ไมโครไฟเบอร์/กระดาษแข็ง ก33Xล38Xส33 
ซม. คละสี
3. ตะกร้าสาน รุ่น PJÄS/พแยส ราคา 
599.-/ใบ ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่น 
EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท วัสดุ: เชือกกล้วย
ขนาด ก32Xล33Xส32 ซม.
4. กล่องเสริมบนช้ันวาง รุ่น EXPEDIT/
เอ็กซ์เพียดีท ราคา 450.-/ช้ิน ปิดผิวท้ังสอง
ด้านเพ่ือความสวยงาม วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์ ขนาด ก33Xล37Xส33 ซม. สีขาว
5-7. กล่องกระดาษ รุ่น KASSETT/คัทเซท 
มีป้ายติดหน้ากล่อง วัสดุ: กระดาษแข็งสี
จากกระดาษรีไซเคิล 80% ดีไซเนอร์: Jon 
Karlsson
5. กล่องใส่ซีดีมีฝา ราคา 139.-/แพ็ค 2 
ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่น BILLY/บิลล่ี 
ใส่ซีดีได้ 22 แผ่น ก16Xล26Xส15 ซม. สี
ขาว
6. กล่องใส่กระดาษมีฝา ราคา 349.-/แพ็ค 
2 ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่น BESTÅ/
เบสตัว ก28xล35xส18 ซม. สีดำา/ขาว
7. กล่องใส่หนังสือมีฝา ราคา 599.-/แพ็ค 
2 ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่น EXPE-
DIT/เอ็กซ์เพียดีท ก33xล38xส30 ซม. สีดำา  
8. กล่องพลาสติก รุ่น LEKMAN/
เลียคมัน ราคา 399./ใบ รองด้วยแผ่น
สักหลาด ป้องกันรอยขีดข่วน ขนาดพอดี
วางบนตู้หนังสือรุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 
ก33xล37xส33 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: Tord 
Björklund
9. ตะกร้าสาน รุ่น NÄSUM/แนซุม ราคา 
659.-/ใบ ตะกร้าเชือกกล้วย ขนาดพอดี
วางบนตู้หนังสือรุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 
ก32xล35xส32 ซม. 
10. กล่องกลมพร้อมฝา รุ่น KVARNVIK/
ควอร์นวีค ราคา 649.-/3 ใบ ขนาด Ø15 
ส9 ซม., Ø22 ส12 ซม. และ Ø29 ส15 ซม. 
วัสดุ: กระดาษแข็งและปอ สีขาว
11. กล่องหนังสือมีฝาปิด รุ่น PRÄNT/
แพรนต์ ราคา 649.-/ใบ กล่องไม้อัดรอง
ด้วยแผ่นสักหลาด ป้องกันรอยขีดข่วน 
ขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือรุ่นเอ็กซ์เพียดีท 
ก33xล38xส33 ซม. ดีไซเนอร์: Nicolas 
Cortolezzis

ดูรายละเอียดตู้หนังสือ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์
เพียดีท ในหน้า 80

ห้องนั่งเล่น

กล่องหนังสือมีฝาปิด รุ่น PRÄNT/แพรนต์

649.-/ใบ
กล่องพลาสติก รุ่น LEKMAN/เลียคมัน

399.-/ใบ

กล่องผ้า รุ่น DRÖNA/เดรินน่า

199.-/ใบ

เราบ้าเร่ืองการจัดเก็บ เลยอดไม่ได้
ท่ีจะดีไซน์กล่องท่ีใส่ของได้พอดี 
แถมยังวางบนช้ันได้พอดีเป๊ะอีกต่างหาก
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1. ตู้วางทีวี/โต๊ะกลาง รุ่น VALLVIK/วัลวีค ราคา 3,990.- ผลิตจากไม้จริง แข็งแรง
ทนทาน รองรับทีวีจอแบนขนาดใหญ่สุด 40 น้ิว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ก118xล45xส47 ซม. สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Carina Bengs
2. ตู้วางทีวีมีล้อเล่ือน รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 5,080.- มีล้อเล่ือน ย้ายไปมาได้
สะดวก และล็อกล้อกันตู้เล่ือนได้ หากไม่ต้องการติดมือจับ สามารถเลือกใช้กลอน
กดกระเด้ง รุ่น BesTÅ/เบสตัว ได้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กชุบโครเม่ียม ขนาด 
ก120xล49xส36 ซม. สีขาว
3. ชุดตู้ทีวี รุ่น BESTÅ BURS/เบสตัว บุช วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
สีไฮกลอสแดง ดีไซเนอร์: Mikael WarnhaMMar
ตู้วางทีวี ราคา 7,990.- รองรับทีวีจอแบนขนาดใหญ่สุดถึง 60 น้ิว พร้อมล้ินชัก
ขนาดใหญ่ 2 ล้ินชัก ขนาดตู้ ก180xล41xส49 ซม. 
ช้ันแขวนผนัง ราคา 7,490.- พร้อมมือจับ รับน้ำาหนักสูงสุด 35 กก. ขนาด 
ก180xล26xส26 ซม. เก็บดีวีดีได้ 118 แผ่น   
4. ตู้ทีวีบานทึบรุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,000.- เก็บซีดี ดีวีดี และอุปกรณ์ส่ือ
บันเทิงต่างๆ ให้สะอาดปราศจากฝุ่น หากไม่ต้องการติดมือจับ สามารถเลือกใช้กลอน
กดกระเด้ง รุ่น BesTÅ/เบสตัว ได้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก180xล40xส64 
ซม. สีน้ำาตาลดำา
5. ตู้ทีวีบานทึบรุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 4,350.- ช้ันวางปรับระดับได้ 4 ช้ัน จัดสรร
พ้ืนท่ีได้ตามต้องการ หากไม่ต้องการติดมือจับ สามารถเลือกใช้กลอนกดกระเด้ง รุ่น 
BesTÅ/เบสตัว ได้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก120xล40xส64 ซม. สีขาว
6. ตู้วางทีวี รุ่น TOFTERYD/ทอฟเทรีด ราคา 6,990.- ใช้วางทีวีจอแบนเท่าน้ัน 
ขนาดจอใหญ่สุดถึง 50 น้ิว พร้อมช่องร้อยสายไฟในตัว 
เก็บสายไฟได้เป็นระเบียบ และใช้สะดวก วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กชุบโครเม่ียม 
ขนาด ก140xล47xส31 ซม. สีไฮกลอสดำา ดีไซเนอร์: Tord Björklund 
7. ตู้วางทีวี รุ่น LAIVA/ไลว่า ราคา 390.- รองรับทีวีจอแบนขนาดใหญ่สุด 32 น้ิว 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก80xล35xส37 ซม. สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: jon 
karlsson 

ตู้วางทีวี รุ่น LAIVA/ไลว่า

390.-

ตู้วางทีวี รุ่น TOFTERYD/ทอฟเทรีด

6,990.-

ตู้ทีวีบานทึบรุ่น BESTÅ/เบสตัว

6,000.-

21

ห้องนั ่งเล่น ประหย ัดได ้อ ีกเยอะ  เพ ียงแค ่หย ิบส ินค ้า เอง และน ำากล ับไปประกอบเอง  ห้องนั ่งเล่น



ตู้หนังสือ รุ่น BILLY/บิลล่ี ช้ันวางปรับระดับได้ 5 ช้ัน 
สามารถจัดสรรพ้ืนท่ีได้ตามต้องการ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
ก80xล28xส202 ซม. สีขาว 

2,250.-/ใบ

กรอบรูป 2 ด้าน รุ่น TOLSBY/ทูลส์บี 
วัสดุ: พลาสติก ใส่รูปภาพได้ท้ัง 2 ด้าน 
ขนาดภาพ 10x15 ซม. สีขาว 

49.-/ชิ้น

การแพ็คกล่องแบน น่ันหมายถึง 
การลดปริมาณรถส่งของบนถนน 

รวมไปถึงราคาท่ีลดลงด้วย * 

ดีไซเนอร์:
Henrik Preutz 

ดีไซเนอร์:
Gillis Lundgren

* การผลิตและกระจายสินค้าจำานวนมาก ช่วยเราลดต้นทุนได้
มาก และราคาสินค้าในมือคุณก็ลดลงตามไปด้วย 
น่ีคือเหตุผลท่ีเราผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลในแต่ละคร้ัง
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หอ้งทานอาหาร
หน ้าซ ้าย :
โต๊ะอาหาร 4 ท่ีน่ัง รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี ราคา 3,900.- ท็อปวีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ทำาสี โครง
และขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด ก50xย85xส75 ซม. สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam เก้าอ้ี
สตูล รุ่น NILS/นีลส์ ราคา 1,690.-/ตัว เก้าอ้ีไม้เบิร์ชแท้ หุ้มเบาะผ้าฝ้าย 100% ผ้าหุ้มถอดซักได้ด้วย
เคร่ือง ทำาความสะอาดง่าย ขนาด ก34xล34xส47 ซม. สีดำา/ Blekinge white ดีไซเนอร์: Mikael 
warnhammar  โคมไฟแขวน รุ่น BÖJA/เบยย่า ราคา 2,690.- โป๊ะโคมไม้ไผ่สาน สายยึดโคมเหล็กชุบ
นิกเกิล ขนาดØ42 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka  สตูลกลม รุ่น ALSEDA/อัลเซด้า ราคา 990.- วัสดุ: 
เชือกกล้วย ขนาดØ 60 ซม. สูง 18 ซม. 

หน ้าขวา :
เคร่ืองทำากาแฟเอสเปรสโซ สำาหรับ 6 ท่ี รุ่น RÅDIG/รวดดิค ราคา 899.- วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก 
ขนาด 33 ซล. ดีไซเนอร์: C Martin/M elebäck 

โคมไฟแขวน รุ่น BÖJA/เบยย่า

2,690.-

โต๊ะอาหาร 4 ท่ีน่ัง รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี

3,900.-

เคร่ืองทำากาแฟเอสเปรสโซ สำาหรับ 6 ท่ี รุ่น RÅDIG/รวดดิค

899.-
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โต๊ะอาหาร รุ่น TRANETORP/ทรอนทอร์ป 
ราคา 9,900.- ขยายโต๊ะได้ โดยการดึงโครง
ขาโต๊ะเล่ือนออก แล้ววางแผ่นท็อปเสริมลงไป
ก่อนประกอบ หน้าโต๊ะไร้รอยต่อ วัสดุ: ไม้
โอ๊คและวีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์สี ขนาด 
ย143/203xก90xส74 ซม. สีไวท์โอ๊ค 
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
เก้าอ้ีเด็ก รุ่น URBAN/อูร์บัน ราคา 
1,990.- ทำาความสะอาดง่าย ผลิต
จากพลาสติกโพลีโพรพิลีนเสริมแรง 
เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป ขนาด 
ก45xล48xส79 ซม. สีเขียว 
ม้าน่ัง รุ่น SIGURD/ซีเกิร์ด ราคา 2,900.-/
ตัว วัสดุ: ไม้เบิร์ชทำาสี พ้ืนผิวเคลือบแล็ก
เกอร์ มันเงา ดูแลรักษาง่าย เพียงใช้ผ้าเช็ดให้
สะอาด ขนาด ก114xล43xส45 ซม. สีแดง 
เข้าชุดกันกับโต๊ะอาหารรุ่น TRANETORP 
ทรอนทอร์ป ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
หมอนอิง รุ่น EIVOR/อายวูร์ ราคา 399.- 
ขนาด ย40xก50 ซม. ปลอกผ้าติดซิป ถอด
ซักได้สะดวก ปลอกหมอนผ้าลินิน 54% ผ้า
ฝ้าย 46% ไส้หมอนใยโพลีเอสเตอร์ สีขาว/
ดำา ดีไซเนอร์: Kajsa Aronsson
ชามพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 
365+ ราคา 129.-/ใบ ขนาด Ø16 ซม. สี
ขาว ดีไซเนอร์: Susan Pryke 

มีท่ีว่างสำาหรับเพ่ือนๆเสมอ ท้ัง
เพ่ือนเล่น และเพ่ือนในจินตนาการ

โต๊ะอาหาร รุ่น TRANETORP/ทรอนทอร์ป

1,990.-

ห้องทานอาหาร

ม้าน่ัง รุ่น SIGURD/ซีเกิร์ด

2,900.-
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โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า 
ราคา 9,900.- โต๊ะปรับขยายได้ สำาหรับ 
4-6 ท่ีน่ัง ใช้ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ในรุ่น 
BJURSTA/บยูชต้า วัสดุ: วีเนียร์เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาดØ115xย166xส74 ซม. 
ดีไซเนอร์: Tord Björklund โต๊ะอาหารรุ่น 
BJURSTA/บยูชต้า มีให้เลือกหลายสี
หลายขนาด 
เก้าอ้ีทานอาหาร รุ่น NORRNÄS/นอร์แนส 
ราคา 2,900.-/ตัว พนักพิงสูง รูปทรงโอบ
รับแผ่นหลังน่ังสบาย วัสดุ: ไม้เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาด ก42xล53xส94 ซม. สี 
Isunda grey ดีไซเนอร์: Mikael Warn-
hammar เก้าอ้ีรุ่น NORRNÄS/นอร์แนส 
มีให้เลือกหลายสี 
ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 
8,900.- บานตู้แบบกดเปิด ไม่ต้องใช้มือจับ 
ช้ันวางปรับได้ 2 ช้ัน จัดสรรพ้ืนท่ีใช้งานได้
ตามต้องการ วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาด ก155xล40xส68 ซม. 
ดีไซเนอร์: Tord Björklund 
อาร์มแชร์ รุ่น POÄNG/พัวแอง ราคา 
3,990.- โครงเก้าอ้ีผลิตจากไม้เบิร์ชอัด
ช้ันดัดโค้ง ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และมี
ความยืดหยุ่น วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์/สายถักโพลีเอสเตอร์ ขนาด 
ก68xล82xส100 ซม. สีไม้เบิร์ช/เนเชอรัล 
ดีไซเนอร์: Noboru Nakamura
ตู้หนังสือ รุ่น BILLY/บิลล่ี ราคา 2,250.-/
ใบ ตู้หนังสือรุ่นคลาสสิก รูปทรงเรียบง่าย 
เพียงพอสำาหรับเก็บหนังสือและของใช้ในพ้ืนท่ี
จำากัด หรือใช้เป็นตู้หลักท่ีสามารถปรับเปล่ียน
หรือเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ บานตู้
มีให้เลือกหลากสีหลายแบบ วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์ ขนาด ก80xล28xส202 ซม. สีขาว   
โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น IKEA 365+ 
RASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า 
ราคา 2,290.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาดØ45 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: A 
Nilsson/H Preutz/T Eliasson
หลอดไฟแยกจำาหน่าย แนะนำาให้ใช้หลอด
ประหยัดไฟ รุ่น SPARSAM/สปอร์ซัม 
ข้ัว E27 11 วัตต์

ห้องทานอาหาร

ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสีน้ำาตาลดำาสำาหรับสองท่ี 
หรือจะโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ สีน้ำาตาล
อ่อน เลือกได้ท้ังขนาด รูปทรง และพ้ืนผิว
กับโต๊ะ BJURSTA/บยูชต้า ดูเพ่ิมเติมท่ี 
www.IKEA.co.th

เก้าอ้ีทานอาหาร รุ่น NORRNÄS/นอร์แนส 

2,900.-/ตัว

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า 

9,900.-



7. สตูลเด็ก รุ่น MAMMUT/มัมมุท ราคา 199.- 
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด Ø30 ซม. 
สูง 30 ซม. 8. เก้าอ้ี รุ่น REIDAR/เรด้าร์ ราคา 
2,390.- วัสดุ: อะลูมิเนียม ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg  
ก49xล50xส78 ซม. 9. ท่ีใส่ของในห้องน้ำา 2 ช้ิน รุ่น 
NORRÖRA/นอร์เออร่า ราคา 139.- วัสดุ: 
สโตนแวร์ ดีไซเนอร์: Monika Mulder 10. ถาด
รูปดอกไม้ รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอค
โฮล์ม ราคา 999.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: 
Monika Mulder ขนาด Ø42 ซม. 11. กาน้ำาชา 
รุ่น VÄRME/แวร์มเม่ ราคา 349.- วัสดุ: สโตนแวร์ 
ดีไซเนอร์ Anna Haupt ความจุ 1.6 ล. 12. โคม
ไฟต้ังÄ้ืน/อ่านหนังสือ รุ่น IKEA STOCKHOLM/     
อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 6,290.- วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson สูง 140 ซม.

1. ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น ALEX/อเล็กซ์ ราคา 4,690.- 
วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์ ดีไซเนอร์ Johanna Asshoff 
ก67xล48xส66 ซม. 2. โคมแขวนเÄดาน รุ่น 
MASKROS/มัสครูส ราคา 1,990.- วัสดุ: กระดาษ/          
สแตนเลส ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen ขนาด 
Ø55 ซม. 3. โต๊Öวางแล็ปท็อป รุ่น BRÄDA/แบรด
ด้า ราคา 299.- วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์เมลามีน ดีไซเนอร์ 
Sarah Fager ก42xล30xส21 ซม. 4. แจกันเหล็ก รุ่น 
LIVAT/ลีฟวัท แÄ็ค 3 ราคา 199.- วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น/ยางซิลิโคน ดีไซเนอร์: Martin Vallin สูง 17 ซม. 
5. ปลอกผ้านวม/ปลอกหมอน รุ่น EIVOR ORD/อาย
วูร์ อูร์ด ราคา 799.- ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% ปลอก
ผ้านวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก60 ซม. 
6. ตู้เหล็ก รุ่น IKEA PS/อิเกีย Äีเอส ราคา 3,290.- 
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์ Nicholai Wiig 
Hansen ก119xล40xส63 ซม. 
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โคมแขวนเÄดาน รุ่น MASKROS/มัสครูส

1,990.-
ตู้เหล็ก รุ่น IKEA PS/อิเกีย Äีเอส

3,290.-
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หากคุณอยากให้เครดิตกับผลงาน
การออกแบบช้ินน้ี คงต้องยกให้
นักศึกษาท่ีร่วมออกแบบกับอิเกีย 
สนใจอ่านต่อหน้า 329
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 เก้าอ้ี รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ

2,200.-/ตัว

โต๊ะอาหารขยายได้ รุ่น STORNÄS/สตูร์แนส 

17,900.-

หน ้าซ ้าย: โต๊ะอาหารขยายได้ รุ่น STORNÄS/สตูร์แนส ราคา 17,900.- ขยายออกได้ท้ัง 2 ด้าน สามารถ
ปรับขนาดโต๊ะได้ต้ังแต่ 6-10 ท่ีน่ัง วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ย 201/247/293xก105xส74 ซม. 
สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Carina Bengs เก้าอ้ี รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ ราคา 2,200.-/ตัว ไม้ยางเคลือบแล็ก
เกอร์ ขนาด ก43xล52xส91 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs (เบาะรองเก้าอ้ีแยกจำาหน่าย) Chair 
pad sold separately โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 899.-/ดวง วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาดØ 50 ซม. สีเทาเข้ม ตู้เก็บของบานกระจก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 13,990.-/ใบ ช้ัน
วางปรับได้ 4 ช้ัน ปรับระดับและจัดสรรพ้ืนท่ีได้ตามต้องการ วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจกนิรภัย 
ขนาด ก90xล37xส197 ซม. สีน้ำาตาลเทา ดีไซเนอร์: Carina Bengs

หน ้าขวา: แก้วไวน์แดง รุ่น RÄTTVIK/เร็ทวีค ราคา 119.-/ใบ ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว ความจุ 35 ซล. ดีไซเนอร์: Jon eliason  

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ห้องทานอาหาร

แก้วไวน์แดง รุ่น RÄTTVIK/เร็ทวีค 

119.-/ใบ
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หน้าซ้าย: รถเข็น รุ่น BYGEL/บีเกล ราคา 1,590.- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก ABS ขนาด ก39xล59xส98 
ซม. สีขาว/สีเงิน ดีไซเนอร์: K HAgBerg/M HAgBerg.  โต๊ะอาหาร 2 ท่ีน่ัง รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป 
ราคา 1,490.- ท็อปโต๊ะปิดผิวฟอยล์เมลามีน ขาเหล็ก ขนาด ก75xย75xส74 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: LiSA 
NoriNder. เก้าอ้ีอะลูมิเนียม รุ่น REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,390.-/ตัว ขนาด ก49xล50xส78 ซม. สีขาว 
ดีไซเนอร์: oLA WiHLBorg. ตู้แขวนบานคู่ รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน ราคา 4,990.- บานตู้ปิดผิว
ด้วยฟอยล์พ่นไฮกลอสสีขาว ช้ันวางทำาจากกระจกนิรภัย ขนาด ก60xล14xส96 ซม. 

หน้าขวา: โต๊ะพับติดผนัง รุ่น NORBERG/ ราคา 1,390.- โต๊ะพับขนาด 2 ท่ีน่ัง ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลา
มีน ขาเหล็ก ขนาด ก74xล60 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: MArcuS ArvoNeN. ชามแก้วสำาหรับเสิร์ฟ รุ่น 
GOTTIS/กอททิส ราคา 329.- งานแฮนด์เมด ทุกใบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดØ 18 ซม. ดีไซเนอร์: oLgA 
PoPyriNA  ถาดเสิร์ฟอาหาร 3 ช้ัน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 599.- วัสดุ: แก้ว/สแตนเลส ขนาด 
ย31xก27xส34 ซม. ดีไซเนอร์: LoviSA WAttMAN

ที ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ห ้องทานอาหาร

โต๊ะอาหาร 2 ท่ีน่ัง รุ่น MELLTORP
/เมลทอร์ป

1,490.-

 รถเข็น รุ่น BYGEL/บีเกล

1,590.-

แค่จับคู่กับโต๊ะพับติดผนังรุ่น NorBerg 
โต๊ะ MeLLtorP/ เมลทอร์ป ก็กลายร่าง
จากโต๊ะกะทัดรัด เป็นโต๊ะกว้างสำาหรับ
เพ่ือนได้ทันที
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โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้

899.-

ตู้บานกระจก 4 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส

16,990.-

สไตล์อินดัสเทรียล 
และธรรมชาติ
6. อาร์มแชร์ รุ่น BYHOLMA/MARIEBERG บีโฮล์มมา/มารีเย่แบร์ก ราคา 3,580.- ซ้อนเก็บได้ ไม่เปลืองท่ี วัสดุ: 
หวายเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก68xล72xส92 ซม. สีเทา/Laila เนเชอรัล  7. แจกัน รุ่น SOCKERÄRT/ซอค
เกร์แอร์ท ราคา 599.- ใช้เป็นเหยือกน้ำาได้ วัสดุ: เหล็กเคลือบอินาเมล สูง 22 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Sigga Heimis  
8. โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 899.- วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด Ø50 ซม.  9. โต๊ะพับข้าง รุ่น 
NORDEN/นูร์เดน ราคา 7,900.-  โต๊ะพับได้ท้ัง 2 ข้าง สำาหรับ 2-4 ท่ีน่ัง ปรับขนาดได้ตามต้องการ พร้อม
ล้ินชัก 6 ล้ินชัก สำาหรับเก็บเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ช้อนส้อม ผ้าเช็ดปาก เทียน วัสดุ: ไม้เบิร์ชทำาสี/พาร์ติเคิลบอร์ด 
ขนาด ย26/89/152xก80xส74 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar  10. ตู้บานกระจก 4 ล้ินชัก รุ่น 
HEMNES/เฮมเนส ราคา 16,990.-  ตู้ไม้จริง ให้สัมผัสอบอุ่นเป็นธรรมชาติ วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/
กระจกนิรภัย ขนาด ก90xล37xส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs  

1. โต๊ะอาหาร รุ่น STORNÄS/สตูร์แนส ราคา 
14,900.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ย147/204xก95xส74 ซม. สีน้ำาตาลเทา 
ดีไซเนอร์: Carina Bengs 
เก้าอ้ี รุ่น REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,390.-/ตัว
วัสดุ: อะลูมิเนียม ขนาด ก49xล50xส78 ซม.
สีดำา ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg
2. เก้าอ้ี รุ่น BERTIL/เบร์ททิล ราคา 1,250.-/
ตัว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์  ขนาด 
ก41xล50xส87 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson
3. อาร์มแชร์ รุ่น BYHOLMA/MARIEBERG 
บีโฮล์มมา/มารีเย่แบร์ก ราคา 3,580.- ดูรายการ
ท่ี 6
4. เชิงเทียน รุ่น GEMENSKAP/เยียเมียนสกอป 
ราคา 299.-/ช้ิน วัสดุ: อะลูมิเนียมชุบดีบุก สูง 20 
ซม. ดีไซเนอร์: Johan Kroon ห้ามจุดเทียนท้ิง
ไว้โดยไม่มีคนอยู่ 
5. ปลอกหมอนอิง รุ่น URSULA/อูร์ซูล่า ราคา 
499.-/ใบ วัสดุ: ใยป่าน 100% ฟอกขาว ขนาด 
ย65xก65 ซม.  
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ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ห ้องทานอาหาร

โต๊ะอาหาร รุ่น STORNÄS/สตูร์แนส

14,900.-
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1. โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 
6,500.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อม
สี  ขนาด ย 140/180/220xก84xส74 ซม. สี
น้ำาตาลดำา  ดีไซเนอร์: Tord Björklund 
เก้าอ้ีบุหนัง รุ่น BERNHARD/แบร์นฮอร์ด ราคา 
6,500.-/ตัว  โครงเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุหนัง
ขนาด ก45xล50xส77 ซม. สี kavaT red-
lilac  ดีไซเนอร์: ola WihlBorg
พรมทอเรียบ รุ่น MORUM/มูรุม ราคา 4,995.-
ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100%  
ขนาด ก200xย300 ซม. สีเทาเข้ม  
2. แจกันแก้วเคลือบแล็กเกอร์สี รุ่น VÅRLIKT/
วัวร์ลิคท์ ราคา 699.- สูง 30 ซม. สีม่วงเข้ม 
ดีไซเนอร์: gunnel Sahlin  
3. ตู้ไซด์บอร์ด รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 
8,900.-  วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อม
สี ขนาด ก155xล40xส68 ซม. สีน้ำาตาลดำา   
ดีไซเนอร์: Tord Björklund
4. เก้าอ้ีบุหนัง รุ่น BERNHARD/แบร์นฮอร์ด 
ราคา 6,500.-  ขนาด ก45xล50xส77 ซม. สี 
kavaT green-yelloW
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในข้อ 1
 

ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  ห้องทานอาหาร

โดดเด่น 
และเรียบง่าย
5. ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซพร้อมจานรอง รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+
ราคา 119.- ถ้วยและจานพอร์ซเลน จุ 5 ซล. สีเบจ  ดีไซเนอร์: SuSan Pryke
6. โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น KULLA/คุลล่า ราคา 3,290.-  พลาสติกด้านในโป๊ะ
โคมช่วยไม่ให้เกิดแสงบาดตา  วัสดุ: เหล็ก/อะคริลิก ขนาดØ50 ซม. สีดำา
ดีไซเนอร์: c halSkov/h dalSgaard 7. ชามสโตนแวร์ รุ่น FÄRGRIK/
แฟร์รีค ราคา 49.-/ใบ  ขนาด Ø16 ซม. สีเขียว ดีไซเนอร์: Maria vinka. 
8. โต๊ะอาหาร 2 ทีน่ัง รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี ราคา 3,900.-  วัสดุ: เหล็กชุบ
โครเมียม/กระจกนิรภัย  ขนาด ย85xก85xส74 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: carl 
öjerSTaM  9. สตูลสูงมีพนัก พับได้ รุ่น FRANKLIN/ฟรังค์กลิน ราคา 
1,090.-  วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์/เหล็กพ่นสีฝุ่น
ขนาด ก49xล47xส95 ซม. ท่ีน่ังสูง 63 ซม. สีน้ำาตาลดำา/สีเงิน
 ดีไซเนอร์: k hagBerg/M hagBerg

โต๊ะอาหาร 2 ทีน่ัง รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี

3,900.-

ชามสโตนแวร์ รุ่น FÄRGRIK/ แฟร์รีค 

49.-/ใบ

แจกันแก้วเคลือบแล็กเกอร์สี รุ่น VÅRLIKT/วัวร์ลิคท์ 

699.-
2

5

6

7

9

1

43

8

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า

6,500.-
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โต๊ะอาหารราคาเร่ิมต้น 1,790.- ถึง 14,900.-  
เลือกชมสินค้าทั้งหมดได้ที่อิเกีย

โต๊ะพับข้าง 3 ล้ินชัก รุ่น NORDEN/นูร์เดน
ราคา 7,900.- วัสดุ: ไม้เบิร์ชทำาสี/ปาร์ติเคิลบอร์ด 
ขนาด ย26/89/152xก80xส74 ซม. สีขาว
ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar

โต๊ะอาหาร รุ่น BJÖRKUDDEN/บเยิร์คอุดเดน ราคา 
2,990.-  วัสดุ: ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ 
ขนาด ย119xก74xส74 ซม. สีเบิร์ช
ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar

โต๊ะอาหาร รุ่น SVALBO/สวอลบู ราคา 6,900.-
วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ 
ขนาด ย150/188xก90xส74 ซม. สีไม้สนธรรมชาติ
ดีไซเนอร์: Nike Karlsson  

โต๊ะอาหาร รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี ราคา 5,900.-
วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/เหล็กชุบโครเม่ี
ยม  ขนาด ย135xก85xส75 ซม. สีน้ำาตาลดำา
ดีไซเนอร์: Carl ÖjerstaM  

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 4,900.-
วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ 
ขนาด ย90/129/168xก90xส74 ซม. สีวีเนียร์เบิร์ช
ดีไซเนอร์: tord BjÖrKluNd

โต๊ะอาหาร รุ่น STORNÄS/สตูร์แนส ราคา 14,900.- 
วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ย147/204xก95xส74 ซม. สีน้ำาตาลเทา
ดีไซเนอร์: Carina Bengs  มีให้เลือกหลายสีหลายขนาด 

โต๊ะอาหาร รุ่น SALMI/ซอลมิ ราคา 3,500.- วัสดุ: 
เหล็กชุบโครเม่ียม/กระจกนิรภัย  ขนาด Ø105 ซม. สูง 
73 ซม.  ดีไซเนอร์: C ÖjerstaM/C MartiN/M 
eleBäCK

โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป ราคา 1,790.-
วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์เมลามีน/เหล็ก  
ขนาด ย125xก75xส74 ซม. สีขาว  
ดีไซเนอร์: lisa Norinder

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า 
ราคา 3,900.-  วัสดุ: วีเนียร์ไม้
แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี  ขนาด 
ย50/70/90xก90xส74 ซม. สีน้ำาตาลดำา
ดีไซเนอร์: tord BjÖrKluNd

โต๊ะอาหาร รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี ราคา 7,900.-  วัสดุ: เหล็กชุบโครเม่ียม/กระจกนิรภัย
ขนาด ย180xก85xส74 ซม. สีขาว   ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam

โต๊ะพับข้าง รุ่น MUDDUS/มุดดุส ราคา 1,990.- 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีนสีขาว 
ขนาด ย48/92xก60xส74 ซม. ดีไซเนอร์: sandra 
Kragnert

โต๊ะอาหาร รุ่น LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 10,900.-
วัสดุ: ไม้เบิร์ชทำาสี สีขาว  ขนาดØ110 ซม. ย155xส74 
ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs

โต๊ะพับข้าง รุ่น LEKSVIK/เลียคส์วีค ราคา 4,500.- 
วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ย59/89/119xก78xส74 ซม. สีแอนทีคสเตน
ดีไซเนอร์: Carina Bengs
 

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 9,900.-
วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด Ø115 ซม. ย166xส74 ซม. สีน้ำาตาล
ดีไซเนอร์: tord Björklund

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 8,900.-
วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ย175/218/260xก95xส74 ซม. สีน้ำาตาลดำา
ดีไซเนอร์: tord BjÖrKluNd  มีให้เลือกหลายสี
หลายขนาด 

โต๊ะอาหาร รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี

7,900.-

โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป 

1,790.-

ตอนท่ีเราปรับดีไซน์ของ torsBY/ทูร์ชบี 
ให้เพรียวบางลง เราก็พบว่าสามารถแพ็ค
ในกล่องท่ีเล็กลงได้ และแน่นอน ราคาก็
หดตามลงไปด้วย

โต๊ะอาหาร รุ่น TRANETORP/ทรอนทอร์ป ราคา 9,900.- 
ขยายโต๊ะได้ โดยการดึงโครงขาโต๊ะเล่ือนออก แล้ววางแผ่นท็อปเสริมลงไป 
ก่อนประกอบ หน้าโต๊ะไร้รอยต่อ วัสดุ: ไม้โอ๊คและวีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์สี 
ขนาด ย143/203xก90xส74 ซม. สีไวท์โอ๊ค ดีไซเนอร์: ola Wihlborg

โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า

4,900.-

เราพร ้อมช ่วยเหล ือค ุณ ต ั ้งแต ่ เร ื ่องการประกอบจนถ ึงเร ื ่องการเง ิน ด ูรายละเอ ียด หน ้า 364   ห้องทานอาหาร
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เก้าอ้ี รุ่น KAUSTBY/เคาสท์บี ราคา 1,500.- 
ผลิตจากไม้สน ให้ความสวยงามของเน้ือไม้ธรรมชาติ ท่ี
ย่ิงใช้นานก็ย่ิงสวย วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ขนาด ก44xล48xส103 ซม. สีน้ำาตาลเทา

เก้าอ้ีหวาย รุ่น MAJBY/มัยบี ราคา 2,900.- ผ้าหุ้ม
เบาะน่ังถอดซักได้ด้วยเคร่ือง ทำาความสะอาดง่าย
วัสดุ: หวายเคลือบแล็กเกอร์  ขนาด ก46xล63xส90 
ซม. เบาะขาว ดีไซเนอร์: Maria Vinka   

เก้าอ้ี รุ่น BÖRJE/เบอร์เย่ ราคา 1,600.- ผ้าหุ้มเบาะ
ถอดซักได้ด้วยเคร่ือง ทำาความสะอาดง่าย โครงเก้าอ้ี
ทำาจากไม้บีชคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี เบาะหุ้มผ้าฝ้าย 
100%ขนาด ก44xล55xส100 ซม. สีน้ำาตาลดำา/
Gobo ขาว

เก้าอ้ีบุหนัง รุ่น BERNHARD/แบร์นฮอร์ด ราคา 
6,500.- วัสดุ: โครงเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุหนัง 
ขนาด ก45xล50xส77 ซม. มีให้เลือก 2 สี เขียวเหลือง 
KaVat และ สีแดงม่วงไลแลค KaVat 
ดีไซเนอร์: Ola WihlbOrG

เก้าอ้ีพับ รุ่น TERJE/แทร์เย่ ราคา 590.- มีรูท่ีพนัก ใช้
แขวนเก้าอ้ีเก็บเม่ือไม่ใช้ เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีวัสดุ: ไม้บีช
เคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี  ขนาด ก44xล51xส77 ซม. สี
มีเดียมบราวน์  ดีไซเนอร์: lars Norinder

เก้าอ้ี รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ ราคา 2,200.- เก้าอ้ีไม้ ให้
ความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน วัสดุ: ไม้ยางเคลือบ
แล็กเกอร์ ขนาด ก43xล52xส91 ซม. สีขาว  ดีไซเนอร์: 
Carina bengs  

เก้าอ้ี รุ่น NORRNÄS/นอร์แนส ราคา 2,900.-
พนักพิงสูง รูปทรงโอบรับแผ่นหลังน่ังสบาย  วัสดุ: ไม้
เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์  ขนาด ก42xล53xส94 ซม. สีไม้
เบิร์ช/isuNda Grey ดีไซเนอร์: MiKael WarN-
haMMar

เก้าอ้ีพับ รุ่น NISSE/นิสเซ่ ราคา 400.- พับเก็บได้ ช่วย
ประหยัดพ้ืนท่ี วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม/พลาสติก ขนาด 
ก45xล47xส76 ซม. สีชมพู  ดีไซเนอร์: lisa Norinder

เก้าอ้ี รุ่น LAVER/ลอเวร์ ราคา 300.-
ซ้อนเก็บได้ ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี วัสดุ: เหล็ก/ลาสติก 
ขนาด ก42xล51xส77 ซม. สีเงิน/สีขาว 
ดีไซเนอร์: Johanna Jelinek 

เก้าอ้ีเบาะหนัง รุ่น HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ราคา 
5,900.- บุหนังท่ีมีความนุ่ม ทนทาน และดูแลรักษาง่าย 
ย่ิงใช้นานย่ิงนุ่มสบาย วัสดุ: โครงไม้โอ๊คเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี เบาะหุ้มหนัง ขนาด ก51xล58xส97 ซม. สี
น้ำาตาลดำา brOWN-blaCK/rObust blaCK 

เก้าอ้ี รุ่น VILMAR/วิลมาร์ ราคา 1,990.- ซ้อนเก็บได้ 
ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี วัสดุ: วีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อม
สี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก52xล55xส89 ซม. สีน้ำาตาล
ดำา ดีไซเนอร์: JOhaNNa JeliNeK

เก้าอ้ี รุ่น REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,390.-/ตัว  
เก้าอ้ีอะลูมิเนียม เป็นเก้าอ้ีสนามหรือวางไว้ใช้นอกบ้านได้ 
ขนาด ก49xล50xส78 ซม. มี 4 สีให้เลือก น้ำาเงิน ส้ม 
ดำา ขาว ดีไซเนอร์: Ola ihlbOrG

อาร์มแชร์ รุ่น NILS/นีลส์ ราคา 4,390.- ผ้าหุ้มถอด
ซักได้ด้วยเคร่ือง ทำาความสะอาดง่าย วัสดุ: โครงไม้
เบิร์ช ผ้าหุ้ม ผ้าฝ้าย 92% โพลีเอสเตอร์ 8%  ขนาด 
ก60xล57xส80 ซม. สีดำา/ dillNe Grey/เบจ 
ดีไซเนอร์: MiKael WarNhaMMar

เก้าอ้ี รุ่น TOBIAS/ทูบียส ราคา 3,500.-  ออกแบบท่ีน่ัง
และพนักพิงให้มีความยืดหยุ่น เหมือนมีสปริง น่ังสบาย 
ได้ขยับและเคล่ือนไหวขณะน่ัง วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม/
พลาสติก ขนาด ก55xล56xส82 ซม. มีให้เลือก 2 สีแบบ
ใสและสีเทา ดีไซเนอร์: Carl ÖJerstaM 

เก้าอ้ี รุ่น HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ราคา 
3,390.- วัสดุ: โครงไม้โอ๊คย้อมสี หุ้มผ้าฝ้าย 80% ผสม
โพลีเอสเตอร์ 20%  ขนาด ก51xล58xส97 ซม. สี
น้ำาตาลดำา/daNsbO lilaC มีให้เลือกหลายสี 

เก้าอ้ี รุ่น SIGURD/ซีเกิร์ด ราคา 1,900.- พนักพิง
โค้งโอบรับแผ่นหลัง และท่ีน่ังเป็นแอ่งเว้าเล็กน้อย น่ัง
สบายย่ิงข้ึน วัสดุ: ไม้โอ๊คและวีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์สี 
ขนาด ก46xล46xส78 ซม. สีไวท์โอ๊ค ดีไซเนอร์: Ola 
WihlbOrG

เก้าอ้ี รุ่น BÖRJE/เบอร์เย

1,600.-

ห้องทานอาหาร ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555  ห้องทานอาหาร

เก้าอ้ีทานอาหาร ราคาเร่ิมต้น 300.- ถึง 6,500.- 
เลือกดูเพิ่มเติมได้ที่อิเกีย

เมมโมร่ีโฟมในเบาะน่ังช่วยเพ่ิมความสบาย
เวลาท่ีต้องน่ังนานๆ แขกของคุณจะได้ไม่
ต้องขยับตัวบ่อยๆระหว่างท่ีเพลิดเพลิน
กับม้ืออร่อย

  เก้าอ้ี รุ่น LAVER /ลอเวร์

300.-

 เก้าอ้ี รุ่น REIDAR/เรด้าร์

2,390.-/ตัว



เก้าอ้ี รุ่น HERMAN/แฮร์มัน ราคา 490.-/ตัว  วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน/เหล็ก 
ขนาด ก45xล50xส78 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Hermansson โต๊ะอาหาร รุ่น VIKA 
AMON/VIKA CURRY วีก้า อะมน/วีก้า เคอร์ร่ี ราคา 1,590.- วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็ก
พ่นสีฝุ่น ขนาด ก150xล75xส73 ซม. โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น VÄTE/HEMMA 
แวทเท่/เฮมม่า ราคา 299.- วัสดุ: กระดาษฟางข้าว ขนาด Ø46 ซม. หลอดไฟแยก
จำาหน่าย 

สตูลวางเท้า รุ่น MARIUS/มาริอุส ราคา 155.-/ตัว  วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก 
ขนาด Ø32 ซม. สูง 45 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg  โต๊ะอาหาร รุ่น 
MELLTORP/เมลทอร์ป ราคา 1,790.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีน/เหล็ก 
ขนาด ย125xก75xส74 ซม. ดีไซเนอร์: Lisa Norinder โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น 
MELODI/เมลูดี ราคา 259.- วัสดุ: พลาสติก ขนาด Ø28 ซม. หลอดไฟแยก
จำาหน่าย ดีไซเนอร์: Monika Mulder 

เก้าอ้ี รุ่น BERTIL/เบร์ททิล ราคา 1,250.-/ตัว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด 
ก41xล50xส87 ซม. ดีไซเนอร์: Nike karLssON โต๊ะอาหาร รุ่น SVALBO/ส
วอลบู ราคา 6,900.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด ย150/188xก90xส74 
ซม. ดีไซเนอร์: Nike karLssON โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 599.- 
วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด Ø38 ซม. หลอดไฟแยกจำาหน่าย  

 

เก้าอ้ี รุ่น BÖRJE/เบอร์เย่ ราคา 1,600.-/ตัว วัสดุ: โครงไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ย้อม
สี หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก44xล55xส100 ซม. สีน้ำาตาลดำา/GObO ขาว
โต๊ะอาหาร รุ่น BJURSTA/บยูชต้า ราคา 6,500.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์
ย้อมสี ขนาด ย140/180/220xก84xส74 ซม. สีน้ำาตาล/ดำา 
โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น OLLSTA/JANUARI อุลล์สต้า/ยันนัวร่ี 1,095.- 
วัสดุ: ผ้าฝ้าย/ลินิน ขนาด Ø38 ซม. หลอดไฟแยกจำาหน่าย 
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ราคารวมท้ังชุด

3,849.-
ราคารวมท้ังชุด

13,995.-

ราคารวมท้ังชุด

2,669.-
ราคารวมท้ังชุด

12,499.-



ชามเสิร์ฟรุ่น BLANDA BLANK/บลันด้า บลังก์ ชามสแตนเลส
ขนาดØ20 ซม.

229.-

ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี 2 ตัว รุ่น MELLTORP/NISSE เมลทอร์ป/นิสเซ่ 
วัสดุ: เหล็ก/ปิดผิวด้วยฟอยล์/พลาสติกโพลีโพรพิลีน
โต๊ะขนาด ย75xก75xส74 ซม. เก้าอ้ีขนาด ก45xล47xส76 ซม. 
ท่ีน่ังสูง 45 ซม. สีขาว/ชมพู

2,290.-

ดีไซเนอร์:
Anne Nilsson

ดีไซเนอร์:
Lisa Norinder

การแพ็คกล่องแบน น่ันหมายถึง 
การลดปริมาณรถส่งของบนถนน 

รวมไปถึงราคาท่ีลดลงด้วย *

* การผลิตและกระจายสินค้าจำานวนมาก ช่วยเราลดต้นทุนได้มาก และราคา
สินค้าในมือคุณก็ลดลงตามไปด้วย 
น่ีคือเหตุผลท่ีเราผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลในแต่ละคร้ัง
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ห้องครัว
หน้าซ้าย: ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้และหน้าล้ินชักไฮกลอสสีขาว รุ่น ABSTRAKT/
อับส์ตรัคท์ และบานตู้ไฮกลอสสีเขียว รุ่น RUBRIK ABSTRAKT/รูบรีค อับส์ตรัคท์ ราคา 117,790.-
หน้าล้ินชักและบานตู้ปิดผิวด้วยฟอยล์ ติดมือจับอะลูมิเนียม รุ่น STRECKET/สเตร็คเกท และท็อปครัว รุ่น 
NUMERÄR/นุมเมแรร์ ท็อปลามิเนตสีดำา ขอบทำาสีโลหะ  

หน้าขวา: หม้อสแตนเลสพร้อมฝา รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 799.- ขนาด 5 ลิตร ใช้ได้กับ
เตาทุกประเภท รวมท้ังเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 

6
.5

ตร
.ม

.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม/รุ่น อับส์ตรัคท์/
รุ่น รูบรีค อับส์ตรัคท์

117,970.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140

หม้อสแตนเลสพร้อมฝา รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+

799.-

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 360
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ตู้ต้ังพ้ืน รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ล้ินชัก 3 ช้ัน รุ่น RATIONELL/รชูนเนล และหน้าล้ินชักสีขาว 
รุ่น ABSTRAK/อับส์ตรัคท์ ราคา 9,750.-/ใบ ขนาดตู้ ก59.8xล60xส86 ซม. สีขาว 
ล้ินชัก รุ่น RATIONELL/รชูนเนล วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/ปิดผิวด้วยฟอยล์ หน้าล้ินชัก 
รุ่น ABSTRAK/อับส์ตรัคท์ ปิดผิวด้วยฟอยล์ มือจับอะลูมิเนียม รุ่น STRECKET/สเตร็คเกท 
ราคา 250.-/แพ็ค 2 ยาว 16 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar 

คุณภาพหมายความได้หลายอย่าง 
หน่ีงในน้ันคือ การหาส้อม จาน 
และเค้กช้ินสุดท้ายโดยไม่มีใครได้ยิน

 ตู้รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม และ 
ล้ินชักรุ่น RATIONELL/รชูนเนล รับประกัน

คุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 359

บานตู้และหน้าล้ินชักของเราผ่านมา
หมดแล้ว ท้ังน้ำา คราบมัน แอลกอฮอล์ 
กาแฟ ความร้อนและไอน้ำา เฉพาะงานท่ี
ผ่านการทดสอบแล้วเท่าน้ันถึงจะดีพอ
สำาหรับห้องครัวคุณ

ล้ินชักดึงออกได้สุดรางและดูดกลับอัตโนมัติ
จนปิดสนิท บวกตัวกันกระแทก ต่อให้ปิดแรง
แค่ไหนก็ไร้เสียงล้ินชักต้องรองรับการใช้งานอย่างหนัก 

เราจึงทดสอบโดยวางของหนัก 8 กิโลกรัม 
และลองเปิดปิดอีกกว่า 200,000 คร้ัง
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โต๊ะอาหาร รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี

3,900.-

ราวแขวนและอุปกรณ์ รุ่น BYGEL/บีเกล

135.-/ช้ิน ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้และหน้า
ล้ินชักสีวอลนัท รุ่น VALLA/วัลล่า ราคา 
22,900.- บานตู้/หน้าล้ินชัก รุ่น VALLA/วัล
ล่า วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ติดมือจับ/ปุ่มจับ
พลาสติก รุ่น SÄTTA/แซทต้า และท็อปลามิเนต
สีขาว รุ่น PRÄGEL/แพร์เกล 

ราวแขวนและอุปกรณ์ รุ่น BYGEL/บีเกล
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ราวแขวน ราคา 135.-/
ราว ยาว 100 ซม. สีเงิน ใช้เป็นราวแขวน
ผ้าเช็ดตัวได้ ท่ีใส่ของแบบแขวน ราคา 25.-/ช้ิน
ใช้ใส่ของแขวนบนราวหรือยึดติดผนัง 
ขนาด ย13xก12xส13 ซม. คละสี

โต๊ะอาหาร รุ่น TORSBY/ทูร์ชบี ราคา 3,900.- 
โต๊ะอาหาร 2 ท่ีน่ัง วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี/เหล็กชุบโครเมียม 
ขนาด ย85xก85xส75 ซม. สีน้ำาตาลดำา 
ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam 
  

7.5m²

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม/รุ่น วัลล่า

22,900.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
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ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้สีเทาอ่อน
ลายวอลนัท รุ่น SOFIELUND/ซูฟีเย่ลุนด์ และ
บานตู้/หน้าล้ินชักไฮกลอสสีขาวเหลือง 
รุ่น ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ราคา 114,590.-
บานตู้และหน้าล้ินชักปิดผิวด้วยฟอยล์ 
ติดมือจับ รุ่น METRIK/เมททริค มือจับ
อะลูมิเนียมชุบนิกเกิลขัดเงา และท็อปครัว รุ่น 
PRÄGEL/แพร์เกล ท็อปลามิเนตสีดาร์กวอลนัท  

ช้ันแขวนยึดผนัง รุ่น EKBY JÄRPEN/EKBY 
BJÄRNUM เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี เบียร์นุม 
ราคา 1,750.-/ช้ัน 
วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
สีน้ำาตาลดำา ขนาด ก239xล28 ซม. 
(ในรูปตัดให้ได้ขนาดพอดีกับช่องว่างระหว่างตู้)

9 ตร.ม.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม 
รุ่น ซูฟีเย่ลุนด์

114,590.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
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1. ท่ีวางขวดเคร่ืองเทศในล้ินชัก รุ่น 
RATIONELL VARIERA/รชูนเนล วาเรีย
ร่า ราคา 130.-/ช้ิน ใช้เก็บขวดเคร่ืองเทศ
ในล้ินชักให้เป็นระเบียบ หยิบใช้สะดวก วัสดุ: 
พลาสติก ขนาด ก10xล49xส2 ซม. สีขาว

2. ถาดเก็บมีด รุ่น RATIONELL/รชูนเนล 
ราคา 650.- ถาดไม้ช่วยถนอมคมมีด เก็บ
มีดได้ 7 เล่ม  วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี ขนาด ย50.1xก20xส5 ซม.

3. ถาดเสริมเก็บช้อนส้อม รุ่น RATIO-
NELL/รชูนเนล ราคา 230.- ใช้เก็บช้อนส้อม
มีดและอุปกรณ์เคร่ืองครัวไว้ในล้ินชัก 
ให้หาง่าย หยิบใช้ได้สะดวก  
วัสดุ: ไม้บีช ขนาด ก20xล50.1xส5 ซม. 
ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar

4. ถาดเก็บช้อนส้อม รุ่น RATIONELL/
รชูนเนล ราคา 450.- ขนาดพอดีวางใน
ล้ินชัก รุ่น RATIONELL/รชูนเนล ขนาด
กว้าง 40 ซม. วัสดุ: ไม้บีช ขนาด 
ย50.1xก31 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael 
Warnhammar

5. กล่องใส่ของ รุ่น RATIONELL 
VARIERA/รชูนเนล วาเรียร่า 
วัสดุ: พลาสติก PET รีไซเคิล ดีไซเนอร์: 
Marcus Arvonen
กล่องหูห้ิว ราคา 130.-/ใบ ใส่ของวางในล้ิน
ชัก บนช้ันวาง หรือบนโต๊ะก็หยิบใช้สะดวก 
ขนาด ก24xล17xส10.5 ซม. สีขาว
กล่องหูห้ิว ราคา 200.-/ใบ ใช้เก็บ
อาหาร ขนม ของแห้งต่างๆ  ขนาด 
ก33.5xล24xส14.5 ซม. สีขาว

 6. ท่ีแบ่งช่องล้ินชักใหญ่ รุ่น RATIONELL/
รชูนเนล ราคา 450.- วัสดุ: อะลูมิเนียม/
พลาสติก กว้าง 60 ซม. 

7. ท่ีเก็บฝาหม้อ รุ่น RATIONELL 
VARIERA/รชูนเนล วาเรียร่า ราคา 220.-
ปรับความยาวได้ วัสดุ: สแตนเลส ขนาด 
ย8.5-50xก14.5xส10 ซม.

ห้องครัว

บอกลาอดีตท่ีไร้ระเบียบ
ย้ิมรับล้ินชักท่ีหาของง่ายสักที

กล่องหูห้ิว รุ่น RATIONELL VARIERA/
รชูนเนล วาเรียร่า 

130.-/ใบ

1 2 3 4

5

6

7
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ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้และ
หน้าล้ินชักวีเนียร์เบิร์ช รุ่น NEXUS/เนกซุส 
ราคา 75,990.-
วัสดุบานตู้/หน้าล้ินชัก: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์สี ติดมือจับ รุ่น TAG/ทอค
มือจับอะลูมิเนียมชุบโครเมียมด้าน และท็อป
ครัว รุ่น PRÄGEL/แพร์เกล ท็อปลามิเนตสี
แบล็กมิเนอรัล 

โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป 
ราคา 1,490.-
โต๊ะอาหาร 2 ท่ีน่ัง วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์
เมลามีน/เหล็ก ขนาด ย75xก75xส74 ซม. 
สีขาว ดีไซเนอร์: Lisa Norinder

5
.5

 ต
ร.

ม.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม ชักวีเนียร์เบิร์ช/รุ่น เนกซุส

75,990.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
 

โต๊ะอาหาร รุ่น MELLTORP/เมลทอร์ป 

1,490.-



หน ้าซ ้าย: ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้และหน้าล้ินชักสีน้ำาตาลดำา รุ่น RAMSJÖ/รอมเชอ 
ราคา 88,490.- วัสดุบานตู้/หน้าล้ินชัก: ไม้บีช/วีเนียร์บีชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ติดปุ่มจับ รุ่น VÄRDE/
แวร์เด ทำาจากอะลูมิเนียมชุบนิกเกิล และท็อปครัว รุ่น PRÄGEL/แพร์เกล ท็อปลามิเนตสีไวท์สโตน 
ซิงก์ฝังหลุมเด่ียวมีท่ีพักจาน รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 3,090.- เลือกตำาแหน่งวางท่ีพักจาน
ไว้ฝ่ังซ้ายหรือขวาได้ วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar
กระทะจีนพร้อมฝา รุ่น IDENTISK/อิเดนทิสค์ ราคา 699.- ใช้ได้กับเตาทุกประเภท รวมท้ังเตาแม่เหล็ก
ไฟฟ้า วัสดุ: เหล็กหล่อ/สแตนเลส ขนาด Ø32 ซม. สูง 10 ซม. สีเทาเข้ม ดีไซเนอร์: Nicolas Cortolezzis 
หน ้าขวา: ช้ันวางของ 4 ช้ันขาตัว L รุ่น BRODER/บรูเดร์ ราคา 5,460.- วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์
รับน้ำาหนักสูงสุด 260 กก. 

4 ตร.ม.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม/รุ่น รอมเชอ 

88,490.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
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กระทะจีนพร้อมฝา รุ่น IDENTISK/อิเดนทิสค์ 

699.-
ช้ันวางของ 4 ช้ันขาตัว L 
รุ่น BRODER/บรูเดร์

5,460.-
ซิงก์ฝังหลุมเด่ียวมีท่ีพักจาน 
รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

3,090.-

เราพร ้อมช ่วยเหล ือค ุณ ต ั ้งแต ่ เร ื ่องการประกอบจนถ ึงเร ื ่องการเง ิน ด ูรายละเอ ียด หน ้า 139 ห้องครัว
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ช้ันแขวนผนัง รุ่น NORRTORP/นอร์ทอร์ป

1,190.-
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หน ้าซ ้าย: ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้สีขาว รุ่น APPlåd/อัพพลอด ราคา 21,890.-
วัสดุบานตู้: ผิวทำาสี ติดมือจับพอร์ซเลน รุ่น LINDSDAL/ลีนส์ดอล และท็อปครัว รุ่น NUMERÄR/
นุมเมแรร์ ท็อปไม้เบิร์ชเคลือบน้ำามัน ช้ันแขวนผนัง รุ่น NORRTORP/นอร์ทอร์ป ราคา 1,990.-
วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก120xล34.5xส73 ซม. สีดำา อุปกรณ์ครัว รุ่น GRUNDTAL/
กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ราวแขวน ราคา 195.-/ราว ยาว 53 ซม. ราวแขวน ราคา 265.-/
ราว ยาว 80 ซม. ท่ีใส่ช้อนส้อม ราคา 195.-/ช้ิน ขนาด ก12.5xส23.2 ซม. สีขาว

หน ้าขวา: ช้ันวางของ รุ่น GORM/กอร์ม ราคา 1,100.- วัสดุ: ไม้จริงไม่ทำาสี ขนาด  
ก78xล35xส174 ซม.

5 ตร.ม.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม/รุ่น อัพพลอด

21,890.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140

ช้ันวางของ รุ่น GORM/กอร์ม

1,100.-
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หน ้าซ ้าย: ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้ไฮกลอสสีแดง รุ่น ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ราคา 
58,650.- บานตู้ปิดผิวด้วยฟอยล์ ติดมือจับอะลูมิเนียม รุ่น STRECKET/สเตร็คเกท และท็อปครัว รุ่น 
NUMERÄR/นุมเมแรร์ ท็อปลามิเนตสีขาว ขอบสีโลหะ  เขียงพลาสติก รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน 
ราคา 159.- วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด ก20xย44 ซม. หนา 13 ซม. สีดำา ซิงก์ฝังหลุมเด่ียว รุ่น 
BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 5,400.- ซิงก์สแตนเลส ขนาด ก76xล55xส18 ซม.

หน ้าขวา: ช้ันวางของ รุ่น LIMHAMN/ลิมฮัมน์ ราคา 4,800.- วัสดุ: สแตนเลส 
ขนาด ก35xล35xส180 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson

7m2

ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม

104,750.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
 

เม่ือคุณต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยให้ใช้อ่างล้างจาน! 
เพราะเขียงรุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน 
วางบนขอบอ่างล้างจานได้พอดีเป๊ะ เพ่ิมพ้ืนท่ี
ใช้สอยให้คุณได้ง่ายๆ
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2. เก็บเคร่ืองใช้ในครัว อย่างไม้นวดแป้งและกระดาษรองอบไว้ในล้ินชักท่ีฐานตู้ 
แค่น้ีก็ได้ท่ีเก็บของใหม่ท่ีคาดไม่ถึง

1. ซอกน้ีคงไม่ใหญ่พอสำาหรับตู้ แต่ก็ใหญ่พอท่ีจะปรับเป็นช้ันวางของได้ 3. ไม่ต้องเปลืองท่ีวางคว่ำาจาน แค่แขวนตะแกรงไว้เหนืออ่าง

4. เขียง ตะแกรงล้างผัก ตะกร้าล้างจาน รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ขนาดพอดี
สำาหรับวางลงในอ่างล้างจาน ประหยัดพ้ืนท่ีได้สุดๆ

5. ประหยัดพ้ืนท่ีเคาน์เตอร์ครัวได้ ด้วยการแขวนตะกร้าไว้บนผนัง
ให้เป็นช่องสารพัดประโยชน์ เก็บได้ท้ังจดหมายและสูตรทำาอาหารจานโปรด

6. ใครว่าครัวของคุณเล็กเกินท่ีจะมีโต๊ะกลาง ลองรถเข็นคันเล็กๆแบบน้ีดู 
ใช้งานได้ไม่แพ้กัน แถมช้ันวางช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีเก็บของได้ด้วย

1. ช้ันวางของ รุ่น LIMHAMN/ลิมฮัมน์ ราคา 4,800.- ช้ันสแตนเลสให้พ้ืนผิวท่ี
แข็งแรง ทนทาน และสะอาดถูกสุขอนามัย  ขนาด ก35xล35xส180 ซม. ดีไซเนอร์: 
Jon Karlsson 2. ล้ินชักฐานตู้ รุ่น RATIONEL/รชูนเนล ราคา 2,620.- ในรูปใช้คู่
กับแผ่นปิดฐานตู้รุ่น ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ ไฮกลอสสีแดง และมือจับสแตนเลส รุ่น 
TYDA/ทือด้า (แยกจำาหน่าย) ล้ินชักตู้ครัวแบบวางติดพ้ืน ดึงออกได้สุดความยาว
ของรางล้ินชัก ช่วยให้หยิบของในล้ินชักได้สะดวก วัสดุ: อะลูมิเนียม/เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาด ก52.5xล44xส8.3 ซม. สีเงิน  3. ราวแขวนและอุปกรณ์ รุ่น BYGEL/บีเกล
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/พลาสติกโพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์: Julia Treutiger
ท่ีคว่ำาจาน ราคา 225.- ท่ีคว่ำาจานแบบแขวนบนราวหรือวางต้ังโต๊ะ มีถาดรองน้ำาด้าน
ล่าง ดึงถาดออกเพ่ือเทน้ำาท้ิงได้  ขนาด ก29xย31xส11 ซม. สีเงิน 
ราวแขวน ราคา 135.-/ราว ยาว 100 ซม. สีเงิน ใช้เป็นราวแขวนผ้าเช็ดตัวได้
เขียงพลาสติก รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 239.- ดูรายการท่ี 4 
4. อุปกรณ์ครัว รุ่น BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน  ราคา 239.- วัสดุ: พลาสติก เขียง 
ขนาด ก38xย44 ซม. สีดำา ซิงก์ล้างจานและตะแกรงผ่ึง ราคา 399.- สะดวกสำาหรับ
ล้างและคว่ำาจานในซิงก์หลุมเดียว ขนาด ก19xย22xส19 ซม. สีขาว 
ตะแกรงล้างผัก ราคา 195.- ขนาด ก15xย44xส8 ซม. สีดำา ซิงก์ฝังหลุมเด่ียว รุ่น 
BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 5,400.- ซิงก์สแตนเลส ขนาด ก80xล62xส18 
ซม. 5. ถังขยะ รุ่น RATIONELL VARIERA/รชูนเนล วาเรียร่า ราคา 180.-/ใบ 
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด ก16xล27xส46 ซม. จุ 10 ลิตร สีแดง
ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen  6. รถเข็นอาหาร รุ่น BEKVÄM/เบียแควม ราคา 
2,290.- ผลิตจากไม้เบิร์ช ใช้กระดาษทรายขัดและเลือกวิธีทำาผิวไม้ได้ตามต้องการ 

ห้องครัว

ท่ีคว่ำาจาน รุ่น BYGEL/บีเกล

225.-
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ตู้ครัว รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม บานตู้/หน้า
ล้ินชักสีออฟไวท์ และบานกระจก รุ่น sTåT/
สตวท ราคา 79,890.- วัสดุบานตู้/หน้า
ล้ินชัก: ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย ติดมือจับ รุ่น 
GREJ/เกรย์ มือจับสังกะสีชุบนิกเกิลขัดเงา 
และท็อปไม้โอ๊ค รุ่น NUMERÄR/นุมเมแรร์ 
อุปกรณ์ครัว รุ่น FINTORP/ฟินทอร์ป 
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/สังกะสี ดีไซเนอร์: 
Carina Bengs 
ราวแขวน ราคา 275.-/ราว สีดำา 
ตะขอแขวน ราคา 115.-/แพ็ค 5 สูง 7 ซม. 
สีดำา ท่ีใส่ช้อนส้อม ราคา 235.- ขนาด Ø13 
ซม. สูง 13 ซม. สีขาว/ดำา 
แผงก้ันเตา รุ่น PATRULL/พอททรุล ราคา 
690.- ติดต้ังง่ายบนท็อปครัว เพ่ือกันเด็ก
เอ้ือมมือไปจับหม้อหรือเตาปรุงอาหาร 
วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ก59-95xล40xส14 
ซม. เก้าอ้ีเด็ก รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ ราคา 
1,990.- เก้าอ้ีสูงสำาหรับเด็กน่ังรับประทาน
อาหาร วัสดุ: ไม้ยางเคลือบแล็กเกอร์ทำาสี 
สีขาว ขนาด ก41xล45xส77 ซม. 
ดีไซเนอร์: Carina Bengs
ชุดครัวขนาดเล็กสำาหรับเด็ก รุ่น DUKTIG/
ดุคติก ราคา 3,890.- 
ดูรายละเอียดหน้า 221
. 

17 ตร.ม.

ตู้ครัว รุ่น แฟ็คทุ่ม

79,890.-
ราคาน้ีรวมอะไรบ้าง? 
ดูรายละเอียดหน้า 140
 

 เก้าอ้ีเด็ก รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ 

1,990.-

แผงก้ันเตา รุ่น PATRULL/พอททรุล

690.-

มีเจ้าตัวเล็กเป็นลูกมือ
ม้ือน้ีก็ง่ายข้ึน
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ต่ำ�กว�่

99
1.ท่ีตีไข่ รุ่น UTMÄRKT/อูทม�คท์ ร�ค� 39.- วัสดุ: 
พลาสติก ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen ยาว 28 ซม. 
2. กล่องเก็บของ รุ่น SAMLA/ซัมล่� ร�ค� 45.- วัสดุ: 
พลาสติกโพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard 
ก28xล20xส14 ซม. äวามจุ 5 ลิตร 3. แก้วน้ำ� แพ็ค 6 
รุ่น REKO/เรคกู้ ร�ค� 49.- วัสดุ: éก้วใส ดีไซเนอร์: K 
Hagberg/M Hagberg äวามจุ 17 ซล. 4. ท่ีตีฟองนม 
รุ่น PRODUKT/พรูดุคท์ ร�ค� 99.- วัสดุ: พลาสติก/
สéตนเลส ยาว 20 ซม. 5. บัวรดน้ำ� รุ่น IKEA PS 
VÅLLÖ/อิเกีย พีเอส โวลเออ ร�ค� 39.- วัสดุ: พลาสติก 
ดีไซเนอร์: Monika Mulder äวามจุ 1.2 ลิตร สีขาว, 
สีดำา 6. ตุ๊กต�หนู รุ่น GOSIG MUS/กูสซิก มูส ร�ค� 
29.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้: ใยโพลีเอสเตอร์ 
ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman ยาว 14 ซม. äละสี 

7. ผ้�เช็ดจ�น รุ่น TEKLA/เทียคล่� ร�ค� 23.-/ผืน 
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก50xย65 ซม. สีขาว/
éดง 8. ถ�ดทำ�น้ำ�แข็ง รุ่น PLASTIS/พลัสทีส ร�ค� 
49.- วัสดุ: ยางสังเäราะห์ ย18xก18 ซม. สูง 2.5 ซม. 
สีéดง, ดำา 9. กรอบรูป 2 ด้�น รุ่น TOLSBY/ทูลส์บี 
ร�ค� 49.- วัสดุ: พลาสติก ดีไซเนอร์: Henrik Preutz 
ใส่รูปภาพได้ท้ัง 2 ด้าน ขนาดภาพ 10x15 ซม. สีขาว 
10. ชุดของว่�ง ก�แฟร้อนกับขนมปังซินน�ม่อน ร�ค� 
30.- 11. แจกันแก้ว รุ่น SNÄRTIG/สเนร์ทติก ร�ค� 
29.- ดีไซเนอร์: Emma Dafnäs สูง 18 ซม.12. ถ้วย
ตวง รุ่น FLÄCKIG/เฟลคกิก ร�ค� 39.- ถ้วยตวง 2 
หน่วยวัด เดซิลิตร éละถ้วยตวง (ระบบอเมริกัน) äวาม
จุ 1 ลิตร วัสดุ: พลาสติก ดีไซเนอร์: C Halskov/H 
Dalsgaard 

บัวรดน้ำ� 
รุ่น IKEA PS VÅLLÖ/อิเกีย พีเอส โวลเออ

39.-

1 2

3

4

5

6

7 8

9

แก้วน้ำ� แพ็ค 6 รุ่น REKO/เรคกู้ 

49.-                               

10

11

12

ถ้ายังตกลงกันเร่ืองโซฟาใหม่ไม่ได้ 
มาพักจิบกาéฟท่ีร้านอาหารสักäรู่  
éä่éก้วละ 30 บาท

กรอบรูป 2 ด้�น รุ่น TOLSBY/ทูลส์บี 

49.-

ผ้�เช็ดจ�น รุ่น TEKLA/เทียคล่�

23.-                               
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หน ้าซ ้ าย : 
ไฟส่องเคาน์เตอร์ หลอดฮาโลเจน รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล* 
ให้แสงสว่างขณะเตรียมอาหารบนเคาน์เตอร์ (พร้อมหลอดไฟ) วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
โพลีคาร์บอเนต/พลาสติก ABS/กระจก ขนาด ก55.5xล8xส2.5 ซม. สีเทา 
ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar

หน ้าขวา:
1. ไฟสปอตไลท์ รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล* 
ให้แสงไฟเฉพาะจุด เหมาะสำาหรับใช้เป็นไฟส่องในพ้ืนท่ีเล็กๆ (พร้อมหลอดไฟ) 
วัสดุ: เหล็ก/กระจก ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar
2. ไฟตู้ รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล* ให้แสงไฟเฉพาะจุด 
เหมาะสำาหรับใช้เป็นไฟส่องในพ้ืนท่ีเล็กๆ (พร้อมหลอดไฟ) วัสดุ: เหล็ก ขนาด 
ย35xก8xส7 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar
3. แถบไฟ LED รุ่น DIODER/ดีอูเดร์ * หลอด LED กินไฟน้อยกว่าหลอดอินแคนเดส
เซนต์ถึง 80% และมีอายุใช้งานยาวนานกว่า 25 เท่า 
ยาว 25 ซม. วัสดุ: พลาสติกโพลีคาร์บอเนต สีขาว

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.IKEA.co.th

1 2

3

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ ห้องครัว

แสงไฟในครัว ไม่ใช่เพียงเพ่ือทำาอาหาร 
แต่ช่วยสร้างบรรยากาศได้อีกด้วย
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เรารู้
คุณทำาเองได้
แต่เรา
ยินดีช่วยคุณ
ในบางคร้ังคุณอาจต้องการความช่วยเหลืออีกนิดเพ่ือทำาให้ชีวิตง่ายข้ึน 
เรามีบริการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งสินค้า ประกอบสินค้า หรือด้านการเงิน
ทุกส่ิงท่ีคุณต้องการเพ่ือให้ห้องครัวในฝันของคุณเป็นจริงได้ 

บริการวัดพ้ืนท่ีสำาหรับห้องครัว 
การวัดพ้ืนท่ีสำาคัญมากเวลาท่ีคุณวางแผนตกแต่งห้องครัว เป็นงานท่ี
ต้องใช้ความเช่ียวชาญ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เรามีบริการ
วัดพ้ืนท่ีโดยช่างผู้ชำานาญ เพ่ือให้คุณม่ันใจได้ว่าห้องครัวของคุณจะได้
รับการติดต้ังได้อย่างถูกต้องและลงตัว สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA

บริการขนส่งสินค้า 
เพราะเราไม่บวก "ค่าจัดส่งฟรี" ไว้ในราคาสินค้า แตห่ากคุณต้องการ
ให้เราขนส่งสินค้า เรามีบริการส่งสินค้าให้คุณในราคาท่ีเหมาะสม 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี เคาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า 

บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
สินค้าของเราออกแบบมาให้คุณประกอบไดด้ ้วยต ัวเอง แต่หากคุณ
ต้องการ เรามีบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับคุณถึงท่ีบ้านหรือท่ี
ทำางานในราคาย่อมเยา สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี เคาน์เตอร์บริการจัดส่ง
สินค้า 

บริการติดต้ังห้องครัว
อิเกียมีผู้เช่ียวชาญท่ีประหยัดเวลาให้คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นติดต้ังท่อประปา 
ไฟฟ้า หรืองานช่างไม้ สำาหรับงานติดต้ังห้องครัว สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA

บริการด้านการเงิน
เรามีบริการด้านการเงิน เพ่ือช่วยให้คุณเร่ิมตกแต่งบ้านใหม่ โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าใช้จ่ายท้ังหมดภายในคร้ังเดียวด้วยการแบ่งจ่ายเบาๆ กับบัตร
เครดิตท่ีร่วมรายการ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี IKEA 

โปรแกรมออกแบบออนไลน์ 
ให้คุณดีไซน์ห้องครัว ห้องน้ำา รวมไปถึงท่ีเก็บของได้ทันทีด้วยโปรแกรม
ออกแบบออนไลน์ 3 มิติ จะเปล่ียนสี เปล่ียนผังห้อง หรือเลือกหยิบ
เฟอร์นิเจอร์ช้ินโปรดมาลองจัดให้เห็นภาพก่อนมา IKEA
เคร่ืองมือช่วยออกแบบ
โบรชัวร์หรือแผ่นพับบอกรายละเอียดสินค้าของเราก็เป็นอีกเคร่ืองมือท่ี
รวมไอเดียเด็ดๆ สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้อีกมาก

ห้องครัว
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เลือกสไตล์ท่ีใช่ในราคาท่ีเซอร์ไพรส์สุดๆ

240 ซม.

  นำ�กลับบ้�นได้เลย
สัญลักษณ์นี้หม�ยถึงหน้�บ�นตู้ที่พร้อมให้คุณนำ�กลับบ้�นได้

ร�ค�ท่ีปร�กฎในหน้�น้ีและหน้�ถัดไป เป็นร�ค�ท่ีข้ึนอยู่กับชนิดของ
วัสดุตกแต่งท่ีคุณเลือก เม่ือประกอบกับชุดครัวด้�นบน

บานตู้ รุ่น HÄRLIG/แฮร์ลิก 
ฟอยล์เมล�มีน สีข�ว

24,600.-

บานตู้ รุ่น nexus/เนกซุส 
สีน้ำ�ต�ลดำ�
วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี

30,500.-

บานตู้ รุ่น ABsTRAKT/อับส์ตรัคท์ 
ฟอยล์ไฮกลอส สีแดง 

34,500.-

บานตู้ รุ่น sOFIeLunD/ซูฟีเย่ลุนด์ 
ฟอยล์ สีเท�อ่อนล�ยวอลนัท 

34,500.-

บานตู้ รุ่น LILJesTAD/ลิลเย่สตัด 
สีน้ำ�ต�ลเข้ม ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์
ย้อมสี 

40,000.-
บานตู้ รุ่น vALLA/วัลล่า 
ฟอยล์เมล�มีน สีวอลนัท 

25,900.-
บานตู้ รุ่น sTAT/สตวท 
ทำ�สีออฟไวท์ 

30,500.-

บานตู้ รุ่น ABsTRAKT/อับส์ตรัคท์ 
ฟอยล์ไฮกลอส สีเท�

34,500.-

บานตู้ รุ่น LIDInGÖ/ลีดิงเออ 
ทำ�สีออฟไวท์ 

34,500.-

บานตู้ รุ่น TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม 
ไม้โอ๊ค/วีเนียร์โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์สี 

40,000.-

บานตู้ รุ่น APPLÅD/อัพพลอด 
ทำ�สีข�ว

27,900.-

บานตู้ รุ่น ÄDeL/แอเดล 
ฟอยล์เมล�มีน สีออฟไวท์

34,500.-

บานตู้ รุ่น ABsTRAKT/อับส์ตรัคท์ 
ฟอยล์ไฮกลอส สีดำ� 

34,500.-

บานตู้ รุ่น RAMsJÖ/รอมเชอ 
สีน้ำ�ต�ลดำ� ไม้บีช/วีเนียร์บีชเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี 

40,000.-

บานตู้ รุ่น ÅRsTA/อัวชตะ 
ฟอยล์สีข�ว/อะลูมิเนียม 

40,000.-

บานตู้ รุ่น nexus/เนกซุส 
วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์สี 

30,500.-
บานตู้ รุ่น ABsTRAKT/อับส์ตรัคท์ 
ฟอยล์ไฮกลอส สีข�ว 

34,500.-

บานตู้ รุ่น ABsTRAKT/อับส์ตรัคท์ 
ฟอยล์ไฮกลอส สีข�วเหลือง 

34,500.-

บานตู้ รุ่น RAMsJÖ/รอมเชอ 
สีข�ว 
ไม้เบิร์ช/วีเนียร์เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์สี 
.

40,000.-

ห้องครัว ห้องครัวอ่านคู่มือการเลือกซื้อชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ที่หน้า 350.i

ราคาชุดครัวรวมอะไรบ้าง ?
ร�ค�น้ีรวม ตู้ครัว หน้�บ�นตู้ ท็อปเค�น์เตอร์ 
อุปกรณ์จัดเก็บในตู้ บ�นพับ อ่�งซิงก์ ค้ิวตู้  ข�ตู้ 
แผ่นปิดฐ�นตู้ และปุ่มจับ/มือจับ 
ร�ค�ไม่รวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้� ก๊อกน้ำ� และไฟ ชุดครัว
ทุกแบบข�ยพร้อมตัวกันกระแทกของล้ินชักและบ�นตู้ 

ชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุ่ม 
หรือ HÄRLIG/แฮร์ลิก

24,600.-



ตู้ครัวรุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม 
พร้อมบานตู้และหน้าล้ินชัก ลายไม้วอลนัท 
ปิดผิวด้วยฟอยล์ รุ่น VALLA/วัลล่า 
ติดปุ่มจับพลาสติก รุ่น SÄTTA/แซทต้า 
และท็อปลามิเนตขาวรุ่น PRAGEL/พราเกล

25,500.-

ดีไซเนอร์: 
Mikael Warnhammar

ดีไซเนอรช์่างคิดของเรา ใส่ใจกับทุกรายละเอียด 
ไม่ว่าจะด้านนอก ด้านใน รวมถึงป้ายราคาด้วย *

ท่ีใส่ช้อนส้อม รุ่น ORDNING/อวร์ดน่ิง 
วัสดุ: สแตนเลส ขนาดØ 12 ซม. สูง 13.5 ซม.

99.-

* ท่ี IKEA โจทย์หลักของเรา คือ ออกแบบสินค้า 
"คุณภาพ" ในราคาท่ีทุกคน "เป็นเจ้าของได้"
น่ีคือเหตุผลว่า ทำาไมดีไซเนอร์ทุกคนต้องคำานึงถึงราคา
ขายเป็นอันดับแรก



ห้องนอน
หน ้าซ ้าย: โครงเตียง รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 7,990.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ สีไวท์โอ๊ค 
ขนาด ก177xย211xส77 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม.  ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 
ผ้าคลุมเตียง รุ่น FABRINA/ฟอบรีน่า ราคา 699.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก250xย250 ซม. สีเบจ 
มีขนาดสำาหรับเตียงเด่ียวให้เลือก  พรมขนส้ัน รุ่น ÅDUM/อัวดุม ราคา 3,490.- พรมทอเคร่ือง ขนพรม
โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีออฟไวท์  โคมไฟผนัง รุ่น TRÅL/ทรวล ราคา 699.-
โคมอะลูมิเนียมพร้อมหลอดไฟ ปรับทิศทางแสงได้ ขนาดสูง 24 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Olle Lundberg
ตู้เส้ือผ้าบานเด่ียว รุ่น PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส ราคา 6,980.- พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและ
ช้ันวางเส้ือผ้า 2 ช้ัน (ปุ่มจับบานตู้แยกจำาหน่าย) วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด 
ก49.8xย59.8xส236.4 ซม. ช้ันวางรูปภาพ รุ่น RIBBA/ริบบ้า ราคา 349.-/ช้ิน วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์ ยาว 115 ซม. สีขาว 

หน ้าขวา: แจกันแก้ว รุ่น BLADET/บลอดเด็ท ราคา 369.- สูง 30 ซม. ดีไซเนอร์: Anne Nilsson 

แจกันแก้ว รุ่น BLADET/บลอดเด็ท

369.-

ตู้เส้ือผ้าบานเด่ียว รุ่น PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส

6,980.-

โครงเตียง รุ่น MALM/มาล์ม

7,990.-
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ชุดห้องนอนรุ่น BRIMNES/บริมเนส วัสดุ: 
ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว
โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ ราคา 
9,990.- กล่องเก็บของแบบล้ินชักขนาด
ใหญ่ 4 กล่องใต้เตียง ใช้สำาหรับเก็บเคร่ือง
นอน หมอน และของใช้ต่างๆ (ท่ีนอนและ
เคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย) ขนาดเตียง 
ก166xย206xส47 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด 
ก160xย200 ซม.   
หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 4,990.-
ช้ันวางด้านบนมีรูร้อยสายไฟ สำาหรับโคมไฟ
หัวเตียงหรือโทรศัพท์มือถือ  
ขนาด ก166xล28xส111 ซม.
ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ
(ควีนไซส์) รุ่น EIVOR ORD/อายวูร์ 
อูร์ด ราคา 990.- ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/
ดำา มีหลายขนาดให้เลือก ปลอกผ้านวม 
ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 
ซม. ดีไซเนอร์: Beckmans College of 

Design

โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น KVART/ควัท ราคา 
459.- ให้แสงสว่างเฉพาะจุด เหมาะสำาหรับ
ใช้เป็นโคมไฟอ่านหนังสือ วัสดุ: เหล็กเคลือบ
แล็กเกอร์ สูง 42 ซม. สีดำา
ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg
ช้ันแขวนผนัง รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,990.-
ติดต้ังได้หลายแบบ วางต้ังพ้ืน หรือแขวน
ผนังในแนวต้ังหรือแนวนอน เพ่ือให้เหมาะกับ
ขนาดพ้ืนท่ีและความต้องการใช้งาน
เพ่ือความปลอดภัย ต้องยึดช้ันติดผนังด้วย
อุปกรณ์ท่ีให้มาด้วย วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด 
ก30xล28xส190 ซม. สีแดง แต่ละช้ันรับน้ำา
หนักสูงสุด 3 กก. 
ดีไซเนอร์: C Halskov/H Dalsgaard
ตู้เส้ือผ้า 3 บานเปิด รุ่น PAX BALLSTAD/
พักซ์ บัลสตัด ราคา 12,800.- ตู้เส้ือผ้าทรง
ต้ืน เหมาะกับพ้ืนท่ีจำากัด พร้อมราวแขวน
ผ้า 2 ราวและแผ่นช้ันวางเส้ือผ้า 4 ช้ัน (ปุ่ม
จับแยกจำาหน่าย) วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สี
ขาว ขนาด ก149.6xล37.2xส236.4 ซม. 
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. 
ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น ALEX/อเล็กซ์ ราคา 
4,690.- มีล้อเล่ือน ใช้ได้สะดวกคล่องตัวย่ิง
ข้ึน ล้ินชักขนาดใหญ่สำาหรับเก็บกระดาษ A2
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีดำา ขนาด 
ก67xล48xส66 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna 

Asshoff
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ตู้เส้ือผ้า 3 บานเปิด รุ่น PAX BALLSTAD/พักซ์ บัลสตัด  

12,800.-

ชุดห้องนอนรุ่น BRIMNES/บริมเนส

9,990.-
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โครงตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน รุ่น PAX ÅNSTAD/
พักซ์ อวนสตัด ราคา 64,940.-
ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน ไม่กินท่ีขณะเปิด พร้อมราว
แขวนผ้า 4 ราว ช้ันวางเส้ือผ้า 8 ช้ัน 
และล้ินชัก 4 ช้ัน วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
สีมีเดียมบราวน์/ไฮกลอสขาว ขนาด 
ก300xล66xส236.4 ซม. เพดานห้องต้อง
สูงอย่างน้อย 250 ซม. 
ตู้ 6 ล้ินชัก รุ่น NYVOLL/นีวอล ราคา 
14,990.- ล้ินชักพร้อมตัวชะลอการกระแทก 
ช่วยให้ปิดล้ินชักได้นุ่มและเงียบ วัสดุ: ปิด
ผิวด้วยฟอยล์ สีมีเดียมบราวน์/ขาว ขนาด 
ก146xล50xส80 ซม. 
ดีไซเนอร์: Jon Karlsson
แจกัน รุ่น VÅRLIKT/วัวร์ลิคท์ ราคา 599.-
แจกันแก้วเป่า เคลือบแล็กเกอร์สี ทุกช้ินเป่าข้ึน
รูปโดยช่างฝีมือผู้ชำานาญ สูง 16 ซม.
สีม่วงอ่อน ดีไซเนอร์: Gunnel Sahlin
โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LJUSÅS YSBY/ยูสซวส 
อืสบี* โป๊ะโคมผ้าช่วยกระจายแสง ให้ได้แสงไฟ
ท่ีนุ่มนวล วัสดุ: แก้ว/พลาสติกโพลีสไตรีน/ผ้า
ฝ้าย 100% ขนาดโป๊ะโคม Ø38 ซม. 
สูง 56 ซม. สีเทา ดีไซเนอร์: Anne Nilsson
โคมไฟผนัง/โคมอ่านหนังสือ รุ่น HUSVIK/
ฮูสวีค ราคา 1,890.-/ดวง โคมอะลูมิเนียม 
พร้อมหลอดฮาโลเจนและหลอดสำารอง 
กว้าง 11.5 ซม. สีเงิน ดีไซเนอร์: Tord 
Björklund
กระจกเงา รุ่น MONGSTAD/มงส์สตอด 
ราคา 3,490.- แขวนได้ท้ังแนวต้ังและแนว
นอน พร้อมท่ียึดสำาหรับแขวนกระจก 
วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก94xส190 ซม.  

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ี www.IKEA.co.th

ห้องนอน

ถ้าคุณคิดว่าการซ้ือตู้ PAX/พักซ์ หมาย
ถึงต้องอ่านคู่มือและตอกตะปูเอง...
ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีบริการประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ ดูรายละเอียดหน้า 364

โคมไฟผนัง/โคมอ่านหนังสือ 
รุ่น HUSVIK/ฮูสวีค

1,890.-
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เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน รุ่น RYKENE/รึเคเน วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สีน้ำ�ต�ลเท� โครงเตียง ราคา 5,990.- ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำ�หน่�ย   
ขน�ดเตียง ก181xย209xส97 ซม. ใช้กับท่ีนอนขน�ด ก160xย200 ซม. โต๊ะข้างเตียง ราคา 999.- ขน�ด ก50xล40xส46 ซม. ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 
6,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขน�ด ก181xล51xส97 ซม. สีข�ว  ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น PAX BERGSBO/พักซ์ แบร์กสบู ราคา 13,550.- พร้อมร�วแขวนผ้� 
2 ร�ว และช้ันว�งเส้ือผ้� 4 ช้ัน (ปุ่มจับบ�นตู้แยกจำ�หน่�ย) วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีข�ว ขน�ด ก150xล60xส201 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg  ผ้าคลุม
โซฟา รุ่น GURLI/กูร์ลิ ราคา 899.-/ผืน  วัสดุ: ผ้�อะคริลิก 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขน�ด ก120xย180 ซม. สีเท�/ดำ�  

ได้เวลาต้องลุกออกจากเตียง...
แต่ใครว่าต้องออกจากห้อง

โครงเตียง รุ่น RYKENE/รึเคเน

5,990.-

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น PAX BERGSBO/พักซ์ แบร์กสบู

13,550.-
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1. โครงเตียง รุ่น LEIRVIK/เลียร์วีค ราคา 4,690.- 
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาดเตียง ก168xย202xส146 
ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. สีขาว (ท่ีนอน
และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย) ปลอกผ้านวมและ
ปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น EMELINA KNOPP/
เอียเมลีนา คนอพพ์ ราคา 990.-/ชุด ผ้าฝ้าย 100% 
ปลอกผ้านวม ก240xย220 ซม. ปลอกหมอน 
ย50xก80 ซม. ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี 
ราคา 249.-/เมตร ในภาพนำามาเย็บเป็นปลอกหมอนอิง 
สีเทา/ขาว สีขาว/เทา  2. ตู้บานกระจก รุ่น HEMNES/
เฮมเนส ราคา 13,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์
ย้อมสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก90xล37xส197 ซม.
3. ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนสราคา 6,990.- 
วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาดก110xล51xส97ซม. 4. ผ้าม่านคู่ 
รุ่น ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์ ราคา 419.- 
ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก145xย250 ซม.

อ่อนหวาน
และโรแมนติก
1. โคมระย้า 3 ก่ิง รุ่น KRISTALLER/คริสตอลเลร์ ราคา 2,290.- ติดต้ังโดยการเดินสายไฟเข้ากับไฟบ้าน วัสดุ: เหล็ก/แก้ว 
ขนาดØ32 ซม. หลอดไฟแยกจำาหน่าย  2. โครงเตียง รุ่น BIRKELAND/บีร์เคลันด์ ราคา 24,990.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด
เตียง ก191xย210xส119 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก180xย200 ซม. ดีไซเนอร์: J Asshoff/H Brogård (ท่ีนอน และเคร่ืองนอน
แยกจำาหน่าย) ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (คิงไซส์) รุ่น EMELINA ROS/เอียเมลีนา รูส ราคา 3,290.- EMELINA 
KNOPP/เอียเมลีนา คนอพพ์ ราคา 1,190.- ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก240xย220 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 
ซม. ดีไซเนอร์: Inga Leo  3. โต๊ะข้างเตียง รุ่น HEMNES/เฮมเนส 1,990.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก46xล35xส70 ซม. 
ดีไซเนอร์: Nike Karlsson  4. ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี ราคา 249.-/เมตร ในภาพนำามาเย็บเป็นปลอกหมอนอิง 
สีเทา/ขาว สีขาว/เทา ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Inga Leo  5. กระจกเงา รุ่น SONGE/ซงน์ ราคา 
4,990.- กรอบไม้สนทำาสี ขนาด ก91xส197 ซม. 

ซ ื ้อแล ้วได ้ ใช ้เลยว ันน ี ้  ไม ่ต ้องรอขนส ่ง  ห้องนอน

 โครงเตียง รุ่น LEIRVIK/เลียร์วีค

4,690.-

ผ้าม่านคู่ รุ่น ALVINE SPETS/
อัลวีน สเปทส์

419.-

ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี

249.-/เมตร

1 2

43

21

5

3 4
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1. โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ รุ่น 
BRIMNES/บริมเนส กว้าง 166 ซม. ราคา 
9,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด
เตียง ก166xย206xส47 ซม.ใช้ท่ีนอนขนาด 
ก160xย200 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/
M Hagberg ท่ีนอน และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 
ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) 
รุ่น DVALA/ดวอล่า ราคา 1,199.- ผ้าฝ้าย 
100% สีขาว ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. 
ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. โต๊ะอเนกประสงค์ 
รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 3,390.-  วัสดุ: ผิวทำา
สี ขนาด ก191xล36xส73.5 ซม. สีส้ม  2. โคมไฟ
ผนัง รุ่น TRÅL/ทรวล ราคา 699.- โคมอะลูมิเนียม
พร้อมหลอด สูง 24 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Olle 
Lundberg 3. ตู้ 6 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 
6,390.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก160xล48xส78 
ซม. สีขาว 4. ปลอกหมอนอิง รุ่น VALBORG/
วัลบอร์ย ราคา 359.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ย40xก60 ซม. สีม่วงไลแลค/ส้ม 

สดใสกับสไตล ์
ผสมผสาน
5. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น EIVOR LEVA/
อายวูร์ เลว่า ราคา 2,290.- ผ้าฝ้าย 100% หลายสี ปลอกผ้านวม 
ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. ดีไซเนอร์: Kajsa 
Aronsson  6. พรมขนส้ัน รุ่น BÄLUM/แบลุ่ม ราคา 4,995.-
ขนพรม: โพลีโพรพิลีน 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขนาด Ø130 ซม. 
สีแดง  7. กระจกเงา รุ่น MONGSTAD/มงส์สตอด ราคา 3,490.-
เลือกแขวนได้ในแนวนอนหรือแนวต้ัง กรอบ: ผิวทำาสี ขนาด ก94xส190 ซม. 
สีส้ม  8. ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น HELMER/เฮล์มเมอร์ ราคา 1,390.- 
มีป้ายหน้าล้ินชัก ช่วยให้เก็บของง่าย หาได้สะดวก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาด ก28xล43xส69 ซม. สีขาว 9. โครงเตียง รุ่น MALM/มาล์ม กว้าง 
177 ซม. ราคา 7,990.- ข้างเตียงปรับความสูงได้ เพ่ือให้เหมาะกับความ
หนาของท่ีนอนท่ีเลือกใช้ วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ ขนาดเตียง 
177xย211xส77 ซม. ขนาดท่ีนอน ก160xย200 ซม. ท่ีนอน และเคร่ือง
นอนแยกจำาหน่าย 

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ห้องนอน

โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ 
รุ่น BRIMNES/บริมเนส 

9,990.-

โคมไฟผนัง รุ่น TRÅL/ทรวล 

699.-

โครงเตียง รุ่น MALAM/มาล์ม

7,990.-

2

6

5

9

8
7

1

3 4

พรมขนส้ัน รุ่น BÄLUM/แบลุ่ม

4,995.-
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เตียงนอน รุ่น OPPDAL/ออพดอล 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีน้ำ�ต�ลดำ� 
ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm
โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ ราคา 
13,990.- กล่องเก็บของแบบล้ินชักขน�ด
ใหญ่ 4 กล่องใต้เตียง ใช้สำ�หรับเก็บเคร่ือง
นอน หมอน และของใช้ต่�งๆ 
ขน�ดเตียง ก166xย206xส42 ซม. 
ขน�ดท่ีนอน ก160xย200 ซม. ท่ีนอน และ
เคร่ืองนอนแยกจำ�หน่�ย  
หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 5,990.- 
ท้ังเก็บและหยิบของใช้ได้สะดวกจ�กบนเตียง 
ขน�ดเตียง ก166xย24xส98 ซม. ปลอกผ้า
นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์)
รุ่น LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ราคา 1,599.- 
ผ้�ฝ้�ยซ�ติน เน้ือผ้�เง�ง�มและนุ่มสบ�ย
เป็นพิเศษ มีหล�ยขน�ดให้เลือก ผ้�ฝ้�ย 
100% สีข�ว/ม่วงไลแลค 
ปลอกผ้�นวม ก200xย200 ซม. 
ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. 
ราวแขวนผ้า รุ่น MULIG/มูลิก ราคา 
139.- ปรับหน้�กว้�งของร�วได้ต�ม 
ต้องก�ร วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น รับน้ำ�หนัก
สูงสุด 15 กก. ขน�ด ก60-90xล26xส16 
ซม. สีข�ว 
ช้ันวางของ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท 
ราคา 1,690.-/แผ่น กล่องใส่ของแยก
จำ�หน่�ย วัสดุ: ผิวเคลือบแล็กเกอร์พิมพ์ล�ย 
ขน�ด ก79xล39xส79 ซม. สีน้ำ�ต�ลดำ� 
ดีไซเนอร์: Tord Björklund
ผ้าม่านคู่ รุ่น MERETE/เมียเรทเต้ ราคา 
1,299.- ผ้�ม่�นแบบห่วงต�ไก่ เน้ือผ้�หน�
มีน้ำ�หนัก ช่วยลดเสียงและบังแดด  
ใช้เป็นม่�นบังต�  วัสดุ: ผ้�ฝ้�ย 100% 
ฟอกข�ว ขน�ด ก145xย250 ซม.

ห้องนอน

เปล่ียนผนังให้เป็นห้องเปล่ียนเส้ือ 
แค่ใช้ร�วแขวนเส้ือกับผ้�ม่�น

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์)
รุ่น LYCKOAX/ลิคกวักซ์

1,599.-



ตะกร้าผ้า รุ่น LIDAN/ลีดัน ราคา 599.- 
งานแฮนด์เมด แต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
วัสดุ: โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด 
ย33xก33xส41 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah 
Fager 
เฟอร์นิเจอร์รุ่น BIRKELAND/บีร์เคลันด์
วัสดุ: ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: J Asshoff/
H Brogård 
ตู้ 3 ล้ินชัก ราคา 7,990.- ล้ินชักเรียบล่ืนไม่
สะดุด พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่น เม่ือดึง
ออกจนสุด ขนาด ก109xล52xส91 ซม. 
สีขาว
ตู้เส้ือผ้า ราคา 19,990.-/ใบ
ล้ินชักเรียบล่ืนไม่สะดุด พร้อมตัวล็อก
กันล้ินชักหล่น เม่ือดึงออกจนสุด ขนาด 
ก109xล58xส200 ซม. สีขาว/กระจก
ไฟส่องตู้ รุ่น FORMAT/ฟอร์มอท ราคา 
950.- สามารถหมุนปรับให้ได้แสงไฟใน
ตำาแหน่งท่ีต้องการ พร้อมหลอดไฟ 
วัสดุ: เหล็ก สีขาว
ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ 
(ควีนไซส์) รุ่น ALVINE ÖRTER/
อัลวีน เอิร์ทเตอร์ ราคา 899.-/ชุด ผ้าฝ้าย 
100% ปลอกผ้านวม ก200xย200 ซม. 
ปลอกหมอน ก50xย80 ซม. หลายสี

ห้องนอน

ตู้เส้ือผ้า รุ่น BIRKELAND/บีร์เคลันด์

19,999.-/ใบ

ตะกร้าผ้า รุ่น LIDAN/ลีดัน

599.-
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ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์์) 
รุ่น ALVINE ÖRTER/อัลวีน เอิร์ทเตอร์

899.-



เฟอร์นิเจอร์ รุ่น MALM/มาล์ม วัสดุ: ผิวทำ�สี  
โต๊ะอเนกประสงค์ ราคา 3,390.-
ขน�ด ก191xล36xส73.5 ซม. สีส้ม
ใช้กับเตียงคู่ขน�ดกว้�ง 180 ซม. 
ตู้ 3 ล้ินชัก ราคา 2,790.- ล้ินชักเรียบล่ืนไม่
สะดุด พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่น เม่ือดึงออก
จนสุด ขน�ด ก80xล48xส78 ซม. 
สีข�ว  โคมไฟแขวน รุ่น MASKROS/
มัสครูส ราคา 1,990.- ใช้เป็นโคมแขวนประดับ
เพด�นและผนัง วัสดุ: กระด�ษ/สแตนเลส 
ขน�ดØ55 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen  

กระจกเงา รุ่น HOVET/ฮูฟเวท ราคา 3,690.- 
แขวนได้ท้ังแนวต้ังและแนวนอน พร้อมท่ียึด
สำ�หรับแขวนกระจก กรอบอะลูมิเนียม ขน�ด 
ก78xส196 ซม.  
ชุดราวแขวนเก็บของเข้ามุม รุ่น STOLMEN/
สตูลเมน ราคา 19,530.- ยึดร�วแขวนกับ
เพด�นหรือผนังก็ได้ วัสดุ: อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น/
ผิวทำ�สี ขน�ด ก212/359xล50xส210-330 
ซม. สีข�ว

ห้องนอน160 161

กระเป๋าสักใบในห้องน้ี คงมีบัตรเครดิตท่ียัง
เหลือวงเงินอีกเยอะ เพราะไม่ได้หมดไปกับค่า
ห้องนอนแพงๆแน่

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม

2,790.-

กระจกเงา รุ่น HOVET/ฮูฟเวท

3,690.-



ห้องนอน

1. เก็บเสื้อกันหนาวหนาๆไว้ในกล่องซิปที่พอดีกับพื้นที่ใต้เตียง แถมกันฝุ่นได้ด้วย

2. เหน็บปากกาและสมุดจดเล็กๆไว้ข้างเตียง จะได้ไม่พลาดไอเดียเจ๋งๆ หรือเลข
เด็ดงวดหน้า ที่ชอบมาตอนหลับ

3. กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน รุ่น STOLMEN/สตูลเมน ท่ีมีกระจกเต็มตัวกับ
ตะขอไว้แขวน เหมาะมากสำาหรับแขวนเส้ือท่ียังไม่ค่อยอยากซัก

4. หาพื้นที่ใหม่ๆไว้เก็บของ เช่น ติดราวไว้เหนือหิ้งวางของเพื่อเก็บแล็ปท็อปหลัง
ช้อปออนไลน์จนดึก

5. เก็บเสื้อผ้าเข้าที่ในตู้เสื้อผ้าเข้ามุมขนาดกำาลังดี ไม่กินที่ห้องนอนคุณ 

6. ช่องแบ่งของในลิ้นชัก ให้สร้อยของคุณกับเข็มขัดของเขาอยู่ด้วยกันอย่าง
สันติ

1. กล่องเก็บของใต้เตียง รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ราคา 249.- มีหูกล่องด้านข้าง 
ดึงกล่องออกจากใต้เตียงได้สะดวก  วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/ 
พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด ก93xล55xส19 ซม. สีขาว
2. กระเป๋าเก็บรีโมทคอนโทรล รุ่น FLÖRT/เฟลิร์ท ราคา 199.- เก็บรีโมทคอนโทรลได้ 4 
อัน และช่องด้านหลังสำาหรับเก็บหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วัสดุ: โพลีเอสเตอร์/เหล็ก สีดำา 
ดีไซเนอร์: Henrik Preutz
3. กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน4 อัน รุ่น STOLMEN/สตูลเมน ราคา 4,910.-
ยึดกับเพดานหรือผนังก็ได้ วัสดุ: อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น/ผิวทำาสี/กระจก 
ขนาด ก50xล50xส210-330 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson
4. ราวแขวน รุ่น BYGEL/บีเกล ราคา 85.- ยาว 55 ซม. สีเงิน
5. ตู้เส้ือผ้าเข้ามุมรุ่น PAX BALLSTAD/พักซ์ บัลสตัด ราคา 15,560.-
พร้อมราวแขวนผ้า 2 ราวและช้ันวางปรับระดับ 5 ช้ัน อุปกรณ์จัดเก็บของในตู้แยก
จำาหน่าย วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก73.2/123xล37.2xส236.4 ซม. สีขาว
6. กล่องเก็บของในล้ินชัก รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ราคา 199.-/ชุด 6 ช้ิน
ใช้แยกเก็บถุงเท้า เข็มขัด เคร่ืองประดับได้อย่างเป็นระเบียบในตู้ล้ินชักหรือตู้เส้ือผ้า วัสดุ: 
ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีโพรพิลีน สีขาว
ขนาด : 14x14x13 ซม., 28x14x13 ซม. และ 28x28x13 ซม. อย่างละ 2 ใบ
ดีไซเนอร์: Monika Mulder

ห้องนอน

กระจกเงาติดเสาและตะขอแขวน4 อัน 
รุ่น STOLMEN/สตูลเมน

4,910.-
กล่องเก็บของในล้ินชัก รุ่น SKUBB/สกุบบ์

199.-
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กล่องเก็บของใต้เตียง รุ่น SKUBB/สกุบบ์

249.-
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7. แจกันแก้ว รุ่น VÅRLIKT/วัวร์ลีกท์ ราคา 699.- 
วัสดุ: แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี ดีไซเนอร์: Gunnel 
Sahlin สูง 30 ซม. สีมว่งไลแลคเข ้ม 8. กล่องใส่
รองเท้า รุ่น SKUBB/สกุบบ์ แพ็ค 4 ราคา 499.-  
วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/ พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ก22xล34xส16 ซม. สีม่วงไลแลค 9. กระจกเงา รุ่น 
EKNE/เอียคเน่ ราคา 1,290.- วัสดุ: กระจก/เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark ก150xส70 ซม. 
10. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น KNUBBIG/คนุบบิก ราคา 459.- 
วัสดุ: แก้ว สูง 11 ซม. สีม่วงไลแลค 11. ชามแก้วมีก้าน 
รุ่น YNGAREN/อึงงาเรน ราคา 399.- ดีไซเนอร์: Sarah 
Fager ขนาด Ø19 ซม. สูง 12.4 ซม. สีชมพู 12. ชุด
อุปกรณ์ห้องน้ำา 3 ช้ิน รุ่น IDGRUND/อีดกรุนท์ ราคา 
299.- วัสดุ: แก้ว ดีไซเนอร์: Sigga Heimis สีม่วงไลแลค 

1. พรมขนยาว รุ่น ABORG/ออบอร์ก ราคา 1,390.- 
ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ก100xย100 ซม. สีชมพู 
2. โต๊ะข้างรุ่น LINDVED/ลินด์เวียด ราคา 890.- 
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson 
ขนาดØ50 ซม. สูง 68 ซม. สีขาว 3. โคมไฟต้ังโต๊ะรุ่น 
TALLVIK/ทัลวีค ราคา 939.- วัสดุ: เหล็ก ดีไซเนอร์: 
Anne Nilsson ขนาดโป๊ะโคม Ø15 ซม. สูง 60 ซม. 
สีม่วงไลแลค 4. แก้วน้ำารุ่น SKOJA/สกอยย่า ราคา 
49.- ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ความจุ 31 ซล. สี
ม่วงไลแลค 5. ผ้าคลุมเตียง/ปลอกหมอนอิง รุ่น 
KARIT/คอริท ราคา 1,390.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
100% ผ้าคลุมเตียง ก180xย280 ซม. ปลอกหมอน 
ย40xก60 ซม. สีม่วงไลแลค 6. ดอกไม้ประดิษฐ์ รุ่น 
SMYCKA/สมึคก้า ราคา 89.- วัสดุ: พลาสติก/ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 100%สูง 43 ซม. คละสี 

กล่องใส่รองเท้า รุ่น SKUBB/สกุบบ์ แพ็ค 4

499.-
1

5 6

2 3

4

7 9

8

10

11

12

ผ้าคลุมเตียง/ปลอกหมอนอิง 
รุ่น KARIT/คอริท

1,390.-

แน่นอนว่าทุกคนเหมาะกับดอกไม้ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะ
ปลูกดอกไม้ข้ึน เราจึงมีท้ังดอกไม้
จริงและดอกไม้ประดิษฐ์ให้คุณเลือก
ตลอดปีท่ีอิเกีย

แก้วน้ำารุ่น SKOJA/สกอยย่า

49.-



โซฟาเบด รุ่น KIVIK/ชีวิค ราคา 31,990.-
พร้อมช่องเก็บของในเบาะท่ีวางแขนท้ัง 2 
ข้าง สำาหรับเก็บเคร่ืองนอนและของใช้ต่างๆ
เพียงรูดซิปเปิดก็ใช้เก็บของได้ทันที  ขนาด
โซฟา ก245xล95xส83 ซม. ขนาดเตียง 
ก200xย143 ซม. สี Tenö เทาอ่อน
ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg 
ตู้ช้ันวางของ รุ่น BESTÅ/เบสตัว ราคา 
3,430.-/ตู้  เก็บของใช้กระจุกกระจิกได้
สะดวกในล้ินชัก และหาของง่าย เลือกใช้
มือจับหรือปุ่มจับติดเพ่ิม วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์ ขนาด ก120xล40xส38 ซม. สีขาว 
ตู้เส้ือผ้า 4 บานเปิด รุ่น PAX NEXUS/
พักซ์ เนกซุส ราคา 33,420.- พร้อม
ราวแขวนผ้า 2 ราว ช้ันวางเส้ือผ้า 14 
ช้ัน และตระกร้าลวด 2 ใบ (ปุ่มจับบานตู้
แยกจำาหน่าย) วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี สีน้ำาตาลดำา ขนาด 
ก299.5xล60.3xส236.4 ซม. เพดานห้อง
ต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. 
ช้ันแขวน 9 ช่อง รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ราคา 
179.- แขวนติดด้วยเทปหนามเตย ติด
และถอดออกง่าย วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
100%/พลาสติกโพลีโพรพิลีน สีขาว
ขนาด ก22xล34xส120 ซม. ดีไซเนอร์: 
Sarah Fager

ห้องนอน166 167

ตู้ช้ันวางของ รุ่น BESTÅ/เบสตัว

3,430.-/ใบ

ตู้เส้ือผ้า 4 บานเปิด รุ่น PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส

33,420.-
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หน ้าซ ้าย: เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน รุ่น HEMNES/เฮมเนส ดีไซเนอร์: Carina Bengs 
โครงเตียงเดย์เบดพร้อม 3 ล้ินชักเก็บของ ราคา 14,990.- ใช้เป็นโซฟาหรือปรับให้เป็นเตียงเด่ียวหรือเตียงคู่ได้ 
พร้อมล้ินชักเก็บของใต้เตียง วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาดโซฟา ก87xย211xส86 ซม. ขนาดท่ีนอน ก80xย200 ซม. 
สีขาว (ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย) 
ตู้ 2 ล้ินชัก ราคา 4,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก55xล39xส67 ซม. สีน้ำาเงิน

หน ้าขวา: เตียงเด็กอ่อน รุ่น HENSviK/เฮนส์วีค ราคา 4,990.- ปรับความสูงพ้ืนเตียงได้ 2 ระดับ ให้เหมาะ
กับความสูงของเด็ก วัสดุ: ไม้บีชทำาสี ขนาดเตียง ก66xย123xส80 ซม. ขนาดท่ีนอน ก60xย120 ซม. สีขาว 
ดีไซเนอร์: Carina Bengs หมอนอิง รุ่น BiRGiT/บีร์กิท ราคา 399.- หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ 
ขนาด ก40xย50 ซม. สีขาว/หลายสี

ส ินค ้าบรรจ ุ ในกล ่องแบน ให ้ค ุณน ำากล ับบ ้านได ้ท ันท ี  ห้องนอน

โครงเตียงเดย์เบดพร้อม 3 ล้ินชักเก็บของ 
รุ่น HEMNES/เฮมเนส

14,990.-

หมอนอิง รุ่น BiRGiT/บีร์กิท

399.-

เปลี่ยนโซฟาเบดเป็นเตียงคู่ กว้าง
พอนอนได้ถึงสอง และเปลี่ยนห้อง
กลับให้กว้างเหมือนเดิมเมื่อพับเก็บ
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บางครั้งการเปิดม่าน
ก็เป็นการเปิดรับวิวสวยๆ

หมอนอิง รุ่น GRANAT/กรานอท ราคา 129.-/ใบ  หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ย50xก50 ซม. สีขาว 
สามารถใช้คู้กับปลอกหมอนอิงขนาด 50x50 ซม. ได้  ผ้าเมตร รุ่น BOMULL/บุมมุล ราคา 99.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% 
หน้ากว้าง 150 ซม. ไม่ฟอกขาว  โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ท็อป รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 2,800.- วัสดุ: เหล็ก/ปิด
ผิวด้วยฟอยล์เมลามีน ขนาด ก44xล55xส172 ซม. สีขาว  เก้าอ้ีรับแขก รุ่น SNILLE/สนิลเล่ ราคา 500.- ท่ีน่ัง: พลาสติก
โพลีโพรพิลีน ขนาด ก55xล50xส77 ซม. สีขาว  ช้ันวางของ รุ่น HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 499.- พร้อมขาพลาสติกรอง
ด้านล่าง กันพ้ืนเป็นรอย วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด ก60xล27xส140 ซม. 

โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ท็อป 
รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส

2,800.-

ผ้าเมตร รุ่น BOMULL/บุมมุล

99.-/เมตร

หมอนอิง รุ่น GRANAT/กรานอท

129.-/ใบ
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เราต่างรักความนุ่มสบายของผ้าฝ้ายและใช้มันอย่างมหาศาลต้ังแต่การผลิตเคร่ืองนอนไปจนถึงด้ายเย็บตะเข็บ
เก้าอ้ี แต่การผลิตฝ้ายน้ันส่งผลกระทบต่อโลกและผู้คน ท้ังเด็กท่ีขาดโอกาสการเรียนหนังสือ ไปจนถึงการใช้น้ำา
และสารเคมีในกระบวนการผลิตท่ีส่งผลต่อธรรมชาติ

เราทำางานร่วมกับ WWF และองค์กรท้องถ่ินในอินเดียและปากีสถาน  เพ่ือมุ่งม่ันพัฒนาวิธีการปลูกท่ีดีย่ิง
ข้ึน และยังเป็นผู้นำาร่องโครงการ Better Cotton Initiative ท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรกว่า 80,000 คนภาย
ใต้โครงการลดการใช้น้ำากว่า 50% ในการเพาะปลูก และยังเพ่ิมกำาไรจากผลผลิตได้อีกด้วย นอกจากน้ี เรา
ยังอยากเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืนกับเยาวชนในชุมชนท่ีปลูกฝ้าย โดยเราได้จับมือกับ Save the 
Children และ UNICEF ในการสนับสนุนให้เด็ก 10 ล้านคนได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน

ขณะน้ี ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายใน IKEA 25% จากต้นฝ้ายท่ีปลูกในโครงการ Better Cotton ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรา
ภูมิใจมาก แต่น่ันยังไม่พอ เพราะเป้าหมายของเรา คือทดแทนผลิตภัณฑ์ฝ้ายท้ังหมดด้วยฝ้ายท่ีผ่านการ
พัฒนาการปลูกแบบ Better Cotton ซ่ึงดีกว่าเพ่ือโลกของเราและชุมชน และเราก็หวังว่ามันจะเป็นทางออกท่ี
ดีกว่าสำาหรับลูกค้าของเราเช่นกัน

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี:
www.IKEA.co.th/bettercotton/           www.ikeafoundation.org

www.bettercotton.org www.panda.org

www.savethechildren.net www.supportunicef.org

สู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เริ่มที่ตัวเราเอง

ผ้าปูท่ีนอน รุ่น DVALA/ดวอล่า

399.-
ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก150xย260 ซม. 
สีแดง



เตียงนอนราคา 3,690 ถึง 
13,990.- ดูเพ่ิมเติมได้ที ่IKEA

ห้องนอน ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  ห้องนอน

โครงเตียง รุ่น FJELLSE/ฟเยลเซ่ ราคา 3,690.- โครงเตียงไม้จริง วัสดุธรรมชาติ
ท่ีท้ังสวยและทน วัสดุ: ไม้สนไม่ทำาสี ดีไซเนอร์: Jon Karlsson ขนาดเตียง 
ก167xย207xส80 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยก
จำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 97 ซม. ราคา 2,490.-

เตียงนอน รุ่น BRIMNES/บริมเนส วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว 
โครงเตียงพร้อมล้ินชักเก็บของ ราคา 9,990.-ขนาดเตียง ก166xย206xส47 ซม. 
ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย
มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 186 ซม. ราคา 10,990.-
หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 4,990.- ขนาดสูง 111 ซม. 

โครงเตียง รุ่น RYKENE/รึเคเน ราคา 5,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สี
น้ำาตาลเทา ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ขนาดเตียง ก181xย209xส97 ซม. 
ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม.พ้ืนเตียงไม้ระแนง ท่ีนอน และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่ายมี
เตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 201 ซม. ราคา 6,990.- 

โครงเตียง รุ่น ENGAN/เองงัน ราคา 4,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝุ่น 
สีวอลนัท ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ขนาดเตียง ก165xย205xส40 ซม. ใช้ท่ีนอน
ขนาด ก160xย200 ซม.ท่ีนอน และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 

โครงเตียง รุ่น ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 6,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว 
ขนาดเตียง ก170xย209xส110 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอน และ
เคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 

เตียงนอน รุ่น MALM/มาล์ม สีไวท์โอ๊ค  โครงเตียง ราคา 7,990.-
ขนาดเตียง ก117xย211xส77 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม.
ท่ีนอน และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 
197 ซม. ราคา 8,990.- ชุดหัวเตียง 3 ช้ิน/ช้ันวางของ ราคา 8,990.- ขนาด 
ก197xล31xส77 ซม.

โครงเตียงสูง รุ่น STORÅ/สตรัว ราคา 12,990.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
สีดำา ขนาดเตียง ก153xย213xส214 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก140xย200 ซม. ท่ีนอน
และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย 

โครงเตียง รุ่น SVELVIK/สเวียลวีค ราคา 8,990.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น สีดำา 
ขนาดเตียง ก168xย206xส120 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและ
เคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 188 ซม. ราคา 
9,990.- 

เตียงนอน รุ่น OPPDAL/ออพดอล ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีน้ำาตาลดำา โครงเตียงพร้อม
ล้ินชักเก็บของ ราคา 13,990.- ขนาดเตียง ก166xย206xส42 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด 
ก160xย200 ซม.ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาด
กว้าง 186 ซม. ราคา 14,990.- หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 5,990.- ขนาดสูง 
98   ซม. 

โครงเตียง รุ่น NYVOLL/นีวอล ราคา 9,490.-วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีมีเดียมบราวน์ 
ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm ขนาดเตียง ก170xย226xส100 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด 
ก160xย200 ซม. ท่ีนอน และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาด
กว้าง 190 ซม. ราคา 11,990.-

โครงเตียง 
รุ่น FJELLSE/ฟเยลเซ่

3,690.-
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ตู้เส้ือผ้า รุ่น MALM/มาล์ม

7,990.-



ห้องนอน ประหย ัดได ้อ ีกเยอะ  เพ ียงแค ่หย ิบส ินค ้า และน ำากล ับไปประกอบเอง  ห้องนอน

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน รุ่น HEMNES/เฮมเนส วัสดุ: ผิวทำ�สี โครงเตียง ร�ค� 
9,990.- สีขาว ขนาด ก170xย207xส121 ซม. ใช้กับท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. 
ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย (มีเตียงแบบเดียวกันให้เลือกในขนาดกว้าง 189 
ซม.) โต๊ะข้�งเตียง ร�ค� 1,990.-/ตัว ขนาด ก46xล35xส70 ซม. สีแดง
ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ รุ่น NYPONROS/นีพปอนรูส ร�ค� 1,790.-
ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวมขนาด ก200xย200 ซม. โคมไฟผนัง รุ่น ÅRSTID/
อัวช์ทีด ร�ค� 699.-/ดวง 
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ร�ค�รวม

6,125.-
ร�ค�รวม

19,267.-

ร�ค�รวม

16,258.-
ร�ค�รวม

17,158.-

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน รุ่น NYVOLL/นีวอล วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ โครงเตียง 
ร�ค� 9,490.- สีมีเดียมบราวน์ ขนาด ก170xย226xส100 ซม. ใช้ท่ีนอนขนาด 
ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย ตู้ 2 ล้ินชัก ร�ค� 3,390.-/ใบ 
ขนาด ก45xล45xส52 ซม. สีมีเดียมบราวน์/ขาว ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ 
(ควีนไซส์) รุ่น LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ร�ค� 1,599.- ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม
ขนาด ก200xย200 ซม. โคมไฟผนัง รุ่น TRÅL/ทรวล ร�ค� 699.-/ดวง

โครงเตียง รุ่น FJELLSE/ฟเยลเซ่ ร�ค� 3,690.- วัสดุ: ไม้สนไม่ทำาสี ขนาดเตียง 
ก167xย207xส80 ซม. ใช้กับท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอน
แยกจำาหน่าย ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น BLADVASS/
บลอดวัส ร�ค� 499.-/ชุด ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอกผ้านวมขนาด 
ก200xย200 ซม. โต๊ะข้�งเตียง รุ่น RAST/รัสท์ ร�ค� 499.-/ตัว วัสดุ: ไม้สน 
โคมสปอตไลท์ติดผนัง/โคมหนีบ รุ่น BASISK/บอสซิสค์ ร�ค� 469.-/ดวง 

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน รุ่น MALM/ม�ล์ม วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
สีน้ำาตาลดำา โครงเตียงพ้ืนสูง ร�ค� 8,990.- ขนาด ก177xย211xส100 ซม. ใช้
ท่ีนอนขนาด ก160xย200 ซม. ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย ตู้ 2 ล้ินชัก ร�ค� 
1,790.-/ใบ ขนาด ก40xล48xส55 ซม. ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) 
รุ่น KAJSA STEN/คัยซ่� สเตียน ร�ค� 2,290.- ผ้าฝ้าย 100%ปลอกผ้านวมขนาด 
ก200xย200ซม. โคมไฟผนัง รุ่น TRÅL/ทรวล ร�ค� 699.-/ดวง 



โครงเตียงเดย์เบด 3 ล้ินชักเก็บของ รุ่น HEMNES/เฮมเนส 
ครบทุกฟังก์ชัน ท้ังโซฟา เตียงเด่ียว เตียงคู่ และท่ีเก็บของในหน่ึง
เดียว วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก87xย211xส86 ซม. สีขาว 
ใช้กับท่ีนอนขนาด ก80xย200 ซม. (แยกจำาหน่าย)  

14,990.-

ดีไซเนอร์: 
Michiko Nakata

ดีไซเนอร์: 
Carina Bengs

ปลอกผ้านวม/ปลอกหมอน 2 ใบ รุ่น BLADVASS/บลอดวัส
มีให้เลือกหลายขนาด วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48%  
ปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม.
สีขาว/น้ำาเงิน     

คุณขนกลับบ้านเอง เพ่ือแลกกับราคาท่ีคุ้มค่ากว่า 
(รับรองวา่คุณไม่เหน่ือยเปล่าแน่) *

* คุณจะได้ใช้สินค้าท่ีซ้ือทันที วันน้ี ไม่ต้องรอ ท่ีสำาคัญเราไม่บวก "ค่าบริการ
จัดส่งฟรี" ไว้ในราคาสินค้า น่ีคือเหตุผลท่ีว่า ทำาไมคุณถึงเลือกนำาสินค้ากลับ
บ้านเอง

ปลอกผ้านวม/ปลอกหมอน 2 ใบ 
รุ่น BLADVASS/บลอดวัส

299.-
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เบ่ือม้ัยท่ีต้องกดปุ่ม Snooze ทุกเช้า? 
คุณเร่ิมเช้าวันใหม่ด้วยความสดช่ืน หรือคลำาหาปุ่ม snooze เป็นคร้ังท่ีเจ็ด? 

ส่ิงเหล่าน้ีบอกได้ถึงการนอนหลับและเช้าวันใหม่ของคุณ เราอยากให้ทุกคนต่ืนมาอย่างสดช่ืน มีพลังเต็มเป่ียม 
และไม่ต้องขอนอนต่ออีก 5 นาที ท้ังหมดเร่ิมได้ต้ังแต่วินาทีแรกท่ีหัวถึงหมอนและซุกตัวใต้ผ้าห่มท่ีเหมาะกับคุณ 

น่ีแหละคือเคล็ดลับของคืนสุขท่ีจะทำาให้เช้าของคุณวิเศษกว่าเดิม

ชุดปลอกผ้านวมพร้อมปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) 
รุ่น IKEA 365+ rISp/อิเกีย 365+ ริสป์

1,990.-

 ท่ีนอนสปริง รุ่น SultAn HAgAvIK/ซุลทอน 
ฮอกาวีค

7,990.- หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง 
รุ่น goSA SyrEn/กูสซ่า ซีเรียน

599.-

ชุดปลอกผ้านวมพร้อมปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น IKEA 365+ rISp/อิเกีย 365+ ริสป์ ราคา 1,990.- 
ไส้ใน: ใยไลโอเซลล์ 50%/ ฝ้าย 50% ขนาด ก200xย200 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka  ท่ีนอนสปริง รุ่น 
SultAn HAgAvIK/ซุลทอน ฮอกาวีค ราคา 7,990.- ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน 
หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุ่น goSA SyrEn/กูสซ่า ซีเรียน ราคา 599.-  ไส้ใน: โพลีเอสเตอร์ไมโคร
ไฟเบอร์ 100% ขนาด ย50xก80 ซม. 
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ท่ีนอนสปริง รุ่น Sultan Heggedal/ซุลทอน เฮกเคดอล ราคา 29,990.- ท่ีนอนพ็อกเกตสปริงเน้ือแน่น รองรับสรีระได้ดี ผลิต
จากวัสดุธรรมชาติอย่างยางลาเท็กซ์ ขนม้า ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และใยไลโอเซลล์ ให้ความสบายและรักษาอุณหภูมิให้คงท่ี จึงช่วยสร้าง
บรรยากาศการนอนท่ีอบอุ่นสบาย ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 26 ซม. สีเทาอ่อน เบาะรองท่ีนอน รุ่น Sultan toröd/ซุลทอน 
ทูเริด ราคา 19,990.- วัสดุธรรมชาติ เช่น ยางลาเท็กซ์และผ้าฝ้าย ช่วยดูดซับความช้ืน ให้อุณหภูมิการนอนคงท่ี เพ่ือความอบอุ่น
สบาย ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 7 ซม. สีเทาอ่อน  พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น Sultan laxeby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/
แผ่น  วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชและไม้อัดไม้เบิร์ช ขนาด ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน 

จะรัก หรือ จะเปล่ียนใหม่?
กว่าจะรู้ว่าท่ีนอนท่ีซ้ือมาเหมาะกับคุณจริงๆ ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหน่ึงเดือน เราจึงให้คุณได้ทดลองใช้ก่อน 
ถ้าแข็งหรือนุ่มเกินไป เราให้คุณเปล่ียนได้ภายใน 100 วัน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า 370

ผ้าคลุม รุ่น gurlI/กูร์ลิ ราคา 899.- วัสดุ: ผ้าอะคริลิก 70% โพลีเอสเตอร์ 30% 
ขนาด ก120x180 ซม. สีเทาดำา 

ท่ีนอนน้ีมีทุกอย่าง ต้ังแต่ยางธรรมชาติ 
ขนม้า และขนแกะ ส่ิงเดียวท่ีขาดคือราคา
แพง คงคิดไปแล้วสิ ว่าต้องจ่ายหนัก
เพ่ือซ้ือความนุ่มสบายระดับน้ี 

ท่ีนอนรุ่น SULTAN 

รับประกัน 25 ปี 
ดูรายละเอียดท่ีหน้า 359

ผ้าคลุม รุ่น gurlI/กูร์ลิ

899.-
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เรายังมีแบบท่ีนอนให้คุณ
เลือก และคำาแนะนำาการ
เลือกท่ีนอนเพ่ิมเติม ท่ี 
www.IKEA.co.th/
mattresses
1. ท่ีนอนสปริง รุ่น SULTAN HARESTUA/ซุลทอน ฮอเรสทูอา ราคา 2,490.- 
ท่ีนอนสปริงความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก90xย200 ซม. หนา 17 ซม. สีเทาเข้ม
พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูร์เอย ราคา 800.-
วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ช ขนาด ก90xย200 ซม. สีเทาอ่อน
2. ท่ีนอนสปริง รุ่น SULTAN HAgAvik/ซุลทอน ฮอกาวีค ราคา 7,990.- 
ท่ีนอนพ็อกเกตสปริงความแน่นระดับปานกลาง รองรับสรีระได้ดี และช่วยบรรเทาน้ำาหนักกด
บริเวณหัวไหล่และสะโพก ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน
พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-  
พ้ืนเตียงระแนงไม้เบิร์ชอัดประสาน 42 ช้ิน แบ่งโซนรองรับ 5 จุด ให้เหมาะกับน้ำาหนักแต่ละส่วน
ของร่างกาย พ้ืนเตียงแบบระแนงยังช่วยให้ท่ีนอนมีความยืดหยุ่นเป็นสปริงมากข้ึน
เพ่ิมประสิทธิภาพความยืดหยุ่นเป็นสปริงของท่ีนอน เพ่ือความสบายย่ิงข้ึน  
วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชและไม้อัดไม้เบิร์ช ขนาด ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน
3. ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทน รุ่น SULTAN FLATåkER/ซุลทอน ฟลอทโอคเก ราคา 26,990.- 
ช้ันเมมโมรีโฟมหนา 7 ซม. กระชับรับสรีระ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเน้ือและ
ผิว ให้ร่างกายพักผ่อนได้เต็มท่ีกว่า ขนแกะท่ีบรรจุภายในและใยไลโอเซลล์บนผิวผ้าช่วยขับไล่
ความช้ืนและรักษาอุณหภูมิให้คงท่ี สร้างบรรยากาศการนอนท่ีอบอุ่นสบาย ความแน่นระดับ
ปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีขาว    
พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/แผ่น  
ขนาด ก80xย200 ซม.
4. ท่ีนอนสปริง รุ่น SULTAN HUgLO/ซุลทอน ฮุกลู ราคา 5,990.-  ท่ีนอนสปริงผสมแผ่น
นวมแบบพิเศษ เน้ือแน่น ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 17 ซม. สีเทาเข้ม
พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูร์เอย ราคา 700.- 
ขนาด ก80xย200 ซม. 
5. ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทน รุ่น SULTAN FåvANg/ซุลทอน ฟัววัง ราคา 9,990.-
ท่ีนอนโฟมเน้ือแน่นความยืดหยุ่นสูง กระจายน้ำาหนักของร่างกายได้ดี เพ่ือบรรเทาแรงกดขณะ
หลับ ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 14 ซม. สีขาว พ้ืนเตียงไม้ระแนงปรับระดับได้ รุ่น 
SULTAN LERbäck/ซุลทอน แลร์เบค ราคา 3,000.-/แผ่น ส่วนหัวเตียงและปลาย
เตียงปรับระดับได้ ปรับให้น่ังบนเตียงได้สบาย วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชและไม้อัดไม้เบิร์ช ขนาด 
ก80xย200 ซม. สีเทาอ่อน 
6. ท่ีนอนยางลาเท็กซ์ รุ่น SULTAN ENgENES/ซุลทอน เองเงเนส ราคา 33,990.-
ท่ีนอนยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์หนา 18 ซม. ช่วยกระจายน้ำาหนักกดของร่างกาย 
ให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มท่ี ความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 18 
ซม. สีขาว พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LAxEby/ซุลทอน ลักเซบี ราคา 4,500.-/แผ่น 
ขนาด ก80xย200 ซม.  
7. ที่นอนโฟมโพลียูรีเทน รุ่น SULTAN FLORvåg/ซุลทอน ฟลัวร์โวค ราคา 5,990.-
ใช้ได้ท้ัง 2 ด้าน ควรพลิกด้านท่ีนอนเพ่ือยืดอายุใช้งานและให้ท่ีนอนใหม่อยู่เสมอ
ความแน่นระดับปานกลาง ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 10 ซม. สีขาว
พ้ืนเตียงไม้ระแนง รุ่น SULTAN LURöy/ซุลทอน ลูร์เอย ราคา 700.-/แผ่น
ขนาด ก80xย200 ซม. 
8. ท่ีนอนสปริง รุ่น SULTAN HAmNvik/ซุลทอน ฮัมน์วีค ราคา 8,990.-
ท่ีนอนพ็อกเกตสปริงเน้ือแน่น พร้อมช้ันยางลาเท็กซ์ รองรับสรีระและกระจายน้ำาหนักกด
บริเวณหัวไหล่และสะโพก ขนาด ก160xย200 ซม. หนา 22 ซม. สีเทาอ่อน 
พ้ืนเตียงไม้ระแนงปรับระดับได้ รุ่น SULTAN LERbäck/ซุลทอน แลร์เบค ราคา 3,000.-/
แผ่น ขนาด ก80xย200 ซม. 

ห้องนอน ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  ห้องนอน
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ท่ีนอนสปริง รุ่น SULTAN HAmNvik/ซุลทอน ฮัมน์วี
ขนาด ก160xย200 ซม.

14,990.-

ท่ีนอนโฟมโพลียูรีเทน 
รุ่น SULTAN FLORvåg/ซุลทอน ฟลัวร์โวค
ขนาด ก160xย200 ซม.

7,390.-
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ไม่ว่าคุณจะนอนอย่างไร 
เราก็มีหมอนและผ้านวมท่ี
เหมาะกับคุณ
1. หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุ่น GOSA HASSEL/กูสซ่า ฮัสเซล ราคา 799.-
หมอนใยสังเคราะห์ ทรงสูง สำาหรับคนนอนตะแคง หนุนศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง
ให้อยู่ในแนวตรง ไม่ปวดคอ ไส้หมอน: เมมโมรีโฟม ขนาด ย50xก80 ซม. 
2. หมอนหนุนสำาหรับนอนหงาย รุ่น GOSA VÄDD/กูสซ่า เวดด์ ราคา 179.-
หมอนใยสังเคราะห์ทรงสูงปานกลาง สำาหรับคนนอนหงาย รองรับศีรษะและคอ 
ลดอาการปวดกล้ามเน้ือ ไส้หมอน: โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์บอล ขนาด ย50xก80 ซม. 
3. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่ำา รุ่น GOSA RApS/กูสซ่า รัปส์ ราคา 1,199.-
หมอนขนเป็ดทรงเต้ีย เหมาะสำาหรับคนนอนคว่ำา เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะหลับ 
จึงช่วยลดอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือจากการนอนคว่ำา ไส้หมอน: ขนอ่อนเป็ด 60%/ 
ขนปีกเป็ด 40% ขนาด ย50xก80 ซม.  
4. หมอนหนุนสำาหรับนอนหงาย รุ่น GOSA pINJE/กูสซ่า พินเย่ ราคา 399.-
หมอนขนเป็ดทรงสูงปานกลาง สำาหรับคนนอนหงาย รองรับศีรษะและคอได้ดีเพ่ือลด
อาการปวดเม่ือย  ไส้หมอน: ขนปีกเป็ด 85%/ ขนอ่อนเป็ด 15% ขนาด ย50xก80 ซม.  
5. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่ำา รุ่น GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน ราคา 99.-
หมอนทรงเต้ียเหมาะสำาหรับคนนอนคว่ำา เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะหลับ 
จึงช่วยลดอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือจากการนอนคว่ำา  ไส้หมอน: ใยโพลีเอสเตอร์ 
ขนาด ย50xก80 ซม.  
6. หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่ำา รุ่น GOSA SYREN/กูสซ่า ซีเรียน ราคา 399.-/ใบ 
หมอนใยสังเคราะห์ทรงเต้ียเหมาะสำาหรับคนนอนคว่ำา เพราะจะช่วยให้เงยคอน้อยลงขณะ
หลับ จึงช่วยลดอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือจากการนอนคว่ำา ไส้หมอน: โพลีเอสเตอร์
ไมโครไฟเบอร์ 100% ขนาด ย50xก80 ซม.  
7. หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง/หงาย ราคา 649.-  หมอนสองระดับ ด้านสูงสำาหรับ
หนุนนอนตะแคง และด้านเต้ียสำาหรับนอนหงาย ไส้หมอน: เมมโมรีโฟม ขนาด ย33xก50 
ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka
8. ผ้านวม รุ่น MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว ค่าความอบอุ่น 1+3 ราคา 1,390.-
ผ้านวมใยสังเคราะห์ท่ีเหมาะสำาหรับทุกฤดู ผ้านวมผืนบางสำาหรับห่มในหน้าร้อน และ
เม่ือใช้คู่กับผ้านวมอีกผืน ก็จะได้ผ้านวมหนาอุ่นสบายสำาหรับหน้าหนาว เย็บ Channel 
stitched ไส้ผ้านวม: ใยโพลีเอสเตอร์ชนิดใยกลวง ขนาด ก150xย200 ซม.
9. ผ้านวม รุ่น MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว ค่าความอบอุ่น 3 ราคา 699.- ผ้านวมใย
สังเคราะห์ความหนาปานกลาง สำาหรับคนท่ีไม่ร้อนง่ายและไม่หนาวง่าย เย็บ Channel 
stitched ไส้ผ้านวม: ใยโพลีเอสเตอร์ชนิดใยกลวง ขนาด ก150xย200 ซม.
10. ผ้านวม รุ่น MYSA GRÄS/มึสซ่า แกรส ค่าความอบอุ่น 1 ราคา 199.- ผ้านวม
ใยสังเคราะห์ผืนบาง น้ำาหนักเบา สำาหรับคนร้อนง่าย ไส้ผ้านวม: ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด 
ก150xย200 ซม.
11. ผ้านวม รุ่น MYSA VEtE /มึสซ่า เวียทเท่ ค่าความอบอุ่น 3 ราคา 2,190.-
ผ้านวมไส้ขนเป็ดความหนาปานกลาง สำาหรับคนท่ีไม่ร้อนง่ายและไม่หนาวง่าย 
เย็บ Panel stitched ป้องกันไส้ผ้านวมจับตัวเป็นก้อน ไส้ผ้านวม: ขนอ่อนเป็ด 60%/ 
ขนปีกเป็ด 40% ขนาด ก150xย200 ซม.

ผ้านวม รุ่น MYSA StRÅ/มึสซ่า สตรัว 
ค่าความอบอุ่น 1+3

1,390.-

หมอนหนุนสำาหรับนอนตะแคง รุ่น GOSA HASSEL/
กูสซ่า ฮัสเซล

799.-

หมอนหนุนสำาหรับนอนคว่ำา 
รุ่น GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน 

99.-

ผ้านวม รุ่น Mysa Gräs/
มึสซ่า แกรส ค่าความอบอุ่น 1

199.-
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หาเส้ือตัวเก่งเจอ แถมยังมีเวลาทานอาหารเช้าแบบชิลๆ
เรารู้ว่าการท่ีคุณต้องเสียเวลาตอนเช้าหาเส้ือตัวโปรดในล้ินชักท่ีอัดแน่นน้ันแย่แค่ไหน 
และท่ีสำาคัญเรารู้ดีว่าตู้เส้ือผ้าดีๆ สักใบ ทำาให้ชีวิตง่ายข้ึนมาก ด้วยตู้เส้ือผ้ารุ่น PAX/พักซ์ และ
อุปกรณ์จัดเก็บในตู้รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ท่ีช่วยจัดระเบียบเส้ือผ้าของคุณ ไม่ว่าเส้ือ
ยืดหรือผ้าพันคอ ถุงเท้าหรือเข็มขัด แค่เปิดตู้ก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน 

คุณม่ันใจได้ว่าตู้เส้ือผ้า PAX/พักซ์ ทนทานต่อการใช้งาน เพราะเราทดสอบคุณภาพของตู้อย่าง
ทรหดก่อนถึงมือคุณ ไม่ว่าจะแต่งตัวไปทำางานตอนเช้าหรือหาชุดเก่งไปปาร์ต้ีกับเพ่ือนตอนเย็น 
ตู้ของเราก็พร้อมให้คุณใช้งานได้ทุกๆ วัน ท่ีสำาคัญกว่าน้ัน ให้คุณซ้ือตู้เส้ือผ้า PAX/พักซ์ ได้แบบ
สบายใจ เพ่ือให้คุณไม่ต้องแลกตู้ใบโปรดไปกับการน่ังรถเมล์ร้อนๆ ทุกวัน แถมยังได้คำาชมจากเพ่ือนๆ 
อีกว่าคุณแต่งตัวมีสไตล์แค่ไหน 

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส ราคา 21,150.- พร้อมราวแขวนผ้า 2 ราว ช้ันวางเส้ือผ้า 4 ช้ัน และล้ินชัก 3 ช้ัน (ท่ีจับบานตู้แยกจำาหน่าย) 
วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก149.5Xล59.8Xส236.4 ซม.  

ตู้เส้ือผ้า รุ่น PAX/พักซ์ รับประกัน 
10 ปี ดูรายละเอียดหน้า 359

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น PAX NEXUS/พักซ์ เนกซุส 

21,150.-



190 191

จะจัดพ้ืนท่ีในตู้ PAX ของคุณได้อยา่งไร?
ดีไซน์เอง หรือจะเลือกจากดีไซน์ท่ีเราคิดมาให้

ห้องนอน เล ือกออกแบบตู ้ เส ื ้อผ้า ร ุ ่น PAX/พักซ์  ได้ท ี ่  www.IKEA.co.th  ห้องนอน

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น PAX 
ånstAd/พักซ์ อวนสตัด ราคา 
43,960.-

บานเล่ือนเปิดปิดสะดวก ไม่กินท่ี 
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ไฮกลอส 
สีมีเดียมบราวน์/ไฮกลอสขาว ขนาด 
ก200Xล66Xส236.4 ซม. กล่องผ้า
รุ่น SKUBB/สกุบบ์ แยกจำาหน่าย

บานเล่ือน
21,990.-

โครงตู้ 
9,980.-

อุปกรณ์เก็บของในตู้
11,990.-

ราคารวม

43,960.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น 
PAX mAlm/พักซ์ มาล์ม
ราคา 34,130.-
บานเล่ือนเปิดปิดสะดวก ไม่กินท่ี 
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบแล็ก
เกอร์ ทำาสีเบิร์ช/ไม้เบิร์ช 
ขนาด ก150Xล66Xส236.4 ซม. 

บานเล่ือน
17,990.-

โครงตู้ 
8,580.-

อุปกรณ์เก็บของในตู้
7,560.-

ราคารวม

34,130.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น PAX 
mAlm/พักซ์ มาล์ม
ราคา 36,770.-
บานเล่ือนเปิดปิดสะดวก ไม่กินท่ี 
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็ก
เกอร์ย้อมสี/กระจก สีน้ำาตาลดำา 
ขนาด ก200Xล66Xส236.4 ซม. 
กล่องผ้ารุ่น SKUBB/สกุบบ์
แยกจำาหน่าย

บานเล่ือน
17,990.-

โครงตู้ 
9,980.-

อุปกรณ์เก็บของในตู้
8,800.-

ราคารวม

36,770.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น 
PAX lyngdAl/พักซ์ ลิงดอล
ราคา 20,070.-
ตู้เส้ือผ้าทรงต้ืน เหมาะสำาหรับ
พ้ืนท่ีจำากัด  เพดานห้องต้องสูง
อย่างน้อย 250 ซม.วัสดุ: กระจก
นิรภัย/อะลูมิเนียม สีขาว ขนาด 
ก150Xล43Xส236.4 ซม. 

บานเล่ือน
8,990.-

โครงตู้ 
7,780.-

อุปกรณ์เก็บของในตู้
3,300.-

ราคารวม

20,070.-
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ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น PAX 
bergsbo/พักซ์ แบร์กสบู
ราคา 18,550.-
ตู้เส้ือผ้าทรงต้ืน เหมาะสำาหรับ
พ้ืนท่ีจำากัด  เพดานห้องต้องสูง
อย่างน้อย 250 ซม. วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์ สีขาว/กระจก ขนาด 
ก149.6xล37.5xส236.4 ซม. 
กล่องผ้าและกล่องรองเท้ารุ่น 
SKUBB/สกุบบ์ และมือจับบานตู้แยก
จำาหน่าย

บานตู้
6,570.-
โครงตู้ 
7,880.-
อุปกรณ์เก็บของในตู้
4,100.-

ราคารวม

18,550.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น 
PAX neXus/พักซ์ เนกซุส
ราคา 13,430.-
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ชเคลือบ
แล็กเกอร์ สีเบิร์ช/วีเนียร์เบิร์ช ขนาด 
ก99.8xล59.8xส236.4 ซม. 
กล่องผ้ารุ่น SKUBB/สกุบบ์ และมือ
จับบานตู้แยกจำาหน่าย

บานตู้
5,580.-
โครงตู้ 
4,990.-
อุปกรณ์เก็บของในตู้
2,860.-

ราคารวม

13,430.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น PAX 
fArdAl/พักซ์ ฟอร์ดอล
ราคา 28,240.-
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจก 
สีน้ำาตาลดำา/ไฮกลอสขาว ขนาด 
ก149.6xล59.7xส236.4 ซม. 
กล่องผ้ารุ่น SKUBB/สกุบบ์ และมือจับ
บานตู้แยกจำาหน่าย

บานตู้
11,370.-
โครงตู้ 
8,580.-
อุปกรณ์เก็บของในตู้
8,290.-

ราคารวม

28,240.-

ตู้เส้ือผ้าพร้อมอุปกรณ์ในตู้ รุ่น 
PAX bAllstAd/พักซ์ บัลสตัด
ราคา 13,250.-
เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 
ซม. วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว 
ขนาด ก149.6xล59.7xส236.4 
ซม. มือจับบานตู้แยกจำาหน่าย

บานตู้
3,270.-
โครงตู้ 
8,580.-
อุปกรณ์เก็บของในตู้
1,400.-

ราคารวม

13,250.-



ช้ันเก็บเส้ือผ้า 3 ตอน รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 
6,760.- วัสดุ: เหล็ก/ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีน สีขาว
ขนาด ก168xล63xส174 ซม. 

ตู้เส้ือผ้า รุ่น ANEBODA/ออเนบูดา ราคา 2,490.-
พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและช้ันวางเส้ือผ้า 
1 ช้ัน วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว  ขนาด 
ก81xล50xส180 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 
19,990.- พร้อมช้ันวางปรับได้ 4 ช้ันและราวแขวนผ้า 2 
ราว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สีน้ำาตาลเทา
ขนาด ก152xล58xส197 ซม. 

ตู้เส้ือผ้า 3 บานเล่ือน รุ่น ELGÅ ENGAN FENSTAD/
เอลกัว เองงัน เฟียนสตอด ราคา 19,060.- พร้อมราว
แขวนผ้า 3 ราวและช้ันวางเส้ือผ้า 6 ช้ัน วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์/กระจก ขนาด ก217xล58xส203 ซม. 

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 
7,990.- พร้อมช้ันวางปรับได้ 4 ช้ันและราวแขวนผ้า 1 
ราว วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกเงา สีขาว
ขนาด ก130xล54xส190 ซม. 

ตู้เส้ือผ้า 2 บาน รุ่น ENGAN/เองงัน ราคา 3,490.-
พร้อมราวแขวนผ้า 1 ราวและช้ันวางเส้ือผ้า 1 ช้ัน 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกเงา สีวอลนัท ขนาด 
ก78xล52xส198 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz

ตู้เส้ือผ้า ราคาเร่ิมต้น 2,490 - 19,990.- 
ดูเพ่ิมเติมได้อีกเยอะท่ีอิเกีย
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ตู้เส้ือผ้า 2 บานเล่ือน รุ่น ELGÅ ANEBODA/
เอลกัว ออเนบูดา ราคา 12,870.-
บานเล่ือนเปิดปิดสะดวก ไม่กินท่ี พร้อมราวแขวน
ผ้า 2 ราว และช้ันวางเส้ือผ้า 4 ช้ัน วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว 
ขนาด ก145xล58xส203 ซม. 

ตู้เส้ือผ้า 2 บานเล่ือน รุ่น ELGÅ ANEBODA/เอลกัว ออเนบูดา

12,870.-
ช้ันเก็บเส้ือผ้า 3 ตอน รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส

6,760.-



ตู้ 4 ล้ินชัก รุ่น BRIMNES/บริมเนส ราคา 3,990.-
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก78xล41xส75 
ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg
 

ตู้ 6 ล้ินชัก รุ่น BIRKELAND/บีร์เคลันด์ ราคา 
14,990.- ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชัก
หล่นเม่ือดึงออกจนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด 
ก109xล52xส112 ซม. ดีไซเนอร์: J Asshoff/
H Brogård

ตู้ 4 ล้ินชัก รุ่น HOPEN/ฮอปเปน ราคา 5,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย สีน้ำาตาล
ดำา  ขนาด ก80xล49xส86 ซม. 

ตู้ล้ินชัก ราคาเร่ิมต้น 1,490 - 14,990.-
ดูเพิ่มอีกเยอะที่อิเกีย

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 6,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สีแดง ขนาด 
ก110xล51xส97 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/
M agberg 

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 6,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก110xล51xส97 
ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg 

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น NYVOLL/นีวอล ราคา 9,690.- ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่น เม่ือดึงออกจนสุด 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีมีเดียวบราวน์/ขาว ขนาด ก90xล50xส80 ซม.  ดีไซเนอร์: Jon Karlsson

ตู้ 6 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 5,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: วีเนียร์ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สีไวท์
โอ๊ค ขนาด ก80xล48xส123 ซม. 

ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก รุ่น RAST/รัสท์ ราคา 1,490.-
ตู้ไม้สนสีธรรมชาติ ท้ังสวยงามและทนทาน  
ขนาด ก62xล30xส70 ซม. 

ตู้ 2 ล้ินชัก 2 บานปิด รุ่น ENGAN/เองงัน ราคา 
3,990.- ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือ
ดึงออกจนสุด วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
สีวอลนัท  ขนาด ก78xล41xส126 ซม. ดีไซเนอร์: 
Henrik Preutz  

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น ASPELUND/อัสเปลุนด์ ราคา 4,690.-
ด้านในมีล้ินชักย่อย สำาหรับเก็บเข็มขัด ผ้าพันคอ ถุงเท้า
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว ขนาด ก88xล44xส110 
ซม.

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 2,790.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ขนาด ก80xล48xส78 
ซม. 

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น ODDA/อูด้า ราคา 3,990.- โครงสร้าง
มีความแข็งแรง น่ังบนตู้ได้ วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว/ดำา 
ขนาด ก120xล42xส50 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna 
Jelinek 

ตู้ 6 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส ราคา 9,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี สีน้ำาตาลเทา 
ขนาด ก110xล51xส132 ซม. ดีไซเนอร์: K 
Hagberg/M Hagberg 

ตู้ 4 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 4,690.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
สีน้ำาตาลดำา ขนาด ก80xล48xส100 ซม. 

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น ANEBODA/ออเนบูดา ราคา 1,990.-
ล้ินชักเรียบล่ืน พร้อมตัวล็อกกันล้ินชักหล่นเม่ือดึงออก
จนสุด วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/พลาสติก สีขาว 
ขนาด ก80xล40xส100 ซม. ดีไซเนอร์: Tord 
Björklund

ห้องนอน ประหย ัดได ้อ ีกเยอะ  เพ ียงแค ่หย ิบส ินค ้า เอง และน ำากล ับไปประกอบเอง ห้องนอน196 197

ลองใช้ตู้ล้ินชักจากอิเกีย เพราะคน
ข้างๆ คงไม่อยากให้เสียงปิดล้ินชัก
ของคุณ กลายเป็นเสียงนาฬิกาปลุก
ของเขา

ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น HEMNES/เฮมเนส

6,990.-
ตู้ 3 ล้ินชัก รุ่น MALM/มาล์ม

2,790.-

ตู้ไม้ 3 ล้ินชัก 
รุ่น RAST/รัสท์

1,490.-



ดีไซเนอร์: 
Cilla Ramnek

ตู้เส้ือผ้า 3 บาน รุ่น DOMBÅS/ดุมบวส 
ช้ันวาง 5 ช้ัน และราวแขวนเส้ือผ้า 1 ราว วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
ก140xล51xส181 ซม. สีขาว 

3,990.-
หมอนอิง รุ่น LUSY BLOM/ลูซ่ี บลูม 
วัสดุ: ผ้าฝ้าย/โฟมโพลียูรีเทน/ใยโพลีเอสเตอร์  
ย30xก65 ซม. พ้ืนน้ำาเงิน/หลากสี 

169.-

ท่ีราคาสินค้าของเราย่อมเยาได้ขนาดน้ี 
ส่วนหน่ึงต้องขอบคุÅตัวคุÅเอง

ท่ีลงแรงประกอบน่ันแหละ *

* การผลิตและกระจายสินค้าจำานวนมาก ช่วยเราลดต้นทุนได้มาก และราคา
สินค้าในมือคุณก็ลดลงตามไปด้วย 
น่ีคือเหตุผลท่ีเราผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลในแต่ละคร้ัง



200 201

ห้องน้ำ�
หน้าซ้าย: ตู้อ่�งล้�งหน้� 2 ล้ินชัก รุ่น GODMORGON/VITVIKEN กูดมอร์รอน/วีทวิคเกน ร�ค� 
12,480.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/พอร์ซเลน ขนาด ก63xล48xส66 ซม. สีน้ำาตาลดำา ก๊อกน้ำาแยก
จำาหน่าย ตู้ห้องน้ำ� รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน ตู้กระจกเง� 2 บ�น ร�ค� 8,690.-  
วัสดุ: กระจก/ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก60xล14xส96 ซม. ตู้สูง ร�ค� 7,990.-/ใบ 
วัสดุ: กระจกนิรภัย/ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก40xล37xส160 ซม. สีน้ำาตาลดำา  ผ้�เช็ดตัว รุ่น 
FRäjEN/แฟร์เย่น ร�ค� 269.-/ผืน  ผลิตจากผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม ความหนาปานกลาง ซึมซับได้ดีเย่ียม 
มีหลายขนาดให้เลือก วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก70xย140 ซม. สีขาว โต๊ะข้�ง รุ่น STRIND/สตรินด์ 
ร�ค� 2,990.-  วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/กระจกนิรภัย ขนาด Ø50 ซม. สูง 62 ซม.
   

หน้าขวา: กล่องแบ่งช่อง รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน ร�ค� 799.- วัสดุ: พลาสติกโพลี 
คาร์บอเนต ขนาด ย32xก28xส10 ซม. ดีไซเนอร์: Magnus ElEbäck 

กล่องแบ่งช่อง รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน

799.-

ตู้อ่�งล้�งหน้� 2 ล้ินชัก รุ่น GODMORGON/VITVIKEN 
กูดมอร์รอน/วีทวิคเกน

12,480.-
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หน ้าซ ้าย: ตู้และอุปกรณ์ห้องน้ำ�รุ่น LILLÅNGEN/ ลิลลงเง่น วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/กระจกนิรภัย ตู้ต้ัง 
อ่�งล้�งหน้�บ�นเด่ียว ร�ค� 6,540.- อ่างล้างหน้าพอร์ซเลน ตู้ปิดผิวฟอยล์ ขนาด ก40xล41xส92 ซม. 
ออกแบบขอบอ่างให้แขวนท่ีใส่สบู่และถ้วยใส่แปรงสีฟันได้ ขายพร้อมราวแขวนผ้าเช็ดตัว ท่ีใส่สบู่ และถาด ทำาจาก
สแตนเลสทุกช้ิน ก๊อกน้ำาแยกจำาหน่าย กระจกเง� ร�ค� 1,650.- ขนาด ก60xล11xส78 ซม. กรอบสีขาว 
ตู้แขวนผนังบ�นเด่ียว ร�ค� 1,890.-/ใบ ช้ันวางปรับระดับได้ 1 ช้ัน ขนาดตู้ ก60xล21xส40 ซม. สีขาว 
ตู้สูงบ�นเด่ียว ร�ค� 4,390.- ขนาด ก30xล38xส194 ซม. เหมาะสำาหรับใช้งานในพ้ืนท่ีจำากัด 
ช้ันวางยึดตายตัว 1 ช้ันและช้ันปรับระดับได้ 4 ช้ัน  บันไดเล็ก 3 ข้ัน รุ่น BEKVÄM/เบียแควม ร�ค� 1,490.-  
พับเก็บได้ ไม่เปลืองท่ี วัสดุ: ไม้บีช สูง 63 ซม. 

หน ้าขวา: 
ตู้ต้ังอ่�งล้�งหน้�บ�นเด่ียว ดูรายละเอียดด้านบน 

ส ินค ้าบรรจ ุ ในกล ่องแบน ให ้ค ุณน ำากล ับบ ้านได ้ท ันท ี  ห้องน้ำ�

อ่�งล้�งหน้�บ�นเด่ียวรุ่น LILLÅNGEN/ ลิลลงเง่น

6,540.- 

ตู้แขวนผนังบ�นเด่ียว

1,890.-/ใบ
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4. ตะปูไม่ต้อง! แค่เสียบราวแขวนตรงขอบประตูก็ได้ตะขอ 6 อันไว้แขวนเส้ือ 
ผ้าเช็ดตัว หรือเคร่ืองประดับ

5. เบ่ือผ้าเช็ดตัวอับช้ืน? แขวนผ้ากับตะขอหมุน ช่วยประหยัดเน้ือท่ี แถมผ้าเช็ดตัว
ยังแห้งเร็วข้ึน

6. ใช้พ้ืนท่ีใต้อ่างอย่างเต็มท่ี ได้ตู้วางของเพ่ิมแบบไม่ต้องรบกวนพ้ืนท่ีอ่ืนในห้องน้ำา

1. อ่�งล้�งหน้�หลุมเด่ียว รุ่น LILLÅNGEN/ ลิลลงเง่น ร�ค� 3,600.- 
ขอบอ่างใช้แขวนท่ีใส่สบู่และถ้วยใส่แปรงสีฟันได้ เลือกการติดต้ังอ่างล้างหน้าได้ 2 แบบ
คือแบบวางบนตู้อ่างล้างหน้า หรือติดต้ังโดยใช้ขายึดผนัง วัสดุ: พอร์ซเลน/สแตนเลส 
ขนาด ก63xล27xส14 ซม. ดีไซเนอร์: Inma Bermudez (ก๊อกน้ำาแยกจำาหน่าย)
2. ร�วต�กผ้�ยึดผนัง รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ร�ค� 549.- ปรับได้ 3 ระดับ 
ให้เหมาะกับขนาดพ้ืนท่ีและจำานวนผ้า วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ก56xล54 ซม. ความ
ยาวรวมของราวตาก 4 ม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette
3. ตู้เก็บรองเท้� รุ่น TRoNEs/ทรูนเนส ร�ค� 1,200.-/แพ็ค 3 วัสดุ: พลาสติกโพลี
โพรพิลีน ขนาด ก51xล18xส39 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: Richard Clack
4. ท่ีแขวนของหลังบ�นประตู รุ่น ENUDDEN/เอียนุดเดน ร�ค� 239.- วัสดุ: เหล็ก
พ่นสีฝุ่น ขนาด ก35xล8.0xส13.2 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Inma Bermudez
5. ร�วต�กผ้�เช็ดตัว 4 ช้ัน รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ร�ค� 399.- หมุนไปด้าน
ซ้าย-ขวาได้สุด เพ่ือตากผ้าให้แห้ง วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ก46xส25 ซม.
ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar
6. ตู้ต้ังพ้ืนบ�นคู่ รุ่น FULLEN/ฟุลเลน ร�ค� 1,290.- ใช้วางต้ังใต้อ่างล้างหน้าแบบ
ยึดผนังได้เกือบทุกแบบ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์เมลามีน ขนาด ก60xล35xส55 ซม. 
สีขาว

ห้องน้ำ�

ท่ีแขวนของหลังบ�นประตู รุ่น 
ENUDDEN/เอียนุดเดน

239.-

ตู้ต้ังพ้ืนบ�นคู่ รุ่น FULLEN/ฟุลเลน

1,290.-

1. ทำาให้ห้องน้ำาดูกว้างข้ึน ด้วยการเลือกอ่างล้างหน้าท่ีขนาดแคบลง แถมประหยัดพ้ืนท่ีมากข้ึนกับช้ันวางสบู่และแปรงสีฟันในตัว

2. ตากเสร็จก็แค่พับราวตากผ้าท่ีอยู่เหนืออ่างลง 3. ห้องพ้ืนท่ีเล็กต้องพ่ึงไอเดียประยุกต์เก๋ๆ เก็บแชมพู สบู่ ท่ียังไม่ได้ใช้ไว้ในกล่องเก็บ
รองเท้าแบบแขวน

ตู้เก็บรองเท้� รุ่น TRoNEs/ทรูนเนส  

1,200.-
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ตู้อ่างล้างหน้า 4 ล้ินชัก 
รุ่น GODMORGON/VITVIKEN 
กูดมอร์รอน/วีทวิคเกน ราคา 25,980.- 
ล้ินชักดึงออกได้สุดความยาวของราง ช่วย
ให้มองหาและหยิบของในล้ินชักได้ง่าย ขาย
พร้อมมือจับ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ไฮกลอส/
พอร์ซเลน ขนาด ก123xล48xส66 ซม. สี
เทา ก๊อกน้ำาแยกจำาหน่าย ดีไซเนอร์: Francis 
cayouette
ตู้และอุปกรณ์ห้องน้ำา 
รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน 
กระจกเงา ราคา 999.- ปรับความลึกของ
ตัวยึดกระจกได้ เพ่ือให้มีท่ีวางสายไฟ ขนาด 
ก120xส96 ซม.
ตู้สูง ราคา 9,490.-/ใบ ช้ันวางปรับระดับได้ 4 
ช้ัน จัดสรรพ้ืนท่ีใช้งานได้ตามต้องการ  วัสดุ: 
ปิดผิวด้วยฟอยล์ไฮกลอส/กระจกนิรภัย ขนาด 
ก40xล37xส160 ซม. สีเทา
ผ้าเช็ดเท้า รุ่น RAMSKÄR/รอมแชร์ ราคา 
599.- ผ้าฝ้าย 100% แบบขนห่วง ทอเรียบ 
ดูหนาและให้สัมผัสนุ่มสบาย 
ขนาด ก70xย130 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: 
emma Jones
ผ้าเช็ดตัวเด็กมีฮูด รุ่น TORVA/ทอร์ฟว่า 
ราคา 299.- ผ้าฝ้าย 100% ให้สัมผัสนุ่มและ
อ่อนโยนกับผิวของเด็ก ใช้ได้ต้ังแต่วัยแรก
เกิด ขนาด 60xย125 ซม. สีขาว  ดีไซเนอร์: 
charlotte ramel

ห้องน้ำา

ตู้อ่างล้างหน้า 4 ล้ินชัก รุ่น GODMORGON/VITVIKEN 
กูดมอร์รอน/วีทวิคเกน 

25,980.-

ตู้สูง รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน 

9,490.-/ใบ
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หน ้าซ ้าย: 
ตู้แขวนผนัง รุ่น FLÅREN/ฟลัวเรียน ราคา 2,990.-  วัสดุ: กระจกนิรภัย/ผิวทำาสี ขนาด ก39xล16xส74 ซม. 
สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs

หน ้าขวา: 
ตู้ต้ังอ่างล้างหน้า รุ่น FLÅREN/HÖLLVIKEN ฟลัวเรียน/เฮิลวีคเกน ราคา 9,390.- วัสดุ: ผิวทำาสี/พอร์ซเลน 
ขนาด ก80xล55xส91 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs ท่ีใส่สบู่และแก้วแปรงสีฟันพร้อมท่ีแขวน รุ่น 
MOGDEN/มูคเดน ราคา 469.- วัสดุ: สโตนแวร์/สแตนเลส สีขาว ดีไซเนอร์: s Fager/e strandmark
กระจกเงา รุ่น BjOa/บยูอา ราคา 990.- เหมาะสำาหรับใช้ในห้องน้ำา หรือบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง ขนาด 
ก70xส70 ซม. ดีไซเนอร์: sarah Fager ช้ันวางของ รุ่น RÖNNSKÄR/เรินน์แชร์ ราคา 999.-/ช้ิน
วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก42xล40xส176 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: Jon karlsson  

ห้องน้ำา เราย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้าภายใน 100 ว ัน ด ูรายละเอ ียดท ี ่หน ้า 370

ตู้แขวนผนัง รุ่น FLÅREN/ฟลัวเรียน

2,990.-

ช้ันวางของ รุ่น RÖNNSKÄR/เรินน์แชร์

999.-/ช้ิน

ตู้ต้ังอ่างล้างหน้า 
รุ่น FLÅREN/HÖLLVIKEN ฟลัวเรียน/เฮิลวีคเกน

9,390.-
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1. กล่องกลมพร้อมฝา รุ่น LJUSNAN/ยูสนัน ราคา 199.-/ชุด 3 ช้ิน 
กล่องเก็บของแฮนด์เมดจากหญ้าทะเล แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะ  2. ท่ีใส่ทิชชู
ม้วนคู่ รุ่น ENUDDEN/เอียนุดเดน ราคา 199.-  วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด 
ก24.5xล13xส10 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Inma Bermudez  3. ตะขอคู่ รุ่น 
SävErN/แซแวร์น ราคา 169.-/ช้ิน  แนบสนิทกับผนัง ไม่เห็นตัวยึด ขนาด 6 ซม. 
วัสดุ: สังกะสีชุบโครเมียม ดีไซเนอร์: rIchard clack  4. ซีรีส์ MOGDEN/
มูคเดน ดีไซเนอร์: S FAGEr/E StrANDMArk ขวดจ่ายสบู่เหลว ราคา 299.- 
วัสดุ:สโตนแวร์/สแตนเลส จุ 2 ล. สีขาว โถแก้วพร้อมฝา ราคา 139.- วัสดุ: แก้ว/
สแตนเลส จุ 0.2 ล. 5. ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำา 3 ช้ิน รุ่น IDGrUND/อิดกรุนด์ ราคา 
299.- ผลิตจากแก้ว เข้าเคร่ืองล้างจานได้ สีเทาเข้ม ดีไซเนอร์: SIgga heImIS  
6. ช้ันแขวนผนัง รุ่น SävErN/แซแวร์น ราคา 1,390.- วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็ก
ชุบโครเมียม ขนาด ก50xล15.3xส35 ซม.  7. กระจกเงา รุ่น trENSUM/เทรนซุม 
ราคา 369.- กรอบสแตนเลส ด้านหน่ึงเป็นกระจกขยาย สูง 33 ซม. 

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ ห้องน้ำา210 ห้องน้ำา

51

3

62

74

กล่องกลมพร้อมฝา รุ่น LJUSNAN/ยูสนัน

199.-/ชุด 3 ช้ิน

กระจกเงา รุ่น trENSUM/เทรนซุม

369.-



ดีไซเนอร์: 
K Hagberg/M Hagberg

เก้าอ้ีสตูล รุ่น BOLMEN/บูล์มเมน
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน พร้อมปุ่มยางกันล่ืนบนเก้าอ้ี
ก33xล23xส31 ซม. สีขาว/ดำา 

169.-

ย่ิงอิเกียออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ต้ังซ้อนกัน
ได้หลายช้ัน ก็ย่ิงทำาให้ค่าขนส่ง
และราคาลดลงไปหลายเท่า *

ดีไซเนอร์: 
Jon Karlsson

ช้ันวางของในห้องน้ำา รุ่น RÖNNSKÄR/เรินแชร์ 
แผ่นช้ันกระจกถอดล้างทำาความสะอาดได้ 
วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็กพ่นสีฝุ่น
ก42xล40xส176 ซม. สีดำา 

999.-

* การผลิตและกระจายสินค้าจำานวนมาก ช่วยเราลดต้นทุนได้มาก และราคา
สินค้าในมือคุณก็ลดลงตามไปด้วย 
น่ีคือเหตุผลท่ีเราผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลในแต่ละคร้ัง
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สินค้าเด็ก
หน้าซ้าย: เต็นท์เด็ก รุ่น CIRKUSTÄLT/ซีร์คุสแทลท์* เคล่ือนย้ายสะดวก พับเก็บได้เม่ือไม่ใช้ สำาหรับ
เด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/โพลียูรีเทน 100% ขนาดØ 100 ซม. สูง 120 
ซม. สตูลเด็ก รุ่น MAMMUT/มัมมุท ราคา 199.-/ตัว วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาดØ30 ซม. 
สูง 30 ซม. สีขาว เก้าอ้ีเด็ก รุ่น KRITTER/คริทเทร์ ราคา 599.-/ตัว วัสดุ: ไม้ยาง/พลาสติกโพลีสไตรีน 
ก27xล29xส53 ซม. สีแดง  กล่องล้ินชักเก็บของ รุ่น TROFAST/ทรูฟัสท์ ราคา 2,740.- วัสดุ: ปิดผิว
ฟอยล์/พลาสติก ดีไซเนอร์: Studio Copenhagen ขนาด ก99xล44xส56 ซม. สีขาว/แดง/ขาว
 
บน: หมอนเป่าลมรูปช้าง รุ่น SAGOSTEN/ซอกูสเตียน* วัสดุ: ผ้า/พลาสติก ดีไซเนอร์: Jan 
dranger ขนาดØ71 ซม. สูง 30 ซม.  

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.iKea.co.th

เก้าอ้ีเด็ก รุ่น KRITTER/คริทเทร ์

599.-/ตัว

สินค้าเด็ก
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เตียงปรับขยายได้ รุ่น MINNEN/มินเน่น ราคา 2,490.- ปรับเตียงให้ยาวข้ึนได้ตามความสูงของเด็ก ท่ีนอนและเคร่ือง
นอนแยกจำาหน่าย วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: Tina ChrisTensen สีน้ำาตาลดำา ขนาด ก85xย135/206xส91 ซม. 
ใช้กับท่ีนอนขนาด ก80xย200 ซม. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอนรุ่น TORVA TRÄDGÅRD/ทอร์ฟว่า แทร์ดกวร์ด 
ราคา 999.- วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100% ดีไซเนอร์: CharloTTe ramel ปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน 
ย50xก80 ซม. สีเขียว ตู้รุ่น HENSVIK/เฮนส์วีค พ้ืนผิวทำาสี ดีไซเนอร์: Carina Bengs ตู้เส้ือผ้า ราคา 3,590.- สี
ขาว ขนาด ก75xล48xส169 ซม. ตู้ช้ันวางของ ราคา 2,990.- สีขาว ขนาด ก75xล41xส161 ซม. เตียงนอน
ตุ๊กตาพร้อมชุดเคร่ืองนอน รุ่น DUKTIG/ดุคติก ราคา 599.-  เตียงไม้สนขนาด ก36xย52xส30 ซม. เคร่ืองนอนผ้า
โพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้าย 

ตู้เส้ือผ้า รุ่น HENSVIK/เฮนส์วีค 

3,590.-/ใบ

เตียงปรับขยายได้ รุ่น MINNEN/มินเน่น

2,490.-

เด็กๆโตเร็วมาก แล้วคุณจะเปล่ียนห้อง
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงน้ีได้อย่างไร 
ดูไอเดียท่ี www.iKea.co.th/children
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หน้าซ้าย: มุ้งคลุมเตียงเด็กรูปใบไม้ รุ่น LÖVA/เลิฟว่า ราคา 599.-/ช้ิน วัสดุ: ไนล่อน 100% โพลีเอสเตอร์ 
100% ดีไซเนอร์: A Huldén/S dAHlmAn ก90xย136 ซม. สีเขียว ตุ๊กตาผ้ารุ่น TORVA/ทอร์ฟว่า ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ด้วยใยโพลีเอสเตอร์ ดีไซเนอร์: CHArlotte rAmel ตุ๊กตาบรอกโคลี* ยาว 50 
ซม. สีเขียว ตุ๊กตาแครอท* ยาว 60 ซม. สีส้ม

หน้าขวา: ตู้เก็บของรุ่น STUVA/สตูฟว่า ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีขาว/สีเบิร์ช ดีไซเนอร์: ebbA StrAndmArk 
ตู้เก็บของบานสูง ราคา 3,250.- ขนาด ก60xล50xส128 ซม. กล่องล้ินชักเก็บของ ราคา 1,200.- ขนาด 
ก90xล50xส50 ซม. กล่องล้ินชักแขวนผนัง รุ่น TROFAST/ทรูฟัสท์ ราคา 2,600.- วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์/
พลาสติก ดีไซเนอร์: Studio CopenHAgen ขนาด ก198xล21xส30 ซม. สีขาว โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น 
SKOJIG/สกอยยิค* วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก ดีไซเนอร์: Henrik preutz โป๊ะโคมขนาดØ 16 ซม. สีเขียว 

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.ikeA.co.th

สินค้าเด็ก เลือกแบบ ตู ้เก็บของ StuVA/ สตูฟว่า ได้จาก www.ikeA.co.th

มุ้งคลุมเตียงเด็กรูปใบไม้ รุ่น LÖVA/เลิฟว่า

599.-/ชิ้น

กล่องล้ินชักแขวนผนัง รุ่น TROFAST/ทรูฟัสท์ 

2,600.-
ตู้เก็บของบานสูงรุ่น STUVA/สตูฟว่า

3,250.-

พาเจ้าตัวน้อยมาเติมพลังกับเมนูเด็ก
ท่ีร้านอาหาร และมุมเด็กเล่นของ
อิเกีย ก่อนไปเล่นปิคนิคท่ีบ้าน 
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กระดานวาดเขียน รุ่น MÅLA/มัวล่า

1,490.-/ตัว

ชุดครัวของเล่น รุ่น DUKTIG/ดุคติก

3,890.-

3

4

5

6

2

รถของเล่น 3 ช้ิน รุ่น LILLABO/ลิลลาบู 

199.-

ไม่ใช่แค่ของเล่นเลียนแบบของจริง 
แต่สามารถใส่น้ำาในอ่างซิงก์ได้จริง 
ท้ังจานและถ้วยก็ปลอดภัยท่ีจะใส่นมและ
ขนมอีกด้วย

1

1. กระดานวาดเขียน รุ่น MÅLA/มัวล่า ราคา 1,490.- พับให้แบนราบได้ ไม่เปลืองท่ีเก็บ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป วัสดุ: ไม้สนและไม้สปรูซ ขนาด ย43xก62xส118 
ซม. สีขาว 2. ม้าโยก รุ่น RUSIG/รูสซิก ราคา 329.- เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน/ยางซิลิโคน ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ขนาด 
ก79xล39xส33 ซม. สีแดง 3. เต็นท์และอุโมงค์ผ้า รุ่น BUSA/บูสซ่า* วัสดุ: โครงเหล็ก/ผ้าโพลีเอสเตอร์ ดีไซเนอร์: Maria Vinka 4. ตุ๊กตาเด็กผู้ชาย รุ่น LEKKAMRAT/
เลียกคัมรอท*  ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็ก ให้เด็กเล่นสมมติเลียนแบบผู้ใหญ่ และสร้างบทบาทของตนเองข้ึน สำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป ดีไซเนอร์: 
annie Huldén ตุ๊กตาผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 46 ซม. สีชมพู สีฟ้า สีเขียว 5. อาร์มแชร์เด็กแบบหมุนได้ รุ่น IKEA PS LÖMSK/อิเกียพีเอส 
ลมส์ ราคา 2,990.- เม่ือปิดผ้าคลุมลง ก็สามารถใช้เป็นท่ีเล่นซ่อนหาของเด็กๆ ได้ วัสดุ: โครงพลาสติก/ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์ : Monika Mulder ขนาด 
ก59xล62xส75 ซม. สีแดง/ส้ม  6. ชุดครัวของเล่น รุ่น DUKTIG/ดุคติก ราคา 3,890.- เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป วัสดุ: ไม้อัดเบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ใส ดีไซเนอร์: Mikael 
WarnHaMMar ขนาด ก72xล40xส108 ซม. สีขาว 7. รถของเล่น 3 ช้ิน รุ่น LILLABO/ลิลลาบู ราคา 199.- ต่อประกอบได้หลายแบบ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป 
วัสดุ: ไม้บีชเคลือบแล็กเกอร์/พลาสติก ดีไซเนอร์: Henrik JoHansson คละสี

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.ikea.co.th

7

เรารู้ว่าเด็กเรียนรู้ได้ผ่านการเล่น 
เราถึงจริงจังมากในเรื่องเล่นๆ 



อีกไม่ก่ีเดือน เจ้าตัวน้อยก็จะเร่ิมกระโดด
เล่น แต่ไม่ต้องห่วง เตียงเด็กของเรา
ผ่านการทดสอบแรงกระแทกแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเตียงสีไม้หรือสีเขียวสดใส 
ม่ันใจได่ว่าวัสดุและสีท่ีเราใช้ปลอดภัย
ต่อลูกคุณ

ความสบายใจท่ีได้จากเงิน 2,990 บาท

เตียงของเราต้องไม่มีส่วนท่ีย่ืนออกมา
เก่ียวเส้ือผ้าลูกของคุณ
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เตียงเด็กอ่อน รุ่น SNIGLAR/สนิกลาร์ ราคา 2,990.- พ้ืนเตียงปรับความสูงได้ 2 ระดับ ท่ีนอนและเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย  วัสดุ: ไม้บีช ขนาด 
ก66xย124xส80 ซม. ใช้กับท่ีนอนขนาด ก60xย120 ซม.  ท่ีนอนเด็กอ่อน รุ่น VYSSA SNOSA/วึซซ่า สนูซซ่า ราคา 1,190.- วัสดุ: โฟมโพลียูรีเทน/
ใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่น ขนาด ก60xย120 ซม. สีขาว 

เตียงเด็กอ่อน รุ่น SNIGLAR/สนิกลาร์

2,990.-

เตียงสนิกลาร์/ SNIGLAR สามารถ
ปรับได้ 2 ระดับ เช่นเดียวกับเตียงนอน
รุ่นอ่ืนของเรา บางรุ่นสามารถถอดท่ีก้ัน
ด้านข้างออกได้ เพ่ือให้เด็กใช้เตียงน้ี ได้
จนถึงอายุ 2 ขวบ

พ่อแม่ไม่ควรต้องเลือกระหว่างราคา
กับความปลอดภัย เตียงเด็กทุกรุ่นของ
เราผ่านการทดสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับโลก 

เราออกแบบท่ีนอนให้มีขนาดพอดีกับเตียง 
จึงไม่มีซอกท่ีอันตรายต่อเด็ก เพ่ือให้การ
นอนหลับของลูกน้อยปลอดภัยมากท่ีสุด

ระยะห่างแต่ละซ่ีของเตียงผ่านการทดสอบ
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด
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เฟอร์นิเจอร์เด็ก ซีรีส์ GULLIVER/กุลลิเวอร์ 
ผลิตจากไม้บีช (ไม้จริงและไม้วีเนียร์บีช) 
เคลือบแล็กเกอร์สี  

เตียงเด็กอ่อนสีขาว ราคา 4,290.- 
สามารถถอดข้างเตียงด้านหน่ึงออกได้ 
เม่ือเด็กโตพอท่ีจะปีนเข้าและออกจากเตียง
ได้เอง ปรับพ้ืนเตียงได้ 2 ระดับ ท่ีนอน
และเคร่ืองนอนแยกจำาหน่าย เตียงขนาด 
ก66xย123xส80 ซม. ใช้กับท่ีนอนขนาด 
ก60xย120 ซม.   

โต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อม ราคา 3,290.-
ขนาด ก82xล54xส93 ซม. สีขาว 
ห้ามท้ิงเด็กไว้บนโต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อมตามลำาพัง 

ชุดเคร่ืองนอน 4 ช้ิน รุ่น VITAMINER 
RAND/วิตามีนเนร์ รันด์ ราคา 459.-
ประกอบด้วย ผ้าห่ม 70x90 ซม. ปลอกผ้า
นวม 110x125 ซม. ปลอกหมอน 35x55 
ซม. ผ้าปูท่ีนอนรัดมุม 60x120 ซม. ผลิต
จากผ้าฝ้าย 100% ดีไซเนอร์: Sirpa 
Cowell ก60xย120ซม. หลายสี

ตู้แขวนบานคู่ รุ่น STUVA/สตูฟว่า ราคา 
3,900.-/ใบ
ตู้ปิดผิวด้วยฟอยล์และทำาสี ดีไซเนอร์: ebba 
Strandmark ขนาด ก120xล30xส64 
ซม. สีขาว

สินคัาเด็ก

ดีไซน์ท่ีฉลาด วัดได้จากความเร็ว
ในการหยิบผ้าอ้อม แม้ในตอนตี 5

โต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อม
รุ่น GULLIVER/กุลลิเวอร ์ 

3,290.-

เตียงเด็กอ่อนสีขาว รุ่น GULLIVER/กุลลิเวอร ์

4,290.-
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1. เฟอร์นิเจอร์เด็ก รุ่น Hensvik/เฮนส์วีค วัสดุ: ไม้บีชทำ�สี
ข�ว  ดีไซเนอร์: Carina Bengs  
เตียงเด็กอ่อน ราคา 4,990.- ปรับพ้ืนเตียงได้ 2 ระดับ ท่ีนอน
และเคร่ืองนอนแยกจำ�หน่�ย ขน�ดเตียง ก66xย123xส85 
ซม. ขน�ดท่ีนอน ก60xย120 ซม.
ตู้เส้ือผ้า ราคา 3,590.- ขน�ด ก75xล48xส169 ซม. พร้อม
ช้ันว�งปรับระดับได้ 2 ช้ัน 
โต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อม/ตู้ช้ันวางของ ราคา 3,890.- ปรับใช้เป็น
ตู้ช้ันว�งของได้ เม่ือไม่ต้องใช้โต๊ะเปล่ียนผ้�อ้อมอีก ขน�ด 
ก75xล76xส161 ซม.
2. โคมไฟผนัง รุ่น sMiLA BLOMMA/สมีลล่า บลุมม่า 
ราคา 299.-/ดวง  วัสดุ: พล�สติกโพลีโพรพิลีน ขน�ดØ34 
ซม. สีชมพูอ่อน ดีไซเนอร์: anna efverlund (หลอดไฟ
แยกจำ�หน่�ย) 
3. เก้าอ้ีสูงพร้อมถาดอาหาร รุ่น BLåMes/บลัวเมส ราคา 
1,990.-  วัสดุ: ไม้ย�งทำ�สี/พล�สติกโพลีโพรพิลีน ขน�ด 
ก51xล54xส93 ซม. สีแดง

ม ีส ินค ้�ใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  สินค้าเด็ก

4

5

7

พรม รุ่น viTAMineR HJÄRTA/วิตามีนเนร์ แยร์ทต้า

139.-

1

32

4. กล่องดนตรี รุ่น LekA CiRkUs/เลียคก้า ซีร์กุส* กระตุ้นพัฒน�ก�รด้�นก�รมอง
เห็น ก�รได้ยิน และประส�ทสัมผัสของเด็ก 
วัสดุ: ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ดีไซเนอร์: a Huldén/s dahlman 
5. พรม รุ่น viTAMineR HJÄRTA/วิตามีนเนร์ แยร์ทต้า ราคา 139.-
วัสดุ: ไนล่อน 100% และย�งล�เท็กซ์ สีชมพู ขน�ด ก67xย64 ซม.  ดีไซเนอร์: sirpa 
Cowell  6. ท่ีเก็บของแขวนผนัง รุ่น FABLeR AnkA/ฟอเบร์ อังก้า ราคา 349.-
วัสดุ: ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100%/ พล�สติกโพลีโพรพิลีน ขน�ด ก35xส140 ซม. สีแดง 
7. กล่องล้ินชักเก็บของ รุ่น TROFAsT/ทรูฟัสท์ ราคา 3,000.- วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์/พล�สติก ขน�ด ก100xล44xส94 ซม. สีข�ว/ชมพู ดีไซเนอร์: studio Copen-
hagen
 

* ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.iKea.co.th

6

กล่องล้ินชักเก็บของ รุ่น TROFAsT/ทรูฟัสท์

3,000.-

ดึงกระต่�ยน้อยข้ึนจ�กหมวก
ให้เสียงดนตรีเบ�ๆ ช่วยกระตุ้น
พัฒน�ก�รด้�นก�รฟังของลูกน้อย

ราคารวมทั้งชุด

12,470.-

โคมไฟผนัง รุ่น sMiLA BLOMMA/สมีลล่า บลุมม่า 

299.-/ดวง
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1. โต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อม รุ่น SNIGLAR/สนิก
ลาร์ ราคา 1,490.- วัสดุ: ไม้บีช ขนาด 
ย72xก53xส87 ซม. สีขาว
ตู้เก็บของบานสูงรุ่น STUVA/สตูฟว่า ราคา 
2,650.-  ปิดผิวด้วยฟอยล์และทำาสี สีขาว/
เขียว ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark 
ก60xล50xส128 ซม.
ท่ีเก็บของแขวนผนัง รุ่น KUSINER/คูซีน
เนร์ ราคา 199.- วัสดุ: ไนล่อน 100% และ
โพลีเอสเตอร์ 100% ก60xส45 ซม. สีน้ำาเงิน
2. ผ้าห่ม รุ่น TORVA/ทอร์ฟว่า ราคา 429.- 
ผ้าฝ้ายถัก 100% ดีไซเนอร์: HElEna SvEnS-
Son ก85xย115 ซม. สีเขียว
3. กล่องล้ินชักเก็บของรุ่น TROFAST/ทรูฟัสท์ 
ราคา 3,420.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์/
พลาสติก ดีไซเนอร์: Studio CopEnHagEn
ก94xล44xส52 ซม. สีไม้สน/สีเขียว 
4. กระจกรุ่น BARNSLIG/บอร์นสลิก ราคา 
899.- วัสดุ: พลาสติกอะคริลิก ดีไซเนอร์: Eva 
lundgrEEn ก44xส53 ซม. สีเขียว

5. ชุดรับประทานอาหารเด็ก 4 ช้ิน รุ่น MATA/มอตต้า ราคา 69.-
วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลีน/โพลีโพรพิลีน/ยางสังเคราะห์
ดีไซเนอร์: J EgnEll/H bodin สีเขียว
6. ห่วงเขย่ารูปงู รุ่น TORVA/ทอร์ฟว่า* 
โพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: HElEna SvEnSSon ยาว 14 ซม. สีเขียว
7. เก้าอ้ีสูงพร้อมถาดอาหาร รุ่น ANTILOP/อันติลูป ราคา 650.-
พลาสติกโพลีโพรพิลีน/เหล็ก ก58xล62xส90 ซม. สีเงิน 
8. ผ้าเช็ดตัวเด็กมีหมวกฮูด รุ่น BARNSLIG/บอร์นสลิก ราคา 299.-
ผ้าฝ้าย 100% ดีไซเนอร์: Eva lundgrEEn ก125xย60 ซม. สีเขียว
9. เตียงเด็กอ่อน รุ่น SOMNAT/ซอมนัท ราคา 3,590.- วัสดุ: ไม้บีชทำาสี
สีเขียว ก66xย124xส80 ซม. ใช้กับท่ีนอนขนาด ก60xย120 ซม. (แยก
จำาหน่าย) 

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.ikEa.co.th

ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555 สินค้าเด็ก

5

8

6

โต๊ะเปล่ียนผ้าอ้อม รุ่น SNIGLAR/สนิกลาร์

1,490.-

ชุดรับประทานอาหารเด็ก 4 ช้ิน รุ่น MATA/มอตต้า

69.-

เก้าอ้ีสูงพร้อมถาดอาหาร 
รุ่น ANTILOP/อันติลูป

650.-

7

1

4

2

3

กระจกรุ่น BARNSLIG/บอร์นสลิก

899.-

ออกแบบรูปทรงให้เหมาะกับน้ิวเล็กๆ 
เขย่าแล้วมีเสียงให้ความเพลิดเพลิน 
สีสันสดใสช่วยพัฒนาการมองเห็น

9
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หน้าซ้าย:
1. รถหัดเดิน รุ่น EKORRE/เอียคกอเร่ ราคา 999.- 
วัสดุ: ไม้อัดไม้เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์/เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ย40xก30xส46 ซม. สีฟ้า
2. โมบาย รุ่น LEKA CIRKUS/เลียคก้า ซีร์กุส* 
โมบายสีสันสดใสท่ีเคล่ือนไหวไปมา ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสายตาของเด็ก 
เหมาะสำาหรับเด็กแรกเกิดข้ึนไป ดีไซเนอร์: A Huldén/S dAHlmAn
วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% สีเขียว
3. ของเล่นฟาร์มและตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ ชุด 13 ช้ิน รุ่น LANDET/ลันเดท ราคา 
599.– เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป ดีไซเนอร์: A Huldén/S dAHlmAn
ตุ๊กตาผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ใยโพลีเอสเตอร์
4. เบบ้ียิม รุ่น LEKA CIRKUS/เลียคก้า ซีร์กุส*
เบบ้ียิมพร้อมตุ๊กตาแขวนสีสันสดใส ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสายตาของเด็ก 
เหมาะสำาหรับเด็กแรกเกิดข้ึนไป ดีไซเนอร์: A Huldén/S dAHlmAn
วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% 

หน้าขวา:
5. ตุ๊กตาผ้า รุ่น TORVA/ทอร์ฟว่า* ระดับเสียงต่ำา ไม่เป็นอันตรายต่อหูของเด็ก 
เหมาะสำาหรับเด็กแรกเกิดข้ึนไป ดีไซเนอร์: CHArlotte rAmel
ตุ๊กตาผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 18 ซม. สีส้ม
6. ตุ๊กตากล่องดนตรี BARNSLIG RÄV /บอร์นสลิก แรฟ ราคา 249.-
กระตุ้นพัฒนาการด้านสายตา การได้ยิน และประสาทสัมผัส 
เหมาะสำาหรับเด็กแรกเกิดข้ึนไป ดีไซเนอร์: evA lundgreen
ตุ๊กตาผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ยัดไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 33 ซม. สีแดง 
7. ชุดตัวต่อผ้า 4 ช้ิน รุ่น LEKA CIRKUS/เลียคก้า ซีร์กุส*
เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 6 เดือนข้ึนไป วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/โฟมโพลียูรีเทน 
ดีไซเนอร์: A Huldén/S dAHlmAn ย10xก10xส10 ซม. หลายสี

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.IKeA.co.th

เราย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้าภายใน 100 ว ัน ด ูรายละเอ ียดท ี ่หน ้า 370  สินค้าเด็กสินค้าเด็ก

รถหัดเดิน รุ่น EKORRE/เอียคกอเร่ 

999.-

5. ห่วงเขย่าท่ีมีสีสันสดใสเหมาะสำาหรับทารกในช่วง 2 เดือนแรก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเขาเร่ิม
มองเห็นและโต้ตอบกับเสียงรอบตัว

7. ลูกเต๋าเหล่าน้ีจะช่วยพัฒนาการของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย ต้ังแต่การหยิบจับ การ
วางเรียงเป็นช้ัน รวมถึงการประกอบให้ถูกช้ินส่วน

1. รถลากจะช่วยการทรงตัวของเด็กท่ียังเดินไม่แข็ง พยุงให้เขาเดินออกสำารวจส่ิง
ต่างๆรอบตัวได้คล่องข้ึน 

2. เราออกแบบของเล่นให้เด็ก ไม่ใช่พ่อแม่ เพราะเหตุน้ีตาของตุ๊กตาจึงอยู่ในระดับท่ีลูก
คุณจะมองเห็นได้เวลานอน

3. เม่ือลูกน้อยเร่ิมเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ ชุดฟาร์มของเล่นน้ีจะช่วยส่งเสริมจินตนาการ
ของเขา และยังพกพาได้ด้วย

4. ช ่วงอายุ 3 ถึง 6 เดือน ทารกจะเร่ิมเอ้ือมมือคว้าของรอบตัว ตุ๊กตาโมบายเหล่าน้ี
สามารถแยกช้ินได้ เพ่ือให้เขาเล่นต่อ

6. เวลาท่ีถูกดึงหาง สุนัขจ้ิงจอกตัวน้ีจะเล่นเพลงกล่อมเบาๆ ลูกน้อยจึงนอนหลับ
สบายข้ึน

ตุ๊กตากล่องดนตรี ร ุน่ BARNSLIG RÄV /
บอร์นสลิก แรฟ

249.-



ตะกร้าตาข่ายพร้อมฝา รุ่น KUSINER/คูซีนเนร์ 
กดให้แบนได้ เก็บสะดวก ไม่เปลืองท่ี 
วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาดØ35 ซม. สูง 49 ซม. 
2 สี ฟ้าเทอร์ควอยซ์, สีแดง 

199.-/ชิ้น

ดีไซเนอร์:
Karin Mannerstål

เก้าอ้ีสูงสำาหรับเด็กพร้อมเข็มขัด รุ่น ANTILOP/อันติลูป 
ถอดประกอบง่าย พกพาสะดวก พร้อมเข็มขัดเพ่ือความปลอดภัย  
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน/เหล็ก ก58xล62xส90 ซม.
สีขาว/สีเงิน 

490.-

เราพูดได้เต็มปากเร่ืองราคาท่ีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ 
เพราะเราไม่เคยเม้มเร่ืองคุณภาพ *

* เฟอร์นิเจอร์ของเราต้องผ่านการทดสอบอย่างทรหด
น่ีคือเหตุผลว่า ทำาไมคุณภาพและความทนทานของสินค้าอิเกียต้องมาเป็นอันดับหน่ึง



234 235

เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษา 
และเราต้ังใจจะทำาให้มันเป็นจริงร่วมกัน
เราเช่ือว่าเด็กทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเล่น เรียนรู้ และมีพัฒนาการ เราจึงทำาให้ของเล่นของเราสานฝันน้ัน
ให้เป็นจริงโดยมีคุณเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดัน สำาหรับตุ๊กตาทุกช้ินท่ีคุณซ้ือในโครงการ 
Soft Toy คุณจะมีส่วนร่วมบริจาคเงิน €1* (1 ยูโร) เพ่ือมอบการศึกษาให้แก่เยาวชนท่ัวโลก

โครงการ Soft Toy ให้การสนับสนุนองค์กร UNICEF และองค์กร Save the Children เพ่ือ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กๆท่ีขาดแคลน จนถึงวันน้ี คุณได้ช่วย IKEA บริจาคเงิน
มากกว่า 35.2 ล้านยูโร เพ่ือช่วยเหลือเด็กกว่า 8 ล้านคน

มาช่วยเด็กๆ โดยเข้าร่วมโครงการ Soft Toy 
ได้ต้ังแต่วันท่ี 3 พ.ย. ถึง 24 ธ.ค. 54 น้ี

*€1 (1 ยูโร) มูลค่าประมาณ 45 บาท

แคมเปญ Soft Toy 
ของอิเกียได้ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กกว่า 8 
ล้านคนให้ได้รับการ
ศึกษาใน 40 ประเทศ
ท่ัวโลก ดูพ้ืนท่ีท่ีเรา
ให้การสนับสนุนจาก
แผนท่ีน้ี

ปรับปรุงอาคาร
เรียนและสุขลักษณะ

ในโรงเรียน

ให้การศึกษาแก่

เด็กพิการ

มอบหนังสือและ
ส่ือการเรียนรู้ให้
กับโรงเรียนเพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน

www.supportunicef.orgwww.savethechildren.net

ตุ๊กตา รุ่น FABLER BJÖRN/ฟอเบร์ 
บเยิร์น ราคา 59.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์/
ผ้าฝ้าย/ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 24 ซม. สีเบจ 
ดีไซเนอร์: Silke Leffler



236 237

เฟอร์นิเจอร์
ห้องทำ�ง�น

หน้าซ้าย: โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุ่น ISALA/อิซอล� ร�ค� 8,590.- วัสดุ: ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: J Asshoff/h 
Brogård ขนาด ก80xล45xส74 ซม. สีม่วงไลแลค เก้�อ้ี รุ่น HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ร�ค� 3,690.- 
ผ้าหุ้มถอดซักได้ด้วยเคร่ือง ทำาความสะอาดง่าย วัสดุ: โครงไม้เบิร์ช/หุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก51xล58xส97 
ซม. สี Blekinge white ผ้�เมตร รุ่น MINNA/มินน่� ร�ค� 259.-/ม. (ในภาพนำามาตัดเป็นผ้าม่าน) วัสดุ: 
ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. โคมไฟผนัง รุ่น ÅRSTID/อัวช์ทีด ร�ค� 699.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/
ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70%/ผ้าฝ้าย 30% ลึก 38 ซม. สีขาว  ตู้แขวนบ�นกระจก รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ร�ค� 
3,380.- สามารถเลือกแบบปุ่มจับหรือมือจับบานตู้ได้ตามต้องการได้ ขนาด ก39.8xล37xส92 ซม. สี ståt 
off-white

หน้าขวา: โถแก้วพร้อมฝ� รุ่น BURKEN/บูร์เกน ร�ค� 79.-/ใบ วัสดุ: แก้ว/อะลูมิเนียม ดีไซเนอร์: riA fAlk 
ความจุ 1.1 ลิตร

โถแก้วพร้อมฝ� รุ่น BURKEN/บูร์เกน

79.-/ใบ

เก้�อ้ี รุ่น HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล

3,690.-

ผ้�เมตร รุ่น MINNA/มินน่�

259./ม.



หน ้าซ ้าย: ภาพถ่ายบนผ้าใบ รุ่น PREMIÄR/เพรมมิแอร์ ราคา 6,990.- ช่ือภาพ Flatiron Building 
โดย angelo Cavalli ขนาด ก200xส140 ซม. ภาพขนาดใหญ่ยังไม่ได้ใส่กรอบ เพ่ือให้บรรจุลงในกล่องท่ี
นำากลับบ้านได้สะดวก  ท่ีวางแล็ปท็อป รุ่น BRÄDA/แบรดด้า ราคา 590.- วางได้บนตักหรือบนพ้ืนไม่เรียบ ให้
ใช้งานแล็ปท็อปได้สะดวก วัสดุ: พลาสติก/ ผ้าฝ้าย 100% สี dottevik แดง ดีไซเนอร์: J Bergman

หน้าขวา: โต๊ะทำางาน รุ่น MICKE/มิคเก้ ราคา 2,690.- โต๊ะยาว น่ังทำางานสองคนได้สบาย วัสดุ: ผิว
ทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก142xล50xส75 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Henrik Preutz เก้าอ้ีทำางานหมุนได้ 
รุ่น TORBJÖRN/ทูร์บิเยิร์น ราคา 1,690.- ท่ีน่ัง/พนักพิง: ผ้าฝ้าย 100%/โพลีเอสเตอร์ 100% ขนาดท่ีน่ัง 
ก40xล43 ส42-50 ซม. สี alme ดำา

238 เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน 239

โต๊ะทำางาน รุ่น MICKE/มิคเก้

2,690.-

ภาพถ่ายบนผ้าใบ รุ่น PREMIÄR/เพรมมิแอร์

6,990.-

ท่ีวางแล็ปท็อป รุ่น BRÄDA/แบรดด้า

590.-
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เก้าอ้ี รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ

2,200.-/ตัว
เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน

หน้าซ้าย: โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 899.-/ดวง วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบผิวด้วยแล็กเกอร์ 
ขนาดØ50 ซม. สีเทาเข้ม เก้าอ้ีหมุน รุ่น JULES/จูลส์ ราคา 2,690.- วัสดุ: ไม้อัดบีชทำาสี ดีไซเนอร์: Nicho-
lai Wiig haNseN ขนาดท่ีน่ัง ก44xล42 ส41-53 ซม. สีขาว/สีเงิน เก้าอ้ี รุ่น INGOLF/อิงกอล์ฟ ราคา 
2,200.-/ตัว วัสดุ: ไม้ยางเคลือบแล็กเกอร์ ดีไซเนอร์: cariNa BeNgs ขนาด ก43xล52xส91 ซม. สีขาว

หน ้าขวา: โต๊ะอาหาร รุ่น VIKA AMON/VIKA CURRY วีก้า อะมน/วีก้า เคอร์รี ราคา 1,190.-/ตัว วัสดุ: 
ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: K hagBerg/M hagBerg ขนาด ก120xล60xส73 ซม. สีเบิร์ช/ขาว
เก้าอ้ีสตูล รุ่น FROSTA/ฟรูสต้า ราคา 350.-/ตัว วางซ้อนได้ ไม่เปลืองท่ีเก็บ วัสดุ: ไม้วีเนียร์เบิร์ช ดีไซเนอร์: 
gillis luNdgreN ขนาดท่ีน่ัง Ø35 ซม. สูง 45 ซม.  

โต๊ะอาหาร รุ่น VIKA AMON/VIKA CURRY 
วีก้า อะมน/วีก้า เคอร์รี

1,190.-/ตัว
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โต๊ะทำ�ง�น รุ่น GALANT/กะลันท์ 
ร�ค� 6,950.-/ตัว หน้าโต๊ะขนาดใหญ่ 
ให้พ้ืนท่ีกว้าง วางจอคอมพิวเตอร์ได้ในระยะ
ห่างท่ีเหมาะกับการใช้งาน ช่วยลดอาการปวด
ตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ โต๊ะปิดผิวด้วย
ฟอยล์เมลามีน ขาเหล็กชุบโครเม่ียม ดีไซเนอร์: 
Olle lundberg ขนาด ก160xล80 
ส60-90 ซม. สีขาว

เก้�อ้ีทำ�ง�นมีแขนหมุนได้ รุ่น VOLMAR/
วูลม�ร์ ร�ค� 10,690.- ดีไซเนอร์: Henrik 
Preutz ขนาดเบาะ ก41xล44 ส40-57 
ซม. สีเขียว 

ชุดตู้เก็บของแขวนผนัง รุ่น BESTÅ/เบสตัว 
ร�ค� 19,800.- ขนาด ก240xล40xส256 
ซม. สีขาว 

ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY JÄRPEN/EKBY 
BJÄRNUM เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี เบียร์นุม 
ร�ค� 880.- สามารถตัดช้ันวางให้ได้ความ
ยาวตามต้องการ และใช้ฉากรับช้ันปิดทับ
ขอบรอยตัด วัสดุ: ผิวทำาสี/อะลูมิเนียม ขนาด 
ก119xล28 ซม. สีขาว

ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY JÄRPEN/EKBY 
BJÄRNUM เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี เบียร์นุม 
ร�ค� 680.-  ก79xล28 ซม. สีขาว

เก้�อ้ีหมุนสำ�หรับเด็ก รุ่น JULES/จูลส์ ร�ค� 
1,690.- น่ังสบาย ปรับความสูงได้ วัสดุ: ไม้
อัดบีชทำาสี ดีไซเนอร์: nicHOlai Wiig 
Hansen ขนาดท่ีน่ัง ก35xล32 ส38-50 
ซม. สีขาว/สีเงิน

พรมขนย�ว รุ่น HAMPEN/ฮัมเปน ร�ค� 
1,690.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมโพลีโพรพิลีน 
100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีดำา 

โคมไฟ รุ่น TRÅL/ทรวล วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/
อะลูมิเนียม ดีไซเนอร์: Olle lundberg 

โคมไฟผนัง ร�ค� 699.-/ดวง ปรับทิศทาง
แสงได้ง่าย โดยปรับท่ีโป๊ะโคม ขายพร้อม
หลอดไฟ สูง 24 ซม. สีขาว 

โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 629.- ปรับทิศทาง
แสงได้ง่าย โดยปรับท่ีแขนโคมและโป๊ะโคม ขาย
พร้อมหลอดไฟ สูง 64 ซม. สีขาว

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น 243

เก้�อ้ีทำ�ง�นมีแขนหมุนได้ 
รุ่น VOLMAR/วูลม�ร์

10,690.-

เก้�อ้ีหมุนสำ�หรับเด็ก รุ่น JULES/จูลส์

1,690.-

'แม่ๆ มาดูน่ีสิ'  พ้ืนท่ีทำากิจกรรม
ของคุณลูกทำาให้เขาไม่เบ่ือ แล้วคุณก็
ทำางานเสร็จอีกด้วย
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เฟอร์นิเจอร์ชุดทำ�ง�นรุ่น HEMNES/เฮมเนส 
วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/กระจก
นิรภัย ดีไซเนอร์: Carina Bengs
สีน้ำ�ต�ล-เท�  

ตู้สูงบ�นกระจก ร�ค� 9,990.- 
ตู้กระจกสำ�หรับต้ังโชว์เคร่ืองแก้วและของใช้ช้ิน
โปรด ให้สะอ�ดปร�ศจ�กฝุ่น 
ขน�ด ก49xล37xส197 ซม. 
  
โต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 10,990.- 
มีช่องร้อยส�ยไฟ ช่วยเก็บส�ยไฟได้เป็น
ระเบียบ และใช้ง�นสะดวก 
ขน�ด ก91xล78xส108 ซม. 

ตู้ต่อบนโต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 5,690.-
ช้ันว�งปรับระดับได้ต�มต้องก�ร 
เพ่ือคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�น 
ต้องยึดตู้และโต๊ะทำ�ง�นติดผนัง ป้องกันตู้ล้ม
ลงม� ขน�ด ก91xล37xส90 ซม. 

ตู้หนังสือ ร�ค� 6,590.- 
ช้ันว�งต�ยตัว 1 ช้ันและช้ันปรับได้ 4 ช้ัน 
มีช่องร้อยส�ยไฟ ช่วยเก็บส�ยไฟได้
เป็นระเบียบ และใช้ง�นสะดวก ขน�ด 
ก49xล37xส197 ซม. สีเท�-น้ำ�ต�ล 

เก้�อ้ีหมุน รุ่น GREGOR/เกรกกูร์ ร�ค� 
4,290.- 
ผ้�หุ้มเบ�ะถอดซักได้ด้วยเคร่ือง ทำ�คว�ม
สะอ�ดง่�ย วัสดุเบ�ะน่ัง/พนักพิง: กระด�ษไม่
ฟอกข�ว หุ้มผ้�ฝ้�ย 100%
ขน�ดเบ�ะ ก45xล47 ส42-53 ซม. สีดำ�
ดีไซเนอร์: andrew shove

โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุ่น FORMAT/ฟอร์มอท 
ร�ค� 799.-
ปรับทิศท�งแสงได้ง่�ย โดยปรับท่ีแขนโคมและ
โป๊ะโคม วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น สูง 38 ซม.
หลอดไฟแยกจำ�หน่�ย แนะนำ�ให้ใช้หลอด
ประหยัดไฟ รุ่น sParsaM/สปอร์ซัม
ข้ัว e27 11 วัตต์ 

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น

ตู้หนังสือ รุ่น HEMNES/เฮมเนส

6,590.-

เก้�อ้ีหมุน รุ่น GREGOR/เกรกกูร์

4,290.-

ให้คุณทำ�ง�นต่อท่ีบ้�น 
และยังทำ�อ�ห�รเย็นได้อีกด้วย
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1. กล่องใส่ซีดีพร้อมฝา รุ่น KASSETT/คัสเซท แพ็ค 2 
ราคา 139.- วัสดุ: กระดาษแข็งสี ดีไซเนอร์: Jon Karls-
son ก16xล26xส15 ซม. 2. โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค ราคา 
450.- วัสดุ: ผิวทำาสี ย55xก55xส45 ซม. 3. ท่ีตากผ้า รุ่น 
PRESSA/เพรสซ่า ราคา 199.- วัสดุ: พลาสติกโพลี-
โพรพิลีน ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ขนาด 
Ø40 ซม. สูง 26 ซม. คละสี 4. กระถางต้นไม้ รุ่น GRAPE-
FRUKT/เกรปฟรุคท์ ราคา 299.- ใช้กับกระถางดอกไม้
ขนาดØไม่เกิน 14 ซม. สูง 17 ซม. ดีไซเนอร์: Monika 
Mulder 5. แก้วไวน์แดง รุ่น SVALKA/สวัลก้า แพ็ค 6 
ความจุ 30 ซล. ราคา 299.- ดีไซเนอร์ Åsa Gray
6. ไฟฉายไร้ถ่าน รุ่น LJUSA/ยูสซ่า ราคา 199.- วัสดุ: 
พลาสติก ABS ดีไซเนอร์: Anna Efverlund 

7. ช้ันแขวนเก็บของ 9 ช่อง รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ราคา 
179.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ดีไซเนอร์: Sarah Fager ก22xล34xส120 ซม. 8. โคมไฟ
ต้ังโต๊ะ รุ่น LAMPAN/ลัมป้ัน ราคา 169.- วัสดุ: พลาสติก 
ดีไซเนอร์ C Öjerstam/M Elebäck ขนาดโป๊ะโคม Ø19 
ซม. สูง 29 ซม. 9. ตะเกียงทีไลท์ รุ่น MJÖNÄS/มิเยอแนส 
ราคา 149.- วัสดุ: แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี ดีไซเนอร์: Matz 
Borgström สูง 9 ซม. คละเฉดสีแดง (ห้ามจุดเทียนท้ิงไว้
ขณะท่ีไม่มีคนอยู่) 10. โคมไฟสปอตไลท์ติดผนัง/แบบหนีบ 
รุ่น KVART/ควัร์ท ราคา 229.- วัสดุ: พลาสติก/เหล็กพ่น
แล็กเกอร์ ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ขนาด
โป๊ะโคม Ø8.5 ซม. 11. เก้าอ้ีสตูล รุ่น MARIUS/มาริอุส 
ราคา 155.- วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ดีไซเนอร์: Ola 
Wihlborg ขนาด Ø32 ซม. สูง 45 ซม.

ต่ำากว่า
500.-

โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LAMPAN/ลัมป้ัน

169.-

แก้วไวน์แดง รุ่น SVALKA/สวัลก้า แพ็ค 6

299.-

โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค

450.-

5

1 2

3

4

10 11

7

8 9

6

ไฟฉายระบบไขลาน เพ่ือให้คุณไม่
ต้องคลำาหาแบตเตอร่ีในความมืด
อีกต่อไป
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5. ในท่ีสุด! ก็มีช้ันวางของสำาหรับผนังเอียงแบบน้ี

7. ถังขยะทำาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลน้ี วางซ้อนกันได้  ทำาให้คุณแยกขยะได้ง่าย
ข้ึน

1. ชุดราวแขวนผนัง  รุ่น GRUNTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Mi-
kael WarnhaMMar ราวสแตนเลส ราคา 265.- ราวติดผนังแขวนเก็บของ
ได้สะดวก ไม่เปลืองท่ีวาง ยาว 80 ซม. ท่ีใส่ช้อนส้อม ราคา 195.- สีขาว สำาหรับเก็บ
ช้อนส้อม อุปกรณ์ครัว เคร่ืองเทศ ปากกา ฯลฯ 
2. โต๊ะทำางาน รุ่น VIKA VEINE/VIKA MOLIDEN วีก้า เวเน่/วีเก้ มูลิเดน 
ราคา 6,690.- บุสักหลาด ช่วยดูดซับเสียง และใช้เป็นบอร์ดติดข้อความได้
วัสดุ: ปิดผิวฟอยล์/เหล็กชุบนิกเกิล ดีไซเนอร์: Johanna Jelinek
ขนาด ก99xล60xส82 ซม. สีขาว  
3. ช้ันวางของบนโต๊ะ รุ่น GALANT/กะลันท์ ราคา 1,590.- วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิร์ช
เคลือบเล็กเกอร์ ขนาด ก70xล30xส35 ซม. 
4. ชุดรางแม่เหล็กรุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ดีไซเนอร์ 
Mikael WarnhaMMar รางแม่เหล็กสำาหรับเก็บมีด ราคา 395.- ยาว 53 ซม. 
กล่องเหล็กทรงกลม ราคา 195.-/แพ็ค 3 
5. ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY JÄRPEN/EKBY RISET เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี รีสเซท
ราคา 1,090.-/ช้ัน วัสดุ: พ้ืนผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก119xล28 ซม. สีขาว
6. ถังขยะแยกประเภท รุ่น RETUR/รีทูร์ ถังขยะทรงต้ืน เหมาะสำาหรับพ้ืนท่ีแคบ
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์: Marcus arvonen สีขาว 
ถังขยะแยกประเภท ขนาด 6 ลิตร ราคา 379.-/แพ็ค 2 
ถังขยะแยกประเภท ขนาด 22 ลิตร ราคา 469.-/ใบ 

7.ถังขยะเศษกระดาษ รุ่น PLUGGIS/พลุกกิส ราคา 299.- วัสดุ: พลาสติก PeT 
รีไซเคิล ดีไซเนอร์: Marcus arvonen ขนาด ก32xล34xส15 ซม. สีดำา 
ถังขยะ ราคา 349.-  ขนาด ก32xล35xส22 ซม.

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางานเฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน

1. จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบมากข้ึนด้วยรางแขวนเอนกประสงค์และท่ีใส่ของ 2. จากโต๊ะวางแล็ปท็อปท่ีดูเหมือนธรรมดา แค่เปิดโต๊ะข้ึน คุณจะได้พ้ืนท่ีทำางานเพ่ิม
เป็นสองเท่า  

3. ลองใช้ช้ันวางของต้ังโต๊ะดูสิ หากคุณอยากได้พ้ืนท่ีทำางานมากข้ึน 4. ถ้าหาของช้ินเล็กๆไม่เคยเจอ ลองหาแถบแม่เหล็กและกล่องเหล็กแบบน้ีไว้เก็บของ

6. แค่ติดไว้ข้างโต๊ะทำางาน ถังขยะแยกประเภทก็ใช้เป็นท่ีเก็บกระดาษและปากกาได้
อีกด้วย

กล่องเหล็กทรงกลม 
รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

195.-

โต๊ะทำางาน รุ่น VIKA VEINE/VIKA MOLIDEN วีก้า 
เวเน่/วีเก้ มูลิเดน

6,690.-

ถังขยะแยกประเภท รุ่น RETUR/รีทูร์ 
ขนาด 6 ลิตร/แพ็ค 2

379.-
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โต๊ะทำ�ง�น ร�ค�เร่ิมต้น 599.- ถึง 9,990.-
ยังมีให้เลือกอีกมากมายท่ีอิเกีย 

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น

โต๊ะพร้อมช้ันว�งหนังสือ รุ่น EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ร�ค� 5,290.- วัสดุ:  ผิวพิมพ์
ลายนูน/ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: Tord Björklund ขนาด ก154xล79xส149 ซม. สีเบิร์ช 
ขาโต๊ะหมุนปรับได้ เพ่ือปรับโต๊ะให้สูงได้ระดับเดียวกัน เม่ือวางบนพ้ืนท่ีไม่เรียบ

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น MICKE/มิคเก้ ร�ค� 3,290.- เลือกประกอบตู้เก็บของใต้โต๊ะ
ไว้ด้านซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: Henrik 
Preutz  ขนาด ก105xล50xส75 ซม. สีขาว 

โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุ่น LEKSVIK/เลียคส์วีค ร�ค� 5,990.- ล้ินชักขนาดใหญ่ 
รองรับแล็ปท็อปหน้าจอใหญ่สุด 17 น้ิว วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี 
ดีไซเนอร์: Carina Bengs ขนาด ก79xล50xส74 ซม. สีดำา

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น GALANT/กะลันท์ ร�ค� 8,590.- หน้าโต๊ะทรงโค้ง ช่วยรองรับข้อมือ
และแขนได้ดีข้ึนขณะเขียนหนังสือ วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็กชุบโครเม่ียม 
ดีไซเนอร์: Olle lundBerg ขนาด ก160xล91 ส60-90 ซม. สีขาว

โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุ่น ISALA/อิซอล่� 
ร�ค� 8,590.- ช้ันวางแล็ปท็อปเป็นแผ่น
เหล็กเจาะรู ระบายอากาศได้ดีกว่า 
ช่วยลดความร้อนจากแล็ปท็อป วัสดุ: 
ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: J asshoff/H 
Brogård ขนาด ก80xล45xส74 ซม.
สีม่วงไลแลค

โต๊ะทำ�ง�นพร้อมช้ันเก็บของบนโต๊ะ รุ่น HEMNES/เฮมเนส ร�ค� 17,890.-
ช้ันวางกลางปรับได้ สามารถปรับให้เป็นท่ีวางจอคอมพิวเตอร์หรือใช้เป็นท่ีวางของอ่ืนๆ 
วัสดุ: ไม้สปรูซเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ดีไซเนอร์: Carina Bengs 
ขนาด ก159xล65xส137 ซม. สีเทา-น้ำาตาล 

ตู้ 3 ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น ERIK/เอียริค ร�ค� 2,690.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาด ก41xล50xส57 ซม. สีเงิน
ตู้ล้ินชัก รุ่น LENNART/เลนน�ร์ท ร�ค� 290.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/พลาสติก 
ดีไซเนอร์: JOn KarlssOn ขนาด ก30xล34xส56 ซม. สีเทาเข้ม

โต๊ะทำ�ง�นขน�ดเล็ก รุ่น LAIVA/ไลว่� ร�ค� 599.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ 
ดีไซเนอร์: JOn KarlssOn ขนาด ก70xล50xส72 ซม. สีน้ำาตาลดำา

ตู้ล้ินชัก รุ่น ALEX/อเล็กซ์ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ดีไซเนอร์: Johanna asshoff
สีข�ว  ตู้ 9 ล้ินชัก ร�ค� 4,690.- ขนาด ก36xล48xส115 ซม.
ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน ร�ค� 4,690.- ขนาด ก67xล48xส66 ซม.
ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น HELMER/เฮล์มเมอร์ ร�ค� 1,390.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น
ขนาด ก28xล43xส69 ซม. สีแดง 

โต๊ะย�ว รุ่น BESTÅ BURS/ เบสตัว บุช ร�ค� 9,990.- ปิดผิวแผ่นหลังโต๊ะเพ่ือความ
สวยงาม สามารถวางโต๊ะไว้กลางห้องได้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ดีไซเนอร์: MiKael 
WarnHaMMar ขนาด ก180xล40xส74 ซม. สีแดง 

โต๊ะพร้อมช้ันล้ินชัก รุ่น GUSTAV/กุสตอฟ ร�ค� 7,990.-  ล้ินชักล็อกได้ พร้อมกุญแจ 
วัสดุ: ไม้วีเนียร์เบิร์ชแล็กเกอร์  ขนาด ก110xล60xส85 ซม. 

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น LINNARP/ลินน�ร์ป ร�ค� 6,990.- ปิดผิวแผ่นหลังโต๊ะเพ่ือความ
สวยงาม สามารถวางโต๊ะไว้กลางห้องได้, ล้ินชักสำาหรับเก็บกระดาษขนาด a4
วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ดีไซเนอร์: K HagBerg/M HagBerg
ขนาด ก118xล50xส76 ซม. สีดำา 

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น MICKE/มิคเก้

3,290.-

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น LINNARP/ลินน�ร์ป

6,990.-

โต๊ะทำ�ง�นขน�ดเล็ก 
รุ่น LAIVA/ไลว่�

599.-

ความทันสมัยท่ีแฝงภายใต้ลุค
คลาสสิค 'ล้ินชัก' สามารถยกข้ึน
ไว้วางแล็ปท็อปได้อย่างเหมาะเจาะ 
แล้วยังมีท่ีซ่อนสายไฟท่ีด้านหลังด้วย

ส ินค ้าบรรจ ุ ในกล ่องแบน ให ้ค ุณน ำากล ับบ ้านได ้ท ันท ี เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น
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เก้าอ้ีหมุนรุ่น GREGOR/เกรกกูร์ ราคา 4,290.- 
เบาะน่ัง/พนักพิง: กระดาษไม่ฟอกขาว หุ้มผ้าฝ้าย 
100% เบาะขนาด ก45xล47 ส42-53 ซม. ดีไซเนอร์: 
Andrew Shove สีดำา

เก้าอ้ีหมุน รุ่น TORBJÖRN/ทูร์บิเยิร์น ราคา 1,690.- 
ออกแบบพ้ืนเบาะน่ังให้ลาดลงเล็กน้อย รับสรีระได้ดีข้ึน
เม่ือเอนตัวไปด้านหน้า เบาะน่ัง/พนักพิง: ผ้าฝ้าย 100% 
ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาดเบาะ ก40xล43 ส42-50 
ซม. สี Alme red 

เก้าอ้ีหมุน รุ่น NOMINELL/นูมิเนลล์ ราคา 5,990.-
เบาะหุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก44xล45 ส43-56 ซม. 
ดีไซเนอร์: olle Lundberg สี hult black/eslöv

เก้าอ้ีหมุนมีแขน รุ่น PATRIK/พอทริค ราคา 6,990.- 
หุ้มผ้าขนสัตว์ 100% ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard
ขนาดเบาะ ก44xล40 ส42-52 ซม. สี Ultuna dark 
grey

เก้าอ้ีหมุน รุ่น JULES/จูลส์ ราคา 2,690.- ปรับความ
สูงท่ีน่ังได้ เพ่ือให้น่ังสบาย วัสดุ: ไม้อัดบีชทำาสี ดีไซเนอร์: 
nicholai wiig hansen ขนาดท่ีน่ัง ก44xล42 ส41-
53 ซม. สีขาว/สีเงิน 

เก้าอ้ีหมุนรุ่น SNILLE/สนิลเล่ ราคา 600.- ปรับความ
สูงท่ีน่ังได้ เพ่ือความสบาย วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน
ขนาดท่ีน่ัง ก46xล39 ส39-51 ซม. สีชมพู 

เก้าอ้ีหมุน รุ่น RICKARD/ริการ์ด ราคา 1,390.- 
เบาะหุ้มผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก42xล38 ส43-54 ซม. 
ดีไซเนอร์: Mark Temple สี ransta dark grey

เก้าอ้ีหมุนพนักสูง รุ่น MARKUS/มาร์คุส ราคา 7,890.- 
เก้าอ้ีท่ีผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็นเก้าอ้ีสำานักงาน 
มีหมอนรองรับบริเวณศีรษะและต้นคอ เพ่ือความสบาย
ย่ิงข้ึน เบาะขนาด ก53xล47 ส40-57 ซม. หุ้มผ้าขนสัตว์ 
100% ดีไซเนอร์: henrik PreUTz สีเขียว 

อาร์มแชร์หมุน รุ่น SKRUVSTA/สกรูฟสต้า ราคา 
4,990.- สามารถปรับความฝืดเพ่ือควบคุมการหมุน ให้
เหมาะกับน้ำาหนักและอิริยาบถของผู้น่ังได้ เบาะหุ้มหนัง
เทียม ขนาด ก48xล45 ส47-55 ซม. สี idhULT 
whiTe 

เก้าอ้ีทำางาน ราคาเร่ิมต้น 600.- ถึง 14,090.-
ยังมีให้เลือกอีกมากมายท่ีอิเกีย 

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน

เก้าอ้ีหมุน รุ่น JULES/จูลส์ 

2,690.-

เก้าอ้ีหมุน รุ่น TORBJÖRN/ทูร์บิเยิร์น

1,690.- เก้าอ้ีหมุนรุ่น SNILLE/สนิลเล่

600.-

เราย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้าภายใน 100 ว ัน ด ูรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิมท ี ่หน ้า 370 เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน

เก้าอ้ีหมุน รุ่น VILGOT/วิลกุท ราคา 3,250.- เก้าอ้ีท่ี
ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็นเก้าอ้ีสำานักงาน มี
หมอนรองบริเวณบ้ันเอว ช่วยรองรับหลังส่วนล่าง ให้
น่ังได้สบายย่ิงข้ึน เบาะหุ้มผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด 
ก47xล48 ส47-60 ซม. สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: henrik 
Preutz

เก้าอ้ีหมุนมีแขน รุ่น VOLMAR/วูลมาร์ ราคา 
14,090.- เก้าอ้ีท่ีผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็น
เก้าอ้ีสำานักงาน ดีไซเนอร์: henrik PreUTz เบาะหุ้ม
หนังเกรน ขนาด ก41xล44 ส40-57 ซม. สีดำา

บางคร้ังการลดทอนก็ทำาให้อะไรๆดี
ข้ึน การใช้ผ้าตาข่ายช่วยคุมต้นทุน
สินค้า และเพ่ิมความสบายเพราะ
ตาข่ายยืดหยุ่นรับแผ่นหลัง 
แถมระบายอากาศได้ดี

เก้าอ้ีหมุนพนักสูง รุ่น MARKUS/มาร์คุส ราคา 
7,890.- เก้าอ้ีท่ีผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้เป็น
เก้าอ้ีสำานักงาน เบาะน่ัง/พนักพิง: หุ้มหนังสปลิท/ ผ้า
โพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: henrik PreUTz 
ขนาดเบาะ ก53xล47 ส40-57 ซม. สีดำา
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ชุดโต๊ะทำ�ง�นรุ่น MICKE/มิคเก้ วัสดุ: ผิวทำ�สี/เหล็กพ่นสีฝุ่น สีข�ว/ส้ม ดีไซเนอร์: 
Henrik Preutz ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน ร�ค� 2,290.- ขน�ด ก35xล50xส75 ซม. 
โต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 1,990.- ก73xล50xส75 ซม. เก้�อ้ีทำ�ง�นหมุนได้ รุ่น SNILLE/
สนิลเล่ ร�ค� 600.- ท่ีน่ังพล�สติกโพลีโพรพิลีน ขน�ด ก45xล39xส39-51 ซม. สี
ข�ว โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุ่น JANSJÖ/ยันเชอ ร�ค� 499.- วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม/
พล�สติก/เหล็กหล่อ หลอดไฟแยกจำ�หน่�ย

ชุดโต๊ะทำ�ง�นรุ่น LAIVA/ไลว่� วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีน้ำ�ต�ลดำ� ดีไซเนอร์: Jon 
karlsson ตู้หนังสือ ร�ค� 750.- ขน�ด ก62xล24xส165 ซม. โต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 
599.- ขน�ด ก70xล50xส72 ซม. เก้�อ้ีรับแขก รุ่น SNILLE/สนิลเล่ ร�ค� 500.- ท่ี
น่ังพล�สติกโพลีโพรพิลีน ขน�ด ก45xล39xส47 ซม. สีดำ� โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุ่น 
LAGRA/ลอกร้� ร�ค� 129.- ดูร�ยละเอียดด้�นบน หลอดไฟแยกจำ�หน่�ย

โต๊ะทำ�ง�นและตู้หนังสือ รุ่น LASSE/ลัสเซ่ ร�ค� 2,490.- โต๊ะขน�ด 
ก105xล50xส75 ซม. ตู้หนังสือ ก50xล30xส148 ซม. ผิวพิมพ์ล�ยนูน สีเบิร์ช 
ดีไซเนอร์: Henrik Preutz เก้�อ้ีทำ�ง�นหมุนได้ รุ่น SNILLE/สนิลเล่ ร�ค� 600.- ท่ี
น่ังพล�สติกโพลีโพรพิลีน สีแดง โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุ่น LAGRA/ลอกร้� ร�ค� 129.- 
วัสดุ: เหล็ก/พล�สติกโพลีค�ร์บิเนต สูง 42 ซม. หลอดไฟแยกจำ�หน่�ย 

เร�ย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้�ภ�ยใน 100 ว ัน ด ูร�ยละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิมท ี ่หน ้� 370 เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น

ชุดโต๊ะทำ�ง�นรุ่น SMÅDAL/สมัวดอล วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ สีข�ว 
ดีไซเนอร์: Carina Bengs ตู้หนังสือ ร�ค� 2,190.- ขน�ด ก79xล34xส102 ซม. 
โต๊ะทำ�ง�น ร�ค� 3,290.- ก90xล54xส74 ซม. รับน้ำ�หนักไม่เกิน 50 กก. เก้�อ้ี
ทำ�ง�นหมุนได้ รุ่น JULES/จูลส์ ร�ค� 2,690.- ท่ีน่ังเป็นไม้อัดบีชทำ�สี ขน�ด 
ก44xล42xส41-53 ซม. สีข�ว/สีเงิน ดีไซเนอร์: niCHolai Wiig Hansen โคม
ไฟโต๊ะทำ�ง�น รุ่น FORSÅ/ฟอร์ชอัว ร�ค� 939.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล สูง 50 ซม. 
หลอดไฟแยกจำ�หน่�ย

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น

ร�ค�รวมท ัง้ชดุ

5,379.-

ร�ค�รวมท ัง้ชดุ

9,109.-

ร�ค�รวมท ัง้ชดุ

1,978.-

ร�ค�รวมท ัง้ชดุ

3,219.-
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1. โต๊ะทำ�ง�นท็อปกระจก รุ่น VIKA GRUVAN/VIKA LILLEBY วีก้� กรูฟวัน/วีก้� 
ลิลเลบี ร�ค� 4,690.- วัสดุ: กระจกนิรภัย ขนาด ย140xก70xส78 ซม. สีดำา
2. โต๊ะทำ�ง�นพร้อมตู้ล้ินชัก รุ่น VIKA AMON/VIKA ALEX tABLE วีก้� อะมน/วี
ก้� อเล็กซ์ ร�ค� 3,990.- วัสดุ: ผิวพิมพ์ลายนูน ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hag-

berg/JoHanna assHoff ขนาด ก150xล75xส72 ซม. สีน้ำาตาลดำา/ขาว
3. โต๊ะทำ�ง�นพร้อมข�โต๊ะแบบช้ันว�ง รุ่น VIKA BLECKEt/VIKA ARtUR วีก้� 
เบลคเคท/วีก้� อ�ร์ทูร์ ร�ค� 6,690.- สามารถยึดขาโต๊ะให้ตรงหรือเฉียง เพ่ือปรับหน้า
โต๊ะให้เป็นพ้ืนเรียบหรือพ้ืนลาดเอียงได้ วัสดุ: ปิดผิวด้วยลามิเนต/กระจกนิรภัย/ไม้เบิร์ช 
ดีไซเนอร์: HenriK Preutz ขนาด ก150xล75 ส71-93 ซม. สีขาว 

4. โต๊ะทำ�ง�น รุ่น VIKA AMON/VIKA LAGE วีก้� อะมน/วีก้� ลอเก้ ร�ค� 2,590.- 
วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ย120xก60xส73 ซม. สีแดง  5. โต๊ะทำ�ง�นท็อปกระจกนิรภัย 
รุ่น VIKA GLASHOLM/VIKA ANNEFORS วีก้� กลอสโฮล์ม/วีก้� อันเนฟอร์ช 
ร�ค� 5,690.- ดีไซเนอร์: Caroline abild Jessen ขนาด ย150xก80xส71 ซม. 
ท็อปกระจกลายดอก/สีดำา  6. โต๊ะทำ�ง�น รุ่น VIKA AMON/VIKA CURRY วีก้� อะ
มน/วีก้� เคอร์รี ร�ค� 950.- วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: K Hagberg/M 
Hagberg ขนาด ย100xก60xส73 ซม. สีขาว/ดำา

1. ท็อปโต๊ะไม้จริง รุ่น VIKA BYSKE/วีก้� บืสเก้ ร�ค� 2,590.- ไม้เป็นวัสดุ
ธรรมชาติท่ีแข็งแรงทนทาน วัสดุ: ไม้บีชเคลือบน้ำามัน รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. 
ขนาด ย140xก70 ซม.  2. ท็อปกระจก รุ่น VIKA GRUVAN/วีก้� กรูฟวัน ร�ค� 
3,790.- วัสดุ: กระจกนิรภัย/ผิวทำาสี ขนาด ย140xก70 ซม. สีขาว  3. ท็อปโต๊ะ รุ่น 
VIKA AMON/วีก้� อะมน ร�ค� 1,190.- วัสดุ: ผิวพิมพ์ลายนูน รับน้ำาหนักสูงสุด 50 
กก. ขนาด ย150xก75 ซม. สีเขียว  4. ท็อปโต๊ะ รุ่น VIKA VEINE/วีก้� เวเน่ ร�ค� 
4,690.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. ขนาด ก99xล60xส11 
ซม. สีน้ำาตาลดำา  5. ท็อปโต๊ะ รุ่น VIKA HYttAN/วีก้� ฮึทตัน ร�ค� 3,790.- สี
สแตนเลส รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. ขนาด ย120xก60 ซม.  6. ท็อปโต๊ะ รุ่น VIKA 
AMON/วีก้� อะมน ร�ค� 1,690.- ท็อปยาวพิเศษ น่ังทำางานสองคนได้สะดวก วัสดุ: 
ผิวทำาสี รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. ขนาด ย200xก60 ซม. สีขาว 7. ท็อปโต๊ะเข้�มุม 
รุ่น VIKA AMON/วีก้� อะมน ร�ค� 1990.- เจาะรูพร้อมสำาหรับประกอบขาโต๊ะ 5 ขา 
วัสดุ: ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: Jon Karlsson ขนาด ย120xก120 ซม. สีขาว

8. ข�โต๊ะ รุ่น VIKA CURRY/วีก้� เคอร์รี ร�ค� 100.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น สูง 70 
ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg สีแดง 9. ข�โต๊ะ รุ่น VIKA MOLIDEN 
/วีก้� มูลิเดน ร�ค� 500.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่นและชุบนิกเกิล สูง 70 ซม. รับน้ำาหนัก
สูงสุด 50 กก. ดีไซเนอร์: JoHanna JelineK 10. ข�โต๊ะมีล้อเล่ือน รุ่น VIKA 
RUNtORP/วีก้� รุนทอร์ป ร�ค� 450.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: franCis 
Cayouette สูง 70 ซม. สีขาว 11. ข�โต๊ะปรับระดับได้ รุ่น VIKA KAJ/วีก้� คัย 
ร�ค� 450.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น สูง 60-90 ซม. สีเงิน 12. ข�โต๊ะ รุ่น VIKA BYSKE/
วีก้� บืสเก้ ร�ค� 700.- วัสดุ: เหล็กชุบโครเม่ียม รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. สูง 70-107 
ซม. 13. ตู้เก็บของใต้โต๊ะ รุ่น VIKA ALEX/วีก้� อเล็กซ์ ร�ค� 2,200.- วัสดุ: ปิดผิว
ด้วยฟอยล์ ดีไซเนอร์: JoHanna assHoff ขนาด ก36xล58xส70 ซม. สีขาว 14. 
ข�โต๊ะแบบส�มข� รุ่น VIKA LERBERG/วีก้� แลร์แบร์ก ร�ค� 300.- วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น รับน้ำาหนักสูงสุด 50 กก. ขนาด ก60xล39xส70 ซม. สีเทา

ถ้�ยังไม่เจอโต๊ะท่ีใช่? 
เร�ยังมีโต๊ะอีกกว่� 400 แบบให้คุณเลือกท่ีนี่
เลือกออกแบบโต๊ะทำางานท่ีใช่ด้วยตัวคุณเอง หรือเลือกประกอบจากช้ินส่วนท่ีเราคัดมา
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ออกแบบโต ๊ ะท ำางานร ุ ่น ViKa/ว ีก ้า ได ้ ในแบบของค ุณ เพ ียงคล ิก  www.iKea .Co.tH  เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�นเฟอร์นิเจอร์ ห้องทำ�ง�น

โต๊ะทำ�ง�น รุ่น VIKA AMON/VIKA CURRY 
วีก้� อะมน/วีก้� เคอร์รี

950.-ข�โต๊ะแบบส�มข� 
รุ่น VIKA LERBERG/วีก้� แลร์แบร์ก

300.-
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ถึงเราจะรู้ดีเร่ืองช้ันวางของ แต่คุณเท่าน้ันรู้ดีท่ีสุด
มิกซ์แอนด์แมทช์ให้เต็มท่ีจนกว่าจะเจอท่ีตรงใจ

1. ช้ันวางของ รุ่น EKBY KARL/เอียคบี คาร์ล ราคา 990.- วัสดุ: ผิวทำาสี ใช้กับฉากรับ
ช้ันรุ่น EKBY/เอียคบี จำานวน 2 หรือ 3 ช้ิน (ต้องเป็นฉากสำาหรับช้ันวางท่ีมีความลึก 28 ซม.) 
ฉากรับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก119xล28 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 20 กก. สีแดง 2. ช้ัน
วางของ รุ่น EKBY ÖSTEN/เอียคบี เอิสเตน ราคา 225.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ใช้กับ
ฉากรับช้ันรุ่น EKBY/เอียคบี จำานวน 2 หรือ 3 ช้ิน (ต้องเป็นฉากสำาหรับช้ันวางท่ีมีความลึก 
28 ซม.) ฉากรับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก119xล28 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 20 กก. สี
ขาว 3. ช้ันวางของ รุ่น EKBY HEMNES/เอียคบี เฮมเนส ราคา 790.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบ
แล็กเกอร์ย้อมสี ใช้กับฉากรับช้ันรุ่น EKBY/เอียคบี จำานวน 2 หรือ 3 ช้ิน (ต้องเป็นฉากสำาหรับ
ช้ันวางท่ีมีความลึก 28 ซม.) ฉากรับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก119xล28 ซม. รับน้ำาหนัก
ได้ไม่เกิน 20 กก. สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Carina BEngs 4. ช้ันวางของแบบล้ินชักคู่ รุ่น 
EKBY ALEX/เอียคบี อเล็กซ์ ราคา 1,990.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ใช้กับฉากรับช้ันรุ่น 
EKBY/เอียคบี จำานวน 2 หรือ 3 ช้ิน (ต้องเป็นฉากสำาหรับช้ันวางท่ีมีความลึก 28 ซม.) ฉาก
รับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก119xล28xส11.5 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 20 กก. สีขาว 
ดีไซเนอร์: Johanna asshoff 5. ช้ันวางของ รุ่น EKBY JÄRPEN/เอียคบี แยร์เปน 
ราคา 390.- วัสดุ: ไม้วีเนียร์เบิร์ชเคลือบแล็กเกอร์ ใช้กับฉากรับช้ันรุ่น EKBY/เอียคบี (ต้อง
เป็นฉากสำาหรับช้ันวางท่ีมีความลึก 19 ซม.) ฉากรับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก79xล19 

ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 10 กก. 6. ช้ันวางของ รุ่น EKBY TONY/เอียคบี ทูน่ี ราคา 890.- 
วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ใช้กับฉากรับช้ันรุ่น EKBY/เอียคบี (ต้องเป็นฉากสำาหรับช้ันวางท่ีมี
ความลึก 19 ซม.) ฉากรับช้ันแยกจำาหน่าย ช้ันขนาด ก79xล19 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 10 
กก. สีขาว 7. ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY STILIG/เอียคบี สตีลิค ราคา 250.- ฉากไม้จริงทำาสี ใช้
งานได้แข็งแรงทนทาน ขนาด ล26xส32 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: MiKaEl WarnhaM-
Mar 8. ฉากรับช้ัน แพ็ค2 รุ่น EKBY MÅNS /เอียคบี มนส์ ราคา 120.- วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น ติดต้ังได้ท้ัง 2 แบบ เลือกใช้คู่กับช้ันวางท่ีมีความลึก 19 หรือ 28 ซม. ขนาดลึก 28 ซม. 
สีแดง รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 15 กก. ดีไซเนอร์: Maria VinKa 9. ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY 
ROBERT/เอียคบี รูแบร์ท ราคา 125.- วัสดุ: อะลูมิเนียมชุบนิกเกิล ขนาด ล20xส25 ซม. 
ดีไซเนอร์: hEnriK PrEutz 10. ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY KÅNNA/เอียคบี ควนน่า ราคา 
150.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ติดต้ังได้ท้ัง 2 แบบ เลือกใช้คู่กับช้ันวางท่ีมีความลึก 19 หรือ 28 
ซม. ขนาดลึก 28 ซม. สีดำา รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 15 กก. ดีไซเนอร์: Maria VinKa
11. ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY STÖDIS/เอียคบี สเตอดิส ราคา 25.- วัสดุ: พลาสติกโพลีโพร-
พิลีน ขนาด ล17xส17 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 15 กก. สีแดง 12. ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY 
HENSVIK /เอียคบี เฮนส์วีค ราคา 190.- วัสดุ: ผิวทำาสี ติดต้ังได้ท้ัง 2 แบบ เลือกใช้คู่กับช้ัน
วางท่ีมีความลึก 19 หรือ 28 ซม. ขนาด ล18xส24 ซม. รับน้ำาหนักได้ไม่เกิน 15 กก. สีขาว

1. ช้ันแขวน 3 ระดับ รุ่น EKBY JÄRPEN/EKBY GÄLLÖ เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี แกลเออ  
ราคา 2,170.- วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก119xล29xส119 ซม. สีขาว 2. ช้ันแขวน 3 ระดับ รุ่น 
EKBY JÄRPEN/EKBY OXIE เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี อุ๊กซ่ี ราคา 2,120.- วัสดุ: ผิวทำาสี
ขนาด ก79xส59 ซม. สีขาว/เขียว ดีไซเนอร์: hEnriK PrEutz 3. ช้ันแขวนผนัง รุ่น 
EKBY JÄRPEN/BJÄRNUM เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี เบียร์นุม ราคา 1,750.- วัสดุ: ไม้
วีเนียร์แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก239xล28 ซม. สีน้ำาตาลดำา/อะลูมิเนียม 4. ช้ัน
แขวนผนัง รุ่น EKBY GRUVAN/EKBY VALTER เอียคบี กรูฟวัน/เอียคบี วัลเทร์ ราคา 
2,050.- วัสดุ: ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย ขนาด ก119xส31 ซม. สีดำา

5. ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY VIKTOR/EKBY LERBERG เอียคบี วิคตูร์/เอียคบี แลร์แบร์ก 
ราคา 345.- วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก75xล28 ซม. สีแดง/ขาว ดีไซเนอร์: Jon 
Karlsson 6. ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY HEMNES/EKBY UTSJÖ เอียคบี เฮมเนส/
เอียคบี อูทเชอ ราคา 1,390.- วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด ก119xล28 ซม. สี
น้ำาตาลเทา/ดำา ดีไซเนอร์: Carina BEngs/Jon Karlsson 7. ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY 
LAIVA/EKBY STÖDIS เอียคบี ไลว่า/เอียคบี สเตอดิส ราคา 139.- วัสดุ: พลาสติก/ปิด
ผิวด้วยฟอยล์ ขนาด ก59xล24 ซม. สีน้ำาตาลดำา/ขาว ดีไซเนอร์: Jon Karlsson

เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ เฟอร์นิเจอร์ ห้องทำางาน

ช้ันแขวนผนัง 
รุ่น EKBY LAIVA/EKBY STÖDIS 

เอียคบี ไลว่า/เอียคบี สเตอดิส

139.-
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ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY HEMNES/EKBY UTSJÖ 
เอียคบี เฮมเนส/เอียคบี อูทเชอ

1,390.-
ฉากรับช้ัน รุ่น EKBY STÖDIS/เอียคบี สเตอดิส

25.-



โต๊ะทำ�ง�น รุ่น MICKE/มิคเก้ 
รูร้อยสายไฟด้านหลัง 
เก็บสายไฟได้สะดวกเป็นระเบียบ ไม่รุงรัง 
วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝุ่น ก73xล50xส75 ซม. 
สีน้ำาตาลดำา/ขาว, สีขาว, สีขาว/สีเบิร์ช, สีขาว/ส้ม    

1,990.-

ดีไซเนอร์:
Henrik Preutz

กล่องผ้� รุ่น DRÖNA/เดรินน่�
หูข้างกล่องช่วยให้ดึงกล่องออกได้สะดวก 
ขนาดพอดีสำาหรับวางบนช้ันวางหนังสือรุ่น ExPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท
วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์/กระดาษแข็ง
ก33xล38xส33 ซม. คละสี 

199.-/ใบ

สีขาว/สีเบิร์ช ขาว สีขาว/ส้ม

สีอ่ืนๆ ให้เลือก :

หลักสูตรก�รออกแบบของอิเกีย: ต้ังต้นกันท่ี
ร�ค�แล้วต�มม�ด้วยไอเดียสุดครีเอท *

* ท่ีอิเกีย โจทย์หลักของเรา คือ ออกแบบสินค้า "คุณภาพ" ในราคาท่ีทุกคน 
"เป็นเจ้าของได้"
น่ีคือเหตุผลว่า ทำาไมดีไซเนอร์ทุกคนต้องคำานึงถึงราคาขายเป็นอันดับแรก



บริการขนส่งสินค้า
เราไม่บวก"ค่าจัดส่งฟรี"ไว้ในราคาสินค้า 
แต่ถ้าคุณต้องการ เรามีบริการจัดส่งสินค้า
ให้คุณในราคาเหมาะสม สอบถามข้อมูลเพ่ิม
เติมได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า

บริการติดต้ังเฟอร์นิเจอร์
เรามีบริการจากช่างผู้ชำานาญงานในการ
ออกแบบและติดต้ัง เพ่ือชว่ยให้คุณประหยัด
เวลามากข้ึน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีอิเกีย

บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์
เรามีบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้คุณใน
ราคาพิเศษ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีอิเกีย

บริการวัดพ้ืนท่ี
เรามีบริการวัดพ้ืนท่ีเพ่ือจัดวางผัง
เฟอร์นิเจอร์ห้องทำางานให้คุณ สอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีอิเกียให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเพ่ิงเร่ิมต้ังบริษัทใหม่ หรือคิดปรับปรุง
เฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศ สร้างห้องประชุม หรือมุมพักผ่อน 
IKEA BUSINESS พร้อมมอบไอเดียและทางเลือกดีๆให้
กับคุณ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ีหลากหลาย ดีไซน์สวย และใช้
งานได้ดี เพ่ือสร้างส่ิงท่ีดีกว่าให้กับออฟฟิศคุณ แวะมา
หาเราท่ีอิเกีย หรือเข้าไปท่ีเว็บไซต์ของเรา เพ่ือเร่ิมชีวิต
การทำางานท่ีดีข้ึนต้ังแต่วันน้ี

เยี่ยมชมไอเดียการตกแต่งและโปรแกรมวางแผนได้ที่

www.IKEA.co.th

IKEA

BUSINESS



หน้าซ้าย: ช้ันวางของ 2 ตอน รุ่น IVAR/อิวาร์ ราคา 8,770.- ทำาจากไม้สน ไม่ทำาสี เลือกใช้น้ำามันหรือแว็กซ์
เคลือบผิว หรือย้อมด้วยสีย้อมไม้ได้ตามต้องการ ขนาด ก172xล50xส226 ซม. 
ถังแยกขยะพร้อมฝา รุ่น SORTERA/ซอร์ทเทียร่า ราคา 329.-/ใบ ฝาเปิดแบบพับข้ึน เปิดได้แม้วางกล่องซ้อน
กัน เหมาะสำาหรับแยกขยะประเภทแก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ขนาด ก39xล55xส28 ซม. จุ 37 ลิตร สีขาว 
  

หน้าขวา: ถุงแยกขยะ รุ่น DIMPA/ดิมป้า ราคา 329.-/แพ็ค 3 ข้างถุงมีช่องใส่ภาพท่ีใช้บอกประเภทขยะ แยก
ขยะได้สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำาหรับแยกขยะประเภทแก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ใช้ได้ท้ังใน
บ้านและนอกบ้าน วัสดุ: โพลีโพรพิลีน 100% รับน้ำาหนักสูงสุด 15 กก. ขนาด ก22xล35xส45 ซม. จุ 35 ลิตร 
สีขาว/เทาเข้ม/เทาอ่อน ดีไซเนอร์: Sarah Fager  

ถังแยกขยะพร้อมฝา รุ่น SORTERA/ซอร์ทเทียร่า 

329.-/ใบ

ถุงแยกขยะ รุ่น DIMPA/ดิมป้า

329.-/แพ็ค 3

อุปกรณ์จัดเก็บ
ของใช้ในบ้าน

264 265

ช้ันวางของ 2 ตอน รุ่น IVAR/อิวาร์

8,770.-
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หน ้าซ ้าย: ช้ันวางของ รุ่น GORM/กอร์ม ปรับความสูงระหว่างช้ันได้ ขายพร้อมเหล็กกากบาทค้ำาหลังช้ัน 
(สามารถเลือกซ้ือท่ีครอบปลายเสาในรุ่นเดียวกันมาติดเพ่ิมได้ เพ่ือป้องกันความช้ืนซึมเข้าเน้ือไม้) ผลิตจากไม้
จริงท่ีไม่ได้ทำาสี เลือกใช้น้ำามันเคลือบผิวหรือย้อมด้วยสีย้อมไม้ เพ่ือให้ได้ลักษณะพ้ืนผิวท่ีชอบ และเพ่ือเพ่ิมความ
คงทนแข็งแรง ช้ันวางของ ราคา 1,100.- ขนาด ก78xล35xส174 ซม.ช้ันวางของ ราคา 1,400.- ขนาด 
ก78xล55xส174 ซม.กล่องใสพร้อมฝา รุ่น SAMLA/ซัมล่า ราคา 70.-/ใบ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ขนาด ก28xล20xส14 ซม. จุ 5 ลิตร สีดำา ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard

หน ้าขวา: ถาดย่อยสำาหรับกล่องขนาด 11/22 ลิตร รุ่น SAMLA/ซัมล่า ราคา 59.- พลาสติก
โพลีโพรพิลีน ขนาด ก37xล25xส12 ซม. ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard เก้าอ้ี 2 ข้ัน รุ่น BEKVÄM/
เบียแควม ราคา 690.- วัสดุ: ไม้เบิร์ช ขนาด ก43xล39xส50 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson 

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  อุปกรณ์จัดเก็บของใช่ในบ้าน

ถาดย่อยสำาหรับกล่องขนาด 11/22 ลิตร 
รุ่น SAMLA/ซัมล่า

59.-ช้ันวางของ รุ่น GORM/กอร์ม

1,100.-

กล่องใสพร้อมฝา รุ่น SAMLA/ซัมล่า 

70.-/ใบ
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หน ้าซ ้าย: 
โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ล้อเล่ือน รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 1,070.-
สามารถเลือกอุปกรณ์แต่ละช้ินในรุ่นมาประกอบเข้าชุดได้หลายแบบ เพ่ือให้เหมาะกับ
ขนาดพ้ืนท่ีและความต้องการจัดเก็บ ขนาด ก44xล54xส77 ซม. สีขาว
ราวตากผ้าแบบแขวนปรับระดับได้ รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 399.-
ปรับความสูงในการแขวนได้ วัสดุ: เหล็ก สีขาว ขนาด ย107xล54 ซม. 
ความยาวรวมของราว 9 ม. 

หน ้าขวา:
1. ราวตากผ้า รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 299.- ใช้ได้ท้ังในบ้านและนอกบ้าน 
วัสดุ: เหล็ก สีขาว ขนาด ก77xล40-49 ซม. ความยาวรวมของราว 5 ม.
2. ซีรีส์ SKUBB/สกุบบ์ วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: SArAh FAger
ถุงใส่สูทหรือเส้ือผ้า ราคา 239.-/3 ใบ ใช้เก็บเส้ือผ้า กันฝุ่นและส่ิงสกปรก
ขนาด  60x105 ซม. 2 ใบ และ 60x135 ซม. 1 ใบ สีขาว ช้ันแขวน 9 ช่อง ราคา 
179.- แขวนง่ายและแกะออกง่ายด้วยเทปหนามเตย ขนาด ก22xล34xส120 ซม. สี
ขาว เลือกใช้คู่กับกล่องผ้ารุ่นเดียวกันได้ (ขนาด 22x34x11 ซม. 4 ช้ิน แยกจำาหน่าย)
3. ถุงใส่ผ้าเป้ือนพร้อมโครงเหล็ก รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 460.-  
ล้อรุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ช่วยให้ย้ายง่าย ทำาความสะอาดง่าย
วัสดุ: เหล็ก/โพลีเอสเตอร์ ขนาด ก38xล35xส73 ซม. จุ 72 ลิตร สีขาว 

1 2

3

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในบ้าน

ราวตากผ้าแบบแขวนปรับระดับได้ 
รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส

399.-

โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ล้อเล่ือน 
รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส 

1,070.-

ถุงใส่ผ้าเป้ือนพร้อมโครงเหล็ก รุ่น 
ANTONIUS/อันทูนีอุส

460.-
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หน ้าซ ้าย: 
โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ล้ินชัก/ท็อป รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 6,360.-
สามารถเลือกอุปกรณ์แต่ละช้ินในรุ่นมาประกอบเข้าชุดได้หลายแบบ เพ่ือให้เหมาะ
กับขนาดพ้ืนท่ีและความต้องการจัดเก็บ วัสดุ: เหล็ก/พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด 
ก88xล55xส174 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg
 
หน ้าขวา: 
1. ราวตากผ้าติดผนัง รุ่น GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ราคา 549.- ปรับได้ 3 ระดับ 
ให้เหมาะกับขนาดพ้ืนท่ีและจำานวนผ้า วัสดุ: สแตนเลส ขนาด ก56xล54 ซม. ความ
ยาวรวมของราว 4 ม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette
2. ราวแขวนผ้า รุ่น MULIG/มูลิก ราคา 139.- ปรับความกว้างได้ ให้เหมาะกับ
จำานวนผ้า ใช้ได้ท้ังในบ้านและนอกบ้าน วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น รับน้ำาหนักสูงสุด 15 กก. 
ขนาด ก60-90xล26xส16 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Henrik Preutz
3. ราวตากผ้าพับได้ รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส ราคา 999.- พับเก็บได้ ไม่เปลืองท่ี 
ขนาด ก72xส160 ซม. วัสดุ: เหล็ก สีขาว ความยาวรวมของราว 38 ม.

1 2

3

ออกแบบราวตากผ ้า ร ุ ่น ANTONIUS ได ้ ในแบบของค ุณ เพ ียงคล ิก  www.IKEA.CO.TH  อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในบ้าน

ราวแขวนผ้า รุ่น MULIG/มูลิก

139.-

โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ล้ินชัก/
ท็อป รุ่น ANTONIUS/อันทูนีอุส 

6,360.-
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กระจกเงา รุ่น LEVANGER/เลียวังเงอร์

2,390.-

หน ้าซ ้าย: ซีรีส์ PORTIS/พอร์ททิส ทำาจากเหล็ก ดีไซเนอร์: JON KARLSSON ท่ีแขวนหมวกและเส้ือ ราคา 
849.- ขนาด ก60xส191 ซม. สีดำา  ช้ันวางรองเท้า ราคา 429.- วางรองเท้าได้อย่างน้อย 8 คู่ ขนาด 
ก90xล34xส28 ซม. สีดำา ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY HEMNES/EKBY VALTER เอียคบี เฮมเนส/เอียคบี วัล
เทร์ ราคา 950.-/ช้ัน วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี/ไม้เบิร์ชทำาสี ขนาด ก119xล28xส31 ซม. รับน้ำาหนัก
สูงสุด 15 กก. สีน้ำาตาลดำา ดีไซเนอร์: Carina Bengs

หน ้าขวา: กระจกเงา รุ่น LEVANGER/เลียวังเงอร์ ราคา 2,390.-  เลือกแขวนได้ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง 
กรอบไม้สนทำาสี ขนาด ก50xส140 ซม. สีทอง กล่องใส่ดีวีดีพร้อมฝา รุ่น KVARNVIK/ควอร์นวีค ราคา 
369.-/ใบ  ใส่ดีวีดีได้ 18 แผ่น กล่องขนาดพอดีวางบนตู้หนังสือและตู้บานกระจก รุ่น HEMNES/เฮมเนส
วัสดุ: กระดาษแข็ง/ปอกระเจา ขนาด ก21xล29xส15 ซม. สีขาว

ช้ันแขวนผนัง รุ่น EKBY HEMNES/EKBY VALTER 
เอียคบี เฮมเนส/เอียคบี วัลเทร์

950.-/ช้ัน

ท่ีแขวนหมวกและเส้ือ ซีรีส์ PORTIS/พอร์ททิส

849.-



274 275อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในบ้าน

หน้าซ้าย: ท่ีแขวนหมวก รุ่น TJUSIG/ชูสสิก ราคา 1,400.- วัสดุ: ไม้เน้ือแข็งทำาสี/
สแตนเลส ขนาด ก79xล32xส25 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Henrik Preutz
ถังแยกขยะ รุ่น RETUR/เรททูร์ ราคา 379.-/แพ็ค 2 ดูรายการท่ี 1 
กล่องเก็บของ รุ่น STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,500.- ดูรายการท่ี 3

หน้าขวา: 
1. ถังแยกขยะ รุ่น RETUR/เรททูร์ ราคา 379.-/แพ็ค 2 ถังแยกขยะทรงต้ืน เหมาะ
สำาหรับใช้ในพ้ืนท่ีจำากัด สามารถใช้คู่กับถังแยกขยะแบบอ่ืนๆ ในรุ่นเดียวกันได้
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด ก15xล20xส20 ซม.จุ 6 ลิตร สีขาว ดีไซเนอร์: 
Marcus Arvonen
2. ตู้รองเท้า 3 ช่อง รุ่น STÄLL/สแตล ราคา 5,500.- แต่ละช่องมี 2 ช้ัน เก็บรองเท้า
ได้อย่างน้อย 18 คู่ วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก79xล29xส148 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: 
Sarah Fager
3. กล่องเก็บของมีล้อเล่ือน รุ่น STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,500.- กล่องเก็บของทรง
เต้ียเพ่ือให้เด็กใช้ได้ง่าย ให้เด็กๆ เก็บและจัดของได้เอง วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์/ผิวทำาสี 
ขนาด ก90xล50xส50 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark

ถังแยกขยะ รุ่น RETUR/เรททูร์

379.-
ตู้รองเท้า 3 ช่อง รุ่น STÄLL/สแตล

5,500.-
ท่ีแขวนหมวก รุ่น TJUSIG/ชูสสิก

1,400.-

1 2

3

เวลาไม่รอให้คุณหารองเท้าอีกข้าง
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1. ตะกร้าแขวนใส่ของ 6 ช่อง รุ่น IKEA PS FÅNGST/
อิเกีย พีเอส ฟงส์ ราคา 159.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
100% ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman ขนาด Ø29 
ซม. ยาว 168 ซม. 2. โต๊ะข้าง รุ่น HATTEN/ฮัทเต้น 
ราคา 590.- วัสดุ: เหล็กชุบโครเม่ียม/พลาสติก ดีไซเนอร์: 
Ehlén Johansson ขนาด Ø40 ซม. 3. ถังขยะเหล็กมี
ฝาปิด รุ่น KNODD/คนอดด์ ราคา 399.- ขนาด 16 
ลิตร คละสี  4. กล่องใส่นิตยสาร รุ่น LINGO/ลินกู้ 
แพ็ค 4 ราคา 129.- วัสดุ: กระดาษลูกฟูกเคลือบ
แล็กเกอร์ ก9xล25xส31 ซม. 5. กล่องใส่ของมีล้อ 
รุ่น VESSLA/เวสล่า ราคา 299.- วัสดุ: พลาสติก
โพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์ K Hagberg/ M Hagberg 
ย39xก39xส28 ซม. 6. ตะกร้า ชุด 2 ช้ิน รุ่น LIDAN/
ลีดัน ราคา 299.- วัสดุ: โพลีโพรพิลีน 100% ดีไซเนอร์: 
Sigga Heimis ขนาด Ø19 ซม. สูง 21 ซม. และ Ø25 
ซม. สูง 26 ซม.

7. ตะกร้าตาข่ายพร้อมฝา รุ่น KUSINER/คูซีนเนร์ 
ราคา 199.- วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: 
Karin Mannerstål ขนาด Ø35 ซม. สูง 49 ซม. 
8. โต๊ะข้างมีล้อเล่ือน รุ่น LACK/ลัค ราคา 1,099.-
วัสดุ: ผิวทำาสี/ล้อพลาสติก ย55xก55 ซม. สีขาว 
9. ถุงช้อปป้ิงใหญ่ รุ่น FRAKTA/ฟรัคต้า ราคา 29.-
วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลีน ดีไซเนอร์ K Hagberg/M 
Hagberg ย55xล35xส37 ซม. ความจุ 71 ลิตร 
10. ตะขอ แพ็ค 2 รุ่น BLECKA/เบลคก้า ราคา 199.-
วัสดุ: สังกะสีชุบนิกเกิล ยาว 7 ซม. 11. สตูลวางเท้า
รุ่น EKTORP BROMMA/เอียคทอร์ป บรอมม่า 
ราคา 3,290.- หุ้มผ้าฝ้าย 100% ก82xล62xส44 
ซม. สี Blekinge white 12. ตู้ล้ินชักมีล้อเล่ือน รุ่น 
HELMER/เฮล์มเมอร์ ราคา 1,390.- วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น ก28xล43xส69 ซม.

1 2 3
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6

ตะกร้าแขวนใส่ของ 6 ช่อง รุ่น IKEA PS 
FÅNGST/อิเกีย พีเอส ฟงส์

159.-

โต๊ะข้างมีล้อเล่ือน รุ่น LACK/ลัค

1,099.-7 8

9

10

11 12

พอกันทีกับถุงพลาสติกใช้แล้วท้ิง 
ถุงช้อปป้ิงของอิเกียเป็นได้ท้ัง
ตะกร้าผ้า ท่ีเก็บของ หรือแม้แต่
กระเป๋าชายหาด

ถุงช้อปป้ิงใหญ่ รุ่น FRAKTA/ฟรัคต้า

29.-

กล่องใส่นิตยสาร รุ่น LINGO/ลินกู้ แพ็ค 4

129.-
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1. กระจกเงา รุ่น HOVET/ฮูฟเวท ราคา 3,690.- กรอบอะลูมิเนียม ขนาด ก78xส196 ซม.  2. กระจกเงา รุ่น STAVE/สตอเว่ ราคา 890.- กรอบวีเนียร์
ไม้โอ๊คเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก40xส160 ซม. สีน้ำาตาลดำา  3. กระจกเงา รุ่น EKNE/เอียคเน่ ราคา 469.- กรอบเหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาด ก50xส60 ซม. 
ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark  4-6. กระจกเงา รุ่น SONGE/ซงน์ กรอบไม้สนทำาสี  4. กระจกเงา ราคา 3,690.-  ขนาด ก91xส130 ซม. สีเงิน  
5. กระจกเงา ราคา 1,990.-  ขนาด Ø72 ซม. สีเงิน  6. กระจกเงา ราคา 4,990.- ขนาด ก91xส197 ซม. สีเงิน  

7. กระจกเงา รุ่น LEVANGER/เลียวังเงอร์ ราคา 2,390.-/บาน ใช้บานพับท่ีให้มา ต่อเป็นกระจก 3 บานได้ กรอบกระจกปิดผิวด้วยฟอยล์ เคลือบแล็กเกอร์ 
ขนาด ก50xส140 ซม. สีทอง  8. กระจกเงา รุ่น LEVANGER/เลียวังเกอร์ ราคา 3,390.- กรอบไม้สนทำาสี ขนาด ก95xส58 ซม. สีทอง  9. กระจกเงา รุ่น 
HEMNES/เฮมเนส ราคา 2,990.- กรอบไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก74xส165 ซม. สีน้ำาตาลดำา  10. กระจกเงา รุ่น MONGSTAD/มงส์สตอด 
ราคา 3,490.- กรอบวีเนียร์ไม้แอชเคลือบแล็กเกอร์ย้อมสี ขนาด ก94xส190 ซม. สีน้ำาตาลดำา  

กระจกเงา รุ่น HEMNES/เฮมเนส

2,990.-

กระจกเงา รุ่น EKNE/เอียคเน่

469.-2
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1. อุปกรณ์ช้ันวางของซีรีส์ STOLMEN/สตูลเมน วัสดุ: อะลูมิเนียมและเหล็กพ่นสีฝุ่น 
ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson เสาเหล็ก ราคา 1,500.-/ต้น ปรับความสูงได้ 210-
330 ซม. เสาสูงปรับได้จรดเพดาน ใช้พ้ืนท่ีแนวต้ังเก็บของได้อย่างคุ้มค่า  
ช้ันวางรองเท้า ราคา 300.-/แผ่น กว้าง 55 ซม. สีขาว วางรองเท้าได้ 2 คู่ 
แหวนยึดปลายเสา ราคา 400.-/แพ็ค 4 สีขาว ราคารวมท้ังเซ็ต 7,000.-
2. ตู้เก็บรองเท้า รุ่น TrONES/ทรูนเนส ราคา 1,200.-/แพ็ค 3 
ตู้รองเท้าทรงต้ืน เหมาะสำาหรับใช้งานพ้ืนท่ีจำากัด เก็บรองเท้าได้อย่างน้อย 6 คู่ วัสดุ: 
พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด ก51xล18xส39 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: Richard Clack  

3. ราวแขวน รุ่น FINTOrP/ฟินทอร์ป ราคา 275.-/ราว ใช้คู่กับอุปกรณ์อ่ืนๆ ใน
รุ่น FINTORP/ฟินทอร์ป วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ยาว 57 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: Carina 

Bengs  4. กล่องเก็บรองเท้า รุ่น SKUBB/สกุบบ์ ราคา 499.-/แพ็ค 4 กล่อง
รองเท้าขนาดพอดีสำาหรับวางในตู้เส้ือผ้า รุ่น PAx/พักซ์ ลึก 35 ซม. ผ้าตาข่ายหน้า
กล่อง ให้คุณเลือกหยิบรองเท้าคู่ท่ีต้องการได้ทันที วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%
/พลาสติกโพลีโพรพิลีน ขนาด ก22xล34xส16 ซม. สีม่วงไลแลค, ดำา  
ตู้เส้ือผ้า รุ่น PAX/พักซ์ ตู้ทรงต้ืน เหมาะสำาหรับใช้งานในพ้ืนท่ีจำากัด วัสดุ: ปิดผิวด้วย
ฟอยล์  โครงตู้แคบ ราคา 3,290.- ขนาด ก50xล35xส236 ซม. สีขาว  
โครงตู้กว้าง ราคา 4,590.- ขนาด ก100xล35xส236 ซม. สีขาว
แผ่นช้ันวางสำาหรับตู้แคบ ราคา 400.-/แพ็ค 2 ขนาด ก50xล35 ซม. สีขาว 
แผ่นช้ันวางสำาหรับตู้กว้าง ราคา 600.-/แพ็ค 2 ขนาด ก100xล35 ซม. สีขาว 
5. ช้ันวางรองเท้า รุ่น TJUSIG/ชูสสิก ราคา 749.- ต่อช้ันวางรองเท้าต้ังซ้อนกันได้ 
โดยใช้อุปกรณ์ยึดท่ีให้ไว้ในชุดประกอบ (ในภาพวางเรียงต่อกันตามยาว) วางรองเท้า
ได้อย่างน้อย 6 คู่ วัสดุ: ไม้เน้ือแข็งทำาสี/สแตนเลส ขนาด ก79xล32xส37 ซม. สีขาว 
ดีไซเนอร์: Henrik Preutz  โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MALM/มาล์ม ราคา 3,390.-
พร้อมล้อเล่ือน ย้ายโต๊ะได้สะดวก สำาหรับใช้คู่กับเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ในรุ่น MALM/มาล์ม  
วัสดุ: ผิวทำาสี ขนาด ก191xล36xส73.5 ซม. สีขาว
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ตู้เก็บรองเท้า รุ่น TrONES/ทรูนเนส

1,200.-/แพ็ค 3



กระจกเงา รุ่น STAVE/สตอเว่ 
แขวนได้ท้ังแนวนอนและแนวต้ัง
วัสดุ: กระจก/ปิดผิวฟอยล์ ก40xส160 ซม. 
สีขาว, สีเบิร์ช, สีน้ำาตาลดำา, สีไวท์โอ๊ค 

890.-

สีน้ำาตาลดำา

สีอ่ืนๆ ให้เลือก :

สีเบิร์ช สีไวท์โอ๊ค

โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น FILLSTA/ฟิลสต้า 
วัสดุ: พลาสติก/อะลูมิเนียม 
ขนาดØ27 ซม. สูง 31 ซม. 2 สี สีขาว, สีส้ม 

939.-/ชิ้น

ดีไซเนอร์:
Gunner Jensen

หลักสูตรการออกแบบของอิเกีย: ต้ังต้นกันท่ี
ราคาแล้วตามมาด้วยไอเดียสุดครีเอท *

* ท่ีอิเกีย โจทย์หลักของเรา คือ ออกแบบสินค้า "คุณภาพ" ในราคาท่ีทุกคน "เป็นเจ้าของได้"
น่ีคือเหตุผลว่า ทำาไมดีไซเนอร์ทุกคนต้องคำานึงถึงราคาขายเป็นอันดับแรก
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กรอบรูป 2 ด้าน 
รุ่น TOLSBY/ทูลส์บี

49.-

สินค้าตกแต่งบ้าน
1. รูปภาพ รุ่น OLUNDA/อูลุนด้า ราคา 
1,990.- ภาพตัวอักษรโรมัน โดย AnnA 
LArsson ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด 
ก68xส93 ซม.
2. เชิงเทียน รุ่น NÄSVIS/แนสวิส ชุด 3 ช้ิน 
ราคา 199.-
สูง 14, 18 และ 22 ซม. วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น 
สีดำา ดีไซเนอร์: oLA WihLborg
3. กระถางสโตนแวร์พร้อมจานรอง รุ่น 
BIGARRÅ/บีการ์รัว ราคา 469.- 
สีดำา มีรูระบายน้ำาท่ีก้นกระถาง ใช้กับกระถาง
ดอกไม้ขนาดØไม่เกิน 14 ซม. ดีไซเนอร์: 
EvA sjödin 
4-5. เชิงเทียนอะลูมิเนียม รุ่น RÖNÅS/เริน
นวส ดีไซเนอร์: EhLén johAnsson
4. เชิงเทียน สูง 18 ซม. ราคา 149.-/ช้ิน
5. เชิงเทียน สูง 23 ซม. ราคา 229.-/ช้ิน
6. กรอบรูปพลาสติก รุ่น KNYTTA/
คนิทต้า ราคา 945.-  
สีแดง ขนาดรูปภาพ ก40xส50 ซม. 
ดีไซเนอร์: Chris MArtin
7. แจกันแก้ว รุ่น BLADET/บลอดเด็ท 
ราคา 369.- สูง 30 ซม. ดีไซเนอร์: AnnE 
niLsson  
8. ตะเกียงเทียนทีไลท์ รุ่น BRÖDHULT/
เบิร์ดฮุลท์ ราคา 329.- วัสดุ: แก้ว/สแตน
เลส สูง 18 ซม. ดีไซเนอร์: C hALskov/h 
dALsgAArd 
9. กรอบรูป 2 ด้าน รุ่น TOLSBY/ทูล
ส์บี ราคา 49.- เก็บภาพได้ 2 ใบ โชว์ได้ท้ัง
หน้าและหลัง วัสดุ: พลาสติก สีขาว ขนาด
รูปภาพ ก10xส15 ซม. ดีไซเนอร์: hEnrik 
PrEutz 
10. กรอบรูป รุ่น RIBBA/ริบบ้า ราคา 
349.- พร้อมกรอบในทำาจากกระดาษขาว 
ช่วยให้ใส่กรอบรูปได้ง่าย และขับภาพให้
โดดเด่นข้ึน วัสดุ: ปิดผิวด้วยฟอยล์ ขนาด 
ก30xส40 ซม. สีขาว 
11. ชามใส่ผลไม้ รุ่น TRÅDIG/ทรวด
ดิก ราคา 899.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น 
ขนาดØ30ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: EhLén 
johAnsson
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เชิงเทียน รุ่น RÖNÅS/เรินนวส 
สูง 18 ซม.

149.-/ช้ิน
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หน้าซ้าย:
เชิงเทียน รุ่น BLOMSTER /บลูมสเตร์ ชุด 3 ช้ิน ราคา 599.- เชิงเทียนแก้ว 3 ช้ิน 
ขนาดสูง 16, 20 และ 24 ซม. ดีไซเนอร์: P Amsell/B WesslAnder  
แจกันแก้ว รุ่น REKTANGEL/เรคทังเงล สูง 14 ซม. ราคา 99.-

หน้าขวา:
1. แจกัน รุ่น VÅRLIKT/วัวร์ลิคท์ แจกันแก้วเป่าเคลือบแล็กเกอร์สี ผลิตและข้ึนรูปโดย
ช่างฝีมือผู้ชำานาญ ดีไซเนอร์: Gunnel sAhlin  แจกัน ราคา 599 .- สูง 16 ซม. 
สีม่วงอ่อน  แจกัน ราคา 699.- สูง 30 ซม. สีม่วงเข้ม  2. ถ้วยแก้วใส่เทียนทีไลท์ รุ่น 
RÖNÅS/เรินนวส ราคา 119.-/ใบ ดีไซเนอร์: ehlén JohAnsson สูง 7 ซม. 
สีเบจ  แจกันอะลูมิเนียม รุ่น SORGLÖS/ซอร์ยเลิส ราคา 699.- ดีไซเนอร์: ehlén 
JohAnsson สูง 28 ซม.  กรอบรูป รุ่น ÖVRABY/เอิฟรอบี ราคา 279.- กรอบ
รูปติดผนังหรือต้ังโต๊ะ เลือกวางได้ในแนวต้ังหรือแนวนอน เพ่ือให้เหมาะกับขนาดพ้ืนท่ี
สำาหรับภาพขนาด ก10xส15 ซม. สีน้ำาตาลเข้ม วัสดุ: ไม้เบิร์ช/สแตนเลส ดีไซเนอร์: 
nike kArlsson  3. เทียนหอม รุ่น TINDRA/ทินดร้า วัสดุ: พาราฟิน/แว็กซ์จาก
พืช สีธรรมชาติ  เทียนหอมในถ้วยแก้ว สูง 8 ซม. ราคา 99.-  เทียนหอมในถ้วยแก้ว 
สูง 10 ซม. ราคา 199.- 

1 2

3

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  สินค้าตกแต่งบ้าน

เชิงเทียน รุ่น BLOMSTER /บลูมสเตร์ ชุด 3 ช้ิน

599.-

เทียนหอม รุ่น TINDRA/ทินดร้า สูง 8 ซม.

99.-



ค่อยๆสะสมทีละชิ้นทุกครั้งที่แวะมา...
หรือจะเหมาทั้งเซ็ทไปทีเดียวก็ได้

1. แจกัน รุ่น SOMRIG/ ราคา 69.-/ใบ แจกัน
แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี สูง 18 ซม. สามารถวาง
แจกันเรียงต่อกันเป็นรูปทรงต่างๆ ได้หลากหลาย 
เช่น วางเป็นวงกลมหรือวางเป็นเส้นโค้งแบบลอน
คล่ืน สีชมพู-แดง/คละสี 
ดีไซเนอร์: Per Ivar Ledang  
2. ถ้วยใส่เทียนทีไลท์ รุ่น YNGSJÖ/อึงส์เชอ 
ราคา 119.-/แพ็ค 3 แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี 
สูง 5 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: K Hagberg/M 
Hagberg  
3. เชิงเทียน รุ่น HERRÄNG/แฮร์เรง ราคา   
699 .- เชิงเทียนแก้วเป่าเคลือบแล็กเกอร์สี ผลิต
และข้ึนรูปโดยช่างฝีมือผู้ชำานาญ  สูง 36 ซม. 
สีชมพู ดีไซเนอร์: anne nILsson  
4. แจกันแก้ว รุ่น CYLINDER/ซีลินเดร์ ชุด 3 ใบ 
ราคา 699.- ซ้อนเก็บได้ ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี ในชุด
ประกอบด้วยแจกัน 3 ใบ 3 ขนาด สูง 28 ซม. 
Ø8ซม., สูง 23 ซม. Ø10ซม. และ สูง 17 ซม. 
Ø12ซม. ดีไซเนอร์: anne nILsson  
5. แจกันแก้ว รุ่น GURKÖRT/กูร์เชิร์ท ราคา 
699.- สูง 30 ซม. สีน้ำาเงิน  ดีไซเนอร์: anne 
nILsson
6. เชิงเทียน รุ่น STRÄNGNÄS/สเตรงแนส 
ราคา 69.-/ช้ิน แก้วเคลือบแล็กเกอร์สี สูง 5 
ซม. สีม่วงไลแลค สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: CHrIs 
MartIn  
7. แจกันแก้วทรงเหล่ียม รุ่น REKTANGEL/เรค
ทังเงล ราคา 699.- สูง 45 ซม.  
8. แจกันแก้ว รุ่น CYLINDER/ซีลินเดร์ ชุด 3 ใบ 
ราคา 699.- ซ้อนเก็บได้ ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี ในชุด
ประกอบด้วยแจกันแก้ว เคลือบแล็กเกอร์สี 3 ใบ 
ขนาดสูง 28 ซม. Ø8ซม.,  สูง 23 ซม. Ø10ซม. 
และ สูง 17 ซม. Ø12ซม. สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: 
anne nILsson  

9. แจกันปากแคบ รุ่น SALONG/ซาลง ราคา 
239.- แจกันแก้วเป่าผลิตและข้ึนรูปโดยช่างฝีมือ
ผู้ชำานาญ  สูง 20 ซม. สีเทอร์ควอยซ์ดีไซเนอร์: 
JoHanna JeLIneK 
10. เชิงเทียนแก้วเป่า รุ่น HERRÄNG/แฮร์เรง 
ราคา 699.- แก้วเคลือบแล็กเกอร์สีี ผลิตและ
ข้ึนรูปโดยช่างฝีมือผู้ชำานาญ สำาหรับเทียนแท่ง
ขนาดØไม่เกิน 7 ซม. สูง 36 ซม. สีน้ำาเงิน  
ดีไซเนอร์: anne nILsson
11. กระถางต้นไม้ รุ่น JÄTTEBRA/แยทตะเบ
ราะ ราคา 299.- ผลิตจากแก้วเคลือบแล็กเกอร์
สี สีน้ำาเงิน  เม่ือถูกแสงส่อง จะเห็นฟองอากาศใน
เน้ือแก้วชัดเจนข้ึน ให้ลวดลายท่ีสวยงาม สำาหรับ
กระถางขนาดØไม่เกิน 12 ซม.ดีไซเนอร์: Jon 
eLIason
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แจกันแก้ว รุ่น GURKÖRT/กูร์เชิร์ท

699.-

 แจกัน รุ่น SOMRIG

69.-
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กระถางสโตนแวร์ 
รุ่น Orädd/อูเร็ดด์

29.-/ ใบ 

หน ้าซ ้าย:
1. กระถางต้นไม้ รุ่น SKUrAr/สกูรอร์ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น สีออฟไวท์ ดีไซเนอร์: 
Ehlén Johansson กระถางแขวน ราคา 199.-/ใบ ใช้ใส่กระถางขนาดØไม่
เกิน 12 ซม. กระถางต้นไม้ ราคา 99.-/ใบ ใช้ใส่กระถางขนาดØไม่เกิน 10.5 ซม.  2. 
กรอบรูปไม้ รุ่น HAverdAl/ฮอฟเวร์ดอล ราคา 279.-  พร้อมกรอบใน วัสดุ: ไม้
เบิร์ชทำาสีขาว ขนาดภาพ ก18xส24 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson  3. เชิง
เทียน รุ่น GeMeNSKAP/เยียเมียนสกอป ราคา 299.-/ช้ิน วัสดุ: อะลูมิเนียมชุบดีบุก 
สูง 20 ซม. ดีไซเนอร์: Johan Kroon  4. เชิงเทียน รุ่น Åryd/อัวริด ราคา 
599.- ใช้กับเทียนแท่งได้ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก วัสดุ: ไม้เบิร์ช สูง 24 ซม. สีขาว 
ดีไซเนอร์: Ebba strandmarK  5. เทียนหอมในถ้วยแก้ว รุ่น löNSbOdA/
เลินส์บูด้า ราคา 199.- วัสดุ: แก้วสี/พาราฟิน/แว็กซ์จากพืช สูง 13 ซม. สีชมพูอ่อน  
6. แจกัน รุ่น SOcKerärt/ซอคเกร์แอร์ท ราคา 599.- ใช้เป็นเหยือกน้ำาได้ วัสดุ: 
เหล็กเคลือบอีนาเมล สีขาว สูง 22 ซม. จุ 1.4 ลิตร ดีไซเนอร์: sigga hEimis 

หน ้าขวา:
7. ชามเสิร์ฟ รุ่น GOttiS/กอททิส ราคา 329.- ผลิตจากแก้วแฮนด์เมด ทุกช้ินมี
เอกลักษณ์เฉพาะ ขนาดØ18 ซม. ดีไซเนอร์: olga PoPyrina เทียนหอมในถ้วย
แก้ว รุ่น tiNdrA/ทินดร้า ราคา 199.- วัสดุ: แก้ว/พาราฟิน/แว็กซ์จากพืชสูง 10 
ซม. สีน้ำาตาล  8. เชิงเทียนผนัง รุ่น GeMeNSKAP/เยียเมียนสกอป ราคา 599.-/
ช้ิน วัสดุ: อะลูมิเนียมชุบดีบุก/แก้ว ขนาดภาพ ก13xส35 ซม. ดีไซเนอร์: Johan 
Kroon  9. กระถางสโตนแวร์ รุ่น Orädd/อูเร็ดด์ ราคา 29.-/ใบ ใช้ใส่กระถาง
ขนาดØไม่เกิน 10.5 ซม. สีเบจดีไซเนอร์: K hagbErg/m hagbErg

7 8
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ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  สินค้าตกแต่งบ้าน
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กระถางแขวน รุ่น SKUrAr/สกูรอร์ 

199.-/ใบ
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กระถางเอิร์ธเทนแวร์ รุ่น PAPAJA/พะพาย่า ราคา 89.-/ใบ สำ�หรับกระถ�ง
ขน�ดØไม่เกิน 14 ซม. สีม่วงไลแลค/คละสี  ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg
บัวรดน้ำาพลาสติก รุ่น IKEA PS VÅLLÖ/อิเกีย พีเอส โววเออ ราคา 39.- คละสี 
ขน�ด 1.2 ลิตร ดีไซเนอร์: MoniKa Mulder

สินค้าตกแต่งบ้าน

กระถางต้นไม้ รุ่น KALASA/คาลอซ่า ผิวในกระถ�งกรุพล�สติกกันน้ำ�  วัสดุ: ต้น
ไซปรัส/พล�สติก สีข�ว ดีไซเนอร์: niKe Karlsson  กระถางต้นไม้ ราคา 399.-/
ใบ สำ�หรับกระถ�งขน�ดØไม่เกิน 24 ซม.  กระถางต้นไม้ ราคา 599.- สำ�หรับ
กระถ�งขน�ดØไม่เกิน 32 

อุปกรณ์สวน รุ่น SOCKER/ซอคเกร์ วัสดุ: เหล็กกัลว�ไนซ์ ดีไซเนอร์: saraH 
Fager  บัวรดน้ำา ราคา 219.- ขน�ด 2.6 ลิตร  กระถางต้นไม้ ราคา 39.- สำ�หรับ
กระถ�งขน�ดØไม่เกิน 10.5 ซม. 49 สำ�หรับกระถ�งขน�ดØไม่เกิน 12 ซม.  
กระถางต้นไม้ รุ่น MANDEL/มันเดล วัสดุ: ดินเหนียวแดงเคลือบซิลิโคน สีน้ำ�ต�ล
เท� ดีไซเนอร์: anne nilsson  กระถางต้นไม้ ราคา 109.-/ใบ สำ�หรับกระถ�ง
ขน�ดØไม่เกิน 12 ซม.  กระถางต้นไม้ ราคา 119.-/ใบ สำ�หรับกระถ�งขน�ดØไม่
เกิน 14 ซม.

กระถางพร้อมหลอดจ่ายน้ำา รุ่น IKEA PS FEJÖ/อิเกีย พีเอส เฟย์เออ ราคา 699.-
มีหลอดจ่�ยน้ำ�ในตัว  ช่วยให้ต้นไม้ไม่ข�ดน้ำ�และชุ่มช้ืนอยู่เสมอ วัสดุ: พล�สติก สีดำ� 
ดีไซเนอร์: THoMas sandell สำ�หรับกระถ�งขน�ดØไม่เกิน 32 ซม.

ท ี ่อ ิ เก ีย เร�ม ีท ุกอย ่�งท ี ่บ ้�นค ุณต้องก�ร  สินค้าตกแต่งบ้าน

กระถางพร้อมหลอดจ่ายน้ำา รุ่น IKEA PS FEJÖ
/อิเกีย พีเอส เฟย์เออ

699.-

กระถางต้นไม้ รุ่น KALASA/คาลอซ่า, 32 ซ.ม

599.- บัวรดน้ำาพลาสติก รุ่น IKEA PS VÅLLÖ
/อิเกีย พีเอส โววเออ

39.-
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1. แจกันแก้ว รุ่น BLADET/บลอดเด็ท ราคา 1,499.- สูง 65 ซม. ดีไซเนอร์: Anne nilsson  2. ภาพถ่าย ชุด 3 ภาพ รุ่น PJÄTTERYD/พแยทเทอรีด 
ราคา 2,990.- พิมพ์บนผ้าใบ ช่ือภาพ FlorA MAiA โดย HeAtHer JoHnston ขนาด ก56xส56 ซม.  3. ภาพถ่าย รุ่น PJÄTTERYD/พแยทเท
อรีด ราคา 2,190.- พิมพ์บนผ้าใบ ช่ือภาพ sunrise BeAcH โดย JoHAn Willner ขนาด ก118xส78 ซม.  4. ภาพวาด รุ่น PJÄTTERYD/พแยท
เทอรีด ราคา 2,290.- พิมพ์บนผ้าใบ ช่ือภาพ WAter snAke โดย GustAv kliMt ขนาด ก140xส56 ซม. 5-7. กรอบรูป รุ่น RIBBA/ริบบ้า กร
อบปิวผิวด้วยฟอยล์ พร้อมกรอบในทำาจากกระดาษขาว ช่วยให้ใส่กรอบได้ง่าย และขับภาพให้โดดเด่นข้ึน  5. กรอบรูปลายไม้วอลนัท ราคา 449.- ใส่รูปภาพ
ขนาด ก40xส50 ซม.  6. กรอบรูปสีขาว ราคา 999.- ใส่รูปภาพขนาด ก70xส100 ซม.  7. กรอบรูปสีดำา ราคา 749.-/ช้ิน ใส่รูปภาพขนาด ก50xส70 
ซม. 

8. กระจกเงา รุ่น FIGGJO/ฟิกก์ยู ราคา 499.- ขนาดØ65 ซม. วัสดุ: กระจก/เหล็กพ่นสีฝุ่น กรอบสีดำา ใช้ในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงได้ ขายพร้อมตัวยึด
กระจกติดผนัง 9-10. กรอบรูป รุ่น ÖDBY/เอิดบี กรอบรูปทำาผิวสีขาว พร้อมกรอบในทำาจากกระดาษขาว ช่วยให้ใส่กรอบได้ง่าย และขับภาพให้โดดเด่น
ข้ึน ดีไซเนอร์: c MArtin/M eleBäck  9. กรอบรูป ราคา 1,090.- ใส่รูปภาพขนาด ก50xส50 ซม. 10. กรอบรูป ราคา 1,390.- ใส่รูปภาพขนาด 
ก50xส70 ซม. 11. กรอบรูป รุ่น VIRSERUM/วีร์เซรุม ราคา 449.- กรอบปิวผิวด้วยฟอยล์สีขาว พร้อมกรอบในทำาจากกระดาษขาว ช่วยให้ใส่กรอบได้
ง่าย และขับภาพให้โดดเด่นข้ึน ดีไซเนอร์: cArinA BenGs ใส่รูปภาพขนาด ก30xส40 ซม. 12. กรอบรูป รุ่น NYTTJA/นึทย่า ราคา 199.-/ช้ิน ปิดผิว
ด้วยฟอยล์ คละสี ใส่รูปภาพขนาด ก50xส70 ซม.
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กรอบรูป รุ่น NYTTJA/นึทย่า

199.-/ช้ิน

ภาพถ่าย ชุด 3 ภาพ รุ่น PJÄTTERYD/พแยทเทอรีด

2,990.-
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เคร่ืองใช ้
บนโต ะ๊อาหาร

จานอาหาร รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+

149.-/ชิ้น

แก้วไวน์แดง รุ่น HEDERLIG/เฮียดเดร์ลิก

99.-/ชิ้น

ชามสโตนแวร์รุ่น DINERA/ดีเนียร่า

39.-/ชิ้น

1

2
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6

4

5

1. โถแก้ว รุ่น LEENDE/ลีเอนเด ราคา 299.- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดีไซเนอร์: Anne nilsson ความจุ 1.2 ลิตร
2. แก้วน้ำา รุ่น DIOD/ดีโอด ราคา 99.-/ใบ ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดีไซเนอร์: Anne nilsson ความจุ 25 ซล. สีขาว
3. ขวดแก้ว รุ่น IKEA PS BJUDA/อิเกีย พีเอส บยูด้า ราคา 399.- ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ิน
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดีไซเนอร์: Gunnel sAhlin ความจุ 1.3 ลิตร สีฟ้า 
4. แก้วไวน์แดง รุ่น HEDERLIG/เฮียดเดร์ลิก ราคา 99.-/ใบ ดีไซเนอร์: Anne nilsson 
ความจุ 59 ซล.
5. จานอาหาร รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 149.-/ใบ วัสดุ: พอร์ซเลน ดีไซเนอร์: 
susAn Pryke ขนาดØ27 ซม. สีขาว
6-7. ภาชนะสโตนแวร์รุ่น DINERA/ดีเนียร่า ดีไซเนอร์: susAn Pryke 
6. จานแบ่ง ราคา 39.-/ใบ ขนาด Ø20ซม. สีเบจ 
7. ชาม ราคา 39.-/ใบ ขนาด Ø14ซม. สีเทาฟ้า  

7

4
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ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ค ุณเล ือกซ ื ้อตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ชามสโตนแวร์รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค

49.-/ชิ้น

ชุดภาชนะสโตนแวร์ 18 ช้ิน รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค

999.-

ชามเสิร์ฟ รุ่น BLANDA BLANK/บลันดา บลังค์

359.-

2 3

3

4

1

2

หน้าซ้าย:
1. ชามเสิร์ฟ รุ่น BLANDA BLANK/บลันดา บลังค์ ราคา 129.-/ใบ
วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Anne nilsson ขนาดØ12 ซม.
2-3. ภาชนะสโตนแวร์รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค ดีไซเนอร์: MAriA VinkA
2. ชาม ราคา 49.-/ใบ ขนาดØ16 ซม. สีม่วงไลแลคเข้ม สีเขียว สีดำา สี
ขาว 
3. จาน ราคา 69.-/ใบ ขนาดØ27 ซม. สีม่วงไลแลคเข้ม สีขาว สีดำา 
4. แก้วน้ำารุ่น GODIS MIX /กูดดิส มิกส์ ราคา 199.-/แพ็ค 6 
ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ความจุ 20 ซล. สีดำา/ขาว

หน้าขวา:
5. ชุดภาชนะสโตนแวร์ 18 ช้ิน รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค ราคา 999.-
ประกอบด้วย จานก้นลึก 24 ซม. จานแบ่ง 21 ซม. ชามØ16 สูง 7 ซม. 
อย่างละ 6 ใบ สีขาว ดีไซเนอร์: Maria Vinka 
6. แก้วน้ำา รุ่น SKOJA/สกอยย่า ราคา 49.-/ใบ ดีไซเนอร์: Henrik 
Preutz จุ 31 ซล. สีม่วงไลแลค สีเขียว 
7.ชามเสิร์ฟ รุ่น BLANDA BLANK/บลันดา บลังค์ ราคา 359.-/ใบ
วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Anne nilsson ขนาดØ28 ซม.

2
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ชามสโตนแวร์ รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค ราคา 49.-/ใบ ดีไซเนอร์: Maria Vinka 
ขนาดØ16 ซม. สีม่วงไลแลคเข้ม 
ถ้วยสแตนเลส รุ่น BLANDA BLANK/บลันดา บลังค์ ราคา 159.-/แพ็ค 4 
ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ขนาดØ5 ซม.
จานพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 99.-/ใบ ดีไซเนอร์: Susan Pryke 
ขนาด ย18xก18 ซม. สีขาว
แก้วน้ำา รุ่น DIOD/ดีโอด ราคา 99.-/ใบ 
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ความจุ 25 ซล. สีเทอร์ควอยส์
แก้วน้ำา รุ่น SKOJA/สกอยย่า ราคา 49.-/ใบ ดีไซเนอร์: Henrik Preutz ความจุ 31 
ซล. สีม่วงไลแลค  
แผ่นรองจาน รุ่น PANNÅ/แพนนัว ราคา 79.-
วัสดุ: พลาสติก ขนาดØ37 ซม. สีม่วง

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ภาชนะสโตนแวร์รุ่น DINERA/ดีเนียร่า ดีไซเนอร์: Susan Pryke
ชาม ราคา 39.-/ใบ ขนาดØ14 ซม. สีน้ำาตาล
จาน ราคา 99.-/ใบ ขนาด ย30xก20 ซม. สีน้ำาตาล
ชามเสิร์ฟ รุ่น BLANDA MATT/บลันดา มัทท์ ราคา 199.-/ใบ 
วัสดุ: ไม้เบิร์ช ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ขนาดØ12 ซม.
ถาดหมุนวางอาหาร รุ่น SNUDDA/สนุดด้า ราคา 229.- 
หมุนได้รอบ สะดวกสำาหรับเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะ 
วัสดุ: ไม้เบิร์ช รับน้ำาหนักสูงสุด 12 กก. Ø39 ซม.

ภาชนะสโตนแวร์ รุ่น ARV/อาร์ฟ ดีไซเนอร์: Sissa Sundling
ชาม ราคา 69.-/ใบ ขนาดØ15 ซม. สีออฟไวท์
จานแบ่ง ราคา 69.-/ใบ ขนาดØ22 ซม. สีออฟไวท์
แก้วไวน์แดง รุ่น NÄRHET/แนร์เฮียท ราคา 129.-/ใบ 
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดีไซเนอร์: Gunnel Sahlin ความจุ 28 ซล.
แก้วน้ำา รุ่น DIOD/ดีโอด ราคา 99.-/ใบ 
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แต่ละช้ินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ความจุ 25 ซล. สีแดง 

ภาชนะพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ดีไซเนอร์: Susan Pryke
แก้วมัค ราคา 129.-/ใบ ความจุ 30 ซล. สีฟ้าน้ำาทะเล 
จานแบ่ง ราคา 109.-/ใบ ขนาดØ21 ซม. สีขาว/ฟ้าน้ำาทะเล
ชาม ราคา 99.-/ใบ ขนาดØ13 ซม. สีฟ้าน้ำาทะเล 
แก้วไวน์แดง รุ่น SVALKA/สวัลก้า ราคา 299.-/แพ็ค 6 
ดีไซเนอร์: Åsa Gray ความจุ 30 ซล.

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

จานสโตนแวร์รุ่น DINERA/ดีเนียร่า

99.-/ชิ้น

จานแบ่ง รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ 

109.-/ชิ้น

ชามสโตนแวร์ รุ่น FÄRGRIK/แฟร์รีค 

79.-/ใบ
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หน้าซ้าย:
1. แก้วพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 129.-/ใบ 

ดีไซเนอร์: SuSan Pryke ความจุ 30 ซล. สีขาว
2. แก้วน้ำารุ่น POKAL/พูคอล ราคา 13.-/ใบ เหมาะสำาหรับใส่เคร่ืองด่ืมร้อน 
ความจุ 35 ซล.
3. ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง รุ่น DINERA/ดีเนียร่า ราคา 399.-/แพ็ค 6 
สโตนแวร์ ดีไซเนอร์: Pia eldin lindStén ความจุ 18 ซล. สีน้ำาตาล
4. แก้วมัคสโตนแวร์ รุ่น HuRRIg/ฮูร์ริก ราคา 99.-/ใบ ดีไซเนอร์: Hen-

rik Preutz ความจุ 25 วล. สีขาว/เขียว 
5. กาน้ำาชา รุ่น RIKLIg/รีคค์ลิก ราคา 499.- วัสดุ: แก้ว/สแตนเลส/
พลาสติก ดีไซเนอร์: C Martin/M elebäCk ความจุ 1.5 ลิตร  

หน้าขวา:
6. ถ้วยชาพร้อมจานรอง รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 129.-
พอร์ซเลนสีขาว ดีไซเนอร์ : SuSan Pryke ความจุ 36 ซล. 
อุปกรณ์ชงชา ชุด 3 ช้ิน รุ่น BLOSSANDE/บลอสซันเด ราคา 399.-
ประกอบด้วย ท่ีกรองชาและจานรอง (ย19 ซม. Ø4 ซม.) ท่ีตักน้ำาผ้ึง (ย16 
ซม.) และท่ีค้ันมะนาว (Ø8 ซม.) วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Jan Ctvrt-

ník
7. ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซพร้อมจานรอง รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ 
ราคา 119.- พอร์ซเลนสีเบจ ดีไซเนอร์: SuSan Pryke ความจุ 5 ซล. 
เคร่ืองทำากาแฟเอสเปรสโซ รุ่น RÅDIg/รวดดิค ทำากาแฟได้คร้ังละ 6 
แก้ว ราคา 899.- วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ดีไซเนอร์: C Martin/M 
elebäCk ความจุ 33 ซล.
8. แก้วมัคพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 129.-/ใบ 
ดีไซเนอร์: SuSan Pryke ความจุ 30 ซล. สีเทาเข้ม 
กระติกน้ำาสุญญากาศ รุ่น SLuKA/สลูก้า ราคา 1,190.- วัสดุ: สแตนเลส/
พลาสติก/ยางซิลิโคน ความจุ 1.8 ลิตร 

6 7

8

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

5

3

1

2

4

ฟีก้า (Fika) ตามธรรมเนียม
ของชาวสวีเดน เป็นเวลาพักส้ันๆ 
ระหว่างวัน เพ่ือจิบชากาแฟ ทาน
ของหวาน และพูดคุยกับเพ่ือนฝูง

อุปกรณ์ชงชา ชุด 3 ช้ิน รุ่น BLOSSANDE/
บลอสซันเด

399.-

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง 
รุ่น DINERA/ดีเนียร่า

399.-

แก้วมัคพอร์ซเลน รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+

129.-/ชิ้น
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เคร่ืองครัว

กระทะทอด รุ่น KAVALKAD/ควาลกัด ราคา 299.- วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบ Teflon® 
ClassiC ขนาดØ28 ซม. สูง 4 ซม. สีดำา 
กระทะทอด รุ่น SENIOR/เซียนิอูร์ ราคา 1,290.- วัสดุ: เหล็กหล่อเคลือบอินาเมล 
ขนาดØ28 ซม. สูง 5 ซม. สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: KrisTian Krogh
กระทะทอด รุ่น SKÄNKA/แชงก้า ราคา 499.- วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบ Teflon® seleCT
ขนาดØ28 ซม. สูง 5 ซม. สีเทา ดีไซเนอร์: henriK PreuTz

กระทะทอด รุ่น KAVALKAD/ควาลกัด

299.-

กระทะทอด รุ่น SKÄNKA/แชงก้า

499.-
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ท่ีสลัดน้ำ�ออกจ�กผัก รุ่น TOKIG/ทูกิก ร�ค� 169.-
ใช้หมุนสลัดน้ำ�บนใบผักให้แห้ง พร้อมสำ�หรับทำ�สลัด ช�มใสใช้เป็นช�มเสิร์ฟได้  
วัสดุ: พล�สติก ดีไซเนอร์: Henrik Pretz 
ขน�ดØ23 ซม. สูง 14 ซม. สีข�ว 

เครื่องครัว

มีดอเนกประสงค์ รุ่น IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ กนิสตร้� ร�ค� 229.- 
เหม�ะสำ�หรับแล่และตัดแต่ง ใบมีดย�ว 14 ซม.
ใบมีดสแตนเลสผสมโมลิบดินัม/ว�น�เดียม ด้�มย�ง สีดำ�
ดีไซเนอร์: Håkan Olsson 

เขียงไม้เซ�ะร่อง รุ่น RESURS/เรียซุช ร�ค� 399.- 
เซ�ะร่องรอบเขียง ช่วยไม่ให้น้ำ�จ�กเน้ือสัตว์หรือผลไม้ท่ีห่ันหกออกนอกเขียง
วัสดุ: ไม้บีช ขน�ด ย45xก30 ซม. 

ท่ีบีบกระเทียม รุ่น IKEA 365+ VÄRDEFULL/อิเกีย 365+ แวร์เดฟุล ร�ค� 299.- 
ใช้บีบกระเทียมได้ท้ังเปลือก วัสดุ: สังกะสีชุบโครเม่ียม/ด้�มย�งสังเคร�ะห์ 
ดีไซเนอร์: Håkan Olsson ย�ว 17 ซม. สีดำ� 

ขวดใส่เคร่ืองเทศ รุ่น IKEA 365+ IHÄRDIG/อิเกีย 365+ อิแฮร์ดิก ร�ค� 169.-/
แพ็ค 4 ฝ�เปิดสองด้�นให้เลือกใช้ สำ�หรับเทปรุงอ�ห�รและสำ�หรับโรยหน้� วัสดุ: แก้ว/
พล�สติก ขน�ดØ6.5 ซม. สูง 8.5 ซม. จุ 15 ซล. สีดำ� 

ถ�ดพ�ย รุ่น DRÖMMAR/เดริมม�ร์ ร�ค� 259.- 
ถ�ดพ�ยถอดก้นได้ นำ�พ�ยออกจ�กถ�ดได้ง่�ย 
วัสดุ: เหล็กเคลือบ Teflon® Prima ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen
ขน�ดØ 31 ซม. สูง 3 ซม. สีแดง   
ท่ีขูดชีส รุ่น STRÅLANDE/สตรวลลันเด้ ร�ค� 199.- 
วัสดุ: สแตนเลส/พล�สติก ดีไซเนอร์: Olle Lundberg 
ย�ว 28 ซม. สีเท�เข้ม 
ช้อนตวง ชุด 4 ช้ิน รุ่น STÄM/สเตม ร�ค� 39.- 
ช้อนตวง 4 ขน�ด 1 มิลลิลิตร ช้อนช� ช้อนโต๊ะ และ 1 เดซิลิตร
วัสดุ: พล�สติก ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard คละสี 

ม ีส ินค ้�ใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย เครื่องครัว

มีดอเนกประสงค์ รุ่น IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ กนิสตร้� 

 229.- ท่ีสลัดน้ำ�ออกจ�กผัก รุ่น TOKIG/ทูกิก

169.-

ท่ีบีบกระเทียมน้ีส�ม�รถก�งได้สุดด้วย
บ�นพับพิเศษ จึงง่�ยต่อก�รทำ�คว�ม
สะอ�ด

ขวดใส่เคร่ืองเทศ รุ่น IKEA 365+ IHÄRDIG/อิเกีย 365+ อิแฮร์ดิก
/แพ็ค 4

169.-
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1.หม้อด้ามพร้อมฝา รุ่น SKÄNKA/แชงก้า 
ราคา 599.- ขอบหม้อหนากระจายความร้อนท่ัว
ถึง ให้อาหารร้อนและสุกท่ัวถึงกัน วัสดุ: อะลูมิเนียม
เคลือบ Teflon® SelecT/สแตนเลส  ดีไซเนอร์: 
Henrik PreuTz ขนาด 2 ลิตร สีเทา 
2. หม้อน่ึง รุ่น STABIL/สตาบีล ราคา 199.-/ช้ิน 
ใช้ได้กับหม้อขนาด 4-5 ลิตรท่ัวไป วัสดุ: สแตนเลส 
ดีไซเนอร์: Henrik PreuTz ขนาด 5 ลิตร  
3. หม้อพร้อมฝา รุ่น SKÄNKA/แชงก้า ราคา 
649.- ก้นหม้อหนาช่วยไม่ให้อาหารไหม้ติดก้นหม้อ 
วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบ Teflon® SelecT/
สแตนเลส ดีไซเนอร์: Henrik PreuTz 
ขนาด 5 ลิตร สีเทา 
4. ท่ีคีบอาหาร รุ่น IKEA 365+ HJÄLTE/อิเกีย 
365+ เยลเต้ ราคา 229.- ด้ามจับออกแบบและผลิต
จากวัสดุท่ีจับถนัดมือ ไม่ล่ืนหลุด วัสดุ: พลาสติกโพ
ลีอะมายด์/สแตนเลส ดีไซเนอร์: Håkan olSSon 
ยาว 35 ซม. สีดำา 

4

เลือกภาชนะหุงต้มที่เหมาะกับเตา
ช่วยให้คณใช้ไฟน้อยลงในการทำาอาหาร 
เช่น ใช้หม้ออลูมิเนียมสำาหรับเตาแก๊ส 
เพราะนำาความร้อนได้ดีกว่า

แค่ปิดฝาหม้อ ก็ช่วยให้น้ำาเดือดเร็วข้ึน 
เปลืองไฟน้อยลง ห้องก็ไม่ร้อน แถม
อาหารก็สุกเร็วข้ึน ฝาใบเล็กๆ
แต่ประโยชน์เกินตัว

น่ึงผักและขนมจีบ ไปพร้อมๆกับการ
ต้มน้ำาแกง การวางซ้ึงซ้อนกันช่วยคุณ
ประหยัดได้ท้ังน้ำา ไฟ พ้ืนท่ี และเวลา

ช่วยประหยัดท้ังน้ำาและไฟ 
เพราะต้ม น่ึง และอบได้พร้อมๆ กัน
ห้องครัว คือ ท่ีๆ คุณใช้น้ำาและไฟมากท่ีสุด เพราะเราท้ังต้ม ท้ังผัด ท้ังทอด 
จึงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป ท่ีจะทำาให้โลกเขียวข้ึน ด้วยการประหยัดพลังงานทุกคร้ังท่ีคุณทำาอาหาร 
(จะเพ่ิมผักใบเขียวก็ไม่ว่ากัน)

หม้อด้ามพร้อมฝา รุ่น SKÄNKA/แชงก้า 

599.-

หม้อน่ึง รุ่น STABIL/สตาบีล

199.-/ชิ้น 
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จานอบ/จานเสิร์ฟสโตนแวร์ รุ่น SMARTA/สมอร์ทต้า ราคา 599.-
ดีไซเนอร์: Magnus Elebäck ย41xก26 ซม. สีขาว 

ถุงมือจับของร้อน รุ่น STINN/สตินน์ ราคา 149.-/ช้ิน ผลิตจากยางซิลิโคนจับถนัด
ไม่ล่ืนมือ และทนความร้อนได้ดี ดีไซเนอร์: Wiebke Braasch ก14xย25 ซม. สีแดง 

ไทม์เมอร์จับเวลา รุ่น STÄM/สเตม ราคา 79.- วัสดุ: พลาสติก
ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard ขนาดØ 8 ซม. คละสี 

เครื่องครัว

หม้ออบพร้อมฝา รุ่น SENIOR/เซเนียอัวร์ ราคา 1,990.- 
ผลิตจากเหล็กหล่อ กระจายความร้อนได้ท่ัวถึงและเก็บความร้อนได้นาน
เหมาะสำาหรับอบและทำาอาหารประเภท casserole วัสดุ: เหล็กหล่อเคลือบอินาเมล 
ดีไซเนอร์: Kristian Krogh ขนาด 3 ลิตร สีน้ำาเงิน 

กระทะจีนพร้อมฝา รุ่น IDENTISK/อิเดนทิสค์ ราคา 899.- 
ผลิตจากอะลูมิเนียม กระจายความร้อนเร็ว ปรับอุณหภูมิง่าย ช่วยให้อาหารไม่ไหม้
ติดกระทะ วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบ Teflon® Select/สแตนเลส 
ดีไซเนอร์: Nicolas Cortolezzis ขนาดØ 32 ซม. สูง 10 ซม. สีเทาเข้ม 

ตะหลิว รุ่น IKEA 365+ HJÄLTE/อิเกีย 365+ เยลเต้ ราคา 199.-
ตะหลิวซิลิโคนใช้กับกระทะเคลือบสารกันติด
วัสดุ: พลาสติกโพลีอะมายด์/ยางซิลิโคน/สแตนเลส 
ดีไซเนอร์: Håkan Olsson ยาว 34 ซม. สีดำา 

กระทะอเนกประสงค์พร้อมฝา รุ่น FAVORIT/ฟาวูรีท ราคา 1,990.- 
ผลิตจากโลหะท้ังช้ิน สำาหรับใช้อบอาหารในเตาอบ ใช้ได้กับเตาทุกชนิด 
รวมท้ังเตาแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุ: สแตนเลส/อะลูมิเนียม/เคลือบสาร 
Teflon®Professional ดีไซเนอร์: Halskov/Dalsgaard ขนาดØ26 ซม. สูง 7 
ซม. จุ 3 ลิตร 
 
ตะหลิว รุ่น FAVORIT/ฟาวูรีท ราคา 299.- 
ตะหลิวซิลิโคนใช้กับกระทะเคลือบสารกันติด 
วัสดุ: พลาสติกโพลีอะมายด์/ยางซิลิโคน/สแตนเลส 
ดีไซเนอร์ Mårten Cyrén ยาว 32 ซม. สีขาว 

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ เครื่องครัว

หม้ออบพร้อมฝา รุ่น SENIOR/เซเนียอัวร์

1,990.- ไทม์เมอร์จับเวลา รุ่น STÄM/สเตม

79.-
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1-2. กล่องเก็บอาหาร รุ่น JÄMKA/แยมก้า เหมาะสำาหรับเก็บและเสิร์ฟอาหาร เช่น แฮมเย็น ชีส ฯลฯ 
วัสดุ: พลาสติกใส ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg สีขาว/ฟ้า
1. กล่องเก็บอาหาร ชุด 3 ช้ิน ราคา 79.-  ขนาด ย20xก14xส6 ซม. จุ 0.9 ลิตร 
2. กล่องเก็บอาหาร ชุด 3 ช้ิน ราคา 89.-  ขนาด ย20xก14xส10 ซม. จุ 1.2 ลิตร
3-5. ใหม่ กล่องอาหาร รุ่น LJUST/ยูสท์ สีแดง ฝาพลาสติกใส มองเห็นอาหารในกล่องได้ทันที เลือกหยิบกล่อง
จากล้ินชักได้สะดวก ดีไซเนอร์: Henrik Preutz  
3. กล่องกลมพร้อมฝา ราคา 79.-/ช้ิน ขนาดØ14 ซม. สูง 3.5 ซม. จุ 0.3 ลิตร  
4. กล่องทรงสูงพร้อมฝา ราคา 149.-/ช้ิน ขนาดØ14 ซม. สูง 15 ซม. จุ 1.5 ลิตร 
5. กล่องกลมใหญ่พร้อมฝา ราคา 199.-/ช้ิน ขนาดØ21 ซม. สูง 7.5 ซม. จุ 1.8 ลิตร 

6. ถุงพลาสติกใส่อาหาร รุ่น ISTAD/อีสสตัด ราคา 149.-/แพ็ค 50 ถุงซิปล็อก ใช้ซ้ำาได้หลายคร้ัง ประกอบด้วย ถุงขนาด 
2.5 ลิตร (24x26.5 ซม.) 25 ใบ และถุง 1.2 ลิตร (20.5x20.5 ซม.) 25 ใบ ดีไซเนอร์: S Edholm/L Ullenius คละสี 
7-9. ซีรีส์ DROPPAR/ดร็อปปาร์ โถเก็บอาหารผลิตจากแก้วและสแตนเลส ดีไซเนอร์: Maya Robert
7. โถแก้วฝาสแตนเลส ราคา 149.-/ช้ิน ขนาดØ10 ซม. สูง 18 ซม. จุ 0.9 ลิตร
8. โถแก้วฝาสแตนเลส ราคา 299.-/ช้ิน ขนาดØ12 ซม. สูง 21 ซม. จุ 1.8 ลิตร
9. ชุดขวดเคร่ืองปรุง 3 ช้ิน ราคา 299.- ขวดแก้ว 2 ใบใส่น้ำามัน/น้ำาส้มสายชู ขวดสูง 20 ซม. จุ 18 ซล.

สำาหรับสูตรอาหารท่ีต้องการ แฮม 5 แผ่น 
มะเขือเทศคร่ึงกระป๋อง และมะกะโรนี 200 กรัม 

กล่องเก็บอาหาร ชุด 3 ช้ิน รุ่น JÄMKA/แยมก้า
ขนาด ย20xก14xส6 ซม.

79.-

โถแก้วฝาสแตนเลส รุ่น DROPPAR/ดร็อปปาร์ จุ 0.9 ลิตร 

149/ช้ิน
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ถุงพลาสติกใส่อาหาร รุ่น ISTAD/อีสสตัด

149.-/50 ช้ิน
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ผ้าและสิ่งทอ

1. ผ้าเมตร รุ่น Berit/เบียริท ราคา 279.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. 
สีเบจ/น้ำาเงิน/แดง มีให้เลือกหลายลาย   
2. ผ้าม่านคู่ รุ่น Birgit/บีร์กิท ราคา 449.- ผ้าม่านเย็บชายยาว 250 ซม. และเย็บช่อง
ด้านบนเพ่ือสอดราวม่าน ขายพร้อมเทปกาวเก็บชายผ้าแบบใช้เตารีดรีดทับ สามารถตัดผ้า
ม่านให้ส้ันลงได้ ตามต้องการ แล้วเก็บชายผ้าได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเย็บ
ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก60xย250 ซม. สีขาว/หลายสี ดีไซเนอร์: Malin ÅkerbloM
3. หมอนอิง รุ่น Birgit LiNJe/บีร์กิท ลินเย่ ราคา 499.-/ใบ หมอนปักลายด้วยด้าย
หลากสี ให้ผิวสัมผัสท่ีมีมิติและดูมีชีวิตชีวา ผ้าขนสัตว์ 60% วิสคอสเรยอน 40% ขนาด 
ย45xก45 ซม. สีแดง/หลายสี ดีไซเนอร์: Malin ÅkerbloM
4. หมอนอิง รุ่น ALViNe FLOrA/อัลวีน ฟลัวร่า ราคา 899.-/ใบ หมอนปักลายดอกไม้
สีสันสดใส ให้ผิวสัมผัสท่ีมีมิติและดูมีชีวิตชีวา หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้หมอน: ขนนกน้ำา 
100% ขนาด ย50xก60 ซม. หลายสี
5. เบาะรองเก้าอ้ี รุ่น ritVA/รีทว่า ราคา 229.- เบาะติดเทปหนามเตย ไม่เล่ือนหลุดจาก
เก้าอ้ี ใช้ได้สะดวก ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก40xย40 ซม. สีขาว
6. ชุดราวม่าน รุ่น BeSKÅDA/เบสกัวด้า ราคา 289.- อุปกรณ์ราวม่านครบชุด ได้แก่ 
ราวม่าน ขายึดและหัวสวมราวม่าน ท่ีพร้อมติดต้ังทันที วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม รับน้ำาหนัก
สูงสุด 5 กก. ยาว 120-210 ซม. สีดำา (ห่วงคล้องม่านแยกจำาหน่าย) 
7. ผ้าเมตร รุ่น BertA rAND/แบร์ทต้า รันด์ ราคา 299.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% หน้า
กว้าง 150 ซม. สีเบจ/น้ำาเงิน มีให้เลือกหลายลาย   
8. พรมทอเรียบ รุ่น ALSLeV/อัลส์เลียฟ ราคา 1,299.-/ผืน พรมทอเคร่ืองลายเรียบ เห็น
ลายทอท้ังสองด้าน สลับด้านใช้ได้ ผ้าผ้าย 100% ขนาด ก80xย150 ซม. สีน้ำาเงิน/ขาว 
ดีไซเนอร์: anna efverlund 
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ชุดราวม่าน รุ่น BeSKÅDA/เบสกัวด้า

289.-

หมอนอิง รุ่น ALViNe FLOrA/อัลวีน ฟลัวร่า

899.-
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หน ้าซ ้าย: 
1. และ 3. ปลอกหมอนอิง รุ่น HENRIKA/เฮนริคก้า ราคา 299.-/ใบ ปลอกหมอน
ลายตรงสำาหรับหมอนอิงขนาด 50x50 ซม. ปลอกผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด 
ย50xก50 ซม. สีไลท์เบจ, ชมพู
2. ปลอกหมอนอิง รุ่น SANELA/ซอเนล่า ราคา 359.- ผ้าฝ้ายกำามะหย่ีเน้ือนุ่มเงา
งามเป็นพิเศษ ให้สัมผัสนุ่มสบายผิว สำาหรับหมอนอิงขนาด 40x60 ซม. ปลอกผ้า
ฝ้าย 100% ขนาด ย40xก60 ซม. สีน้ำาตาลอ่อน
4.-7. ซีรีส์ DAgNy/ด็อคนี 
4. หมอนอิง ราคา 599.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้ขนนกน้ำา 100%
ขนาด ย45xก45 ซม. สีชมพู/ไลท์เบจ ดีไซเนอร์: Emma Jones
5. ผ้าม่านคู่ ราคา 2,690.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก145xย250 ซม. สีชมพู
6. ผ้าม่านสไลด์ ราคา 469.- ผ้าวิสคอสเรยอน 52% ผ้าโพลีเอสเตอร์ 48% ขนาด 
ก60xย300 ซม. สีไลท์เบจ ดีไซเนอร์: Emma Jones
7. พรมขนส้ัน ราคา 13,690.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมหนาทอแน่น ให้สัมผัสนุ่มสบาย
เท้า และช่วยลดเสียงได้ดี ขนพรม: ขนสัตว์ 63% โพลีเอสเตอร์ 22% และไนล่อน 
15% ขนาด ก200xย200 ซม. สีชมพู ดีไซเนอร์: Emma Jones

หน ้าขวา:
8. ผ้าคลุมโซฟา รุ่น HENRIKA/เฮนริคก้า ราคา 699.- ผ้าอะคริลิก 88% 
โพลีเอสเตอร์ 12% ขนาด ก120xย180 ซม. สีชมพู 
9. พรมขนฟู รุ่น ABORg/ออบอร์ย ราคา 6,990.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมยาว นุ่ม
สบายเท้าและช่วยลดเสียงได้ดี ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก170xย240 ซม. 
สีเนเชอรัล 
10. หมอนอิง รุ่น DAgNy/ด็อคนี ราคา 499.- ปลอกหมอนโพลีเอสเตอร์ 56% 
ผ้าไหม 44% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ขนาด ย30xก50 ซม. สีไลท์เบจ/หลายสี ดีไซเนอร์: 
Emma Jones

8 9
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ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ ผ้าและสิ่งทอ

ผ้าคลุมโซฟา รุ่น HENRIKA/เฮนริคก้า

699.-
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เรามีพรมสารพัดแบบท่ีอิเกีย (ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เป็น
แฟนสไตล์สแกนดิเนเวียก็ตาม)

1. หมอนอิง รุ่น Vilmie Rand/วิลม่ี รันด์ ราคา 359.-/ใบ ทอจากเส้นด้ายท่ีมี
ความหนาบางต่างกัน ให้ผิวสัมผัสท่ีมีมิติและดูมีชีวิตชีวา หมอนผ้าฝ้าย 100% ไส้
โพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ ขนาด ย40xก40 ซม. สีดำา/หลายสี ดีไซเนอร์: Emma 
Jones

2. พรมทอเรียบ รุ่น KattRup/คัทรุป ราคา 9,290.-/ผืน พรมขนสัตว์ 100% 
ทอมือจากขนสัตว์เส้นใยยาว ให้ขนพรมท่ีทนทานเป็นพิเศษ ขนาด ก200xย300 ซม.  
สีแดง/หลายสี
3. พรมทอเรียบ รุ่น dRagöR/ดรอคเออร์ ราคา 2,990.- พรมทอเคร่ืองลายเรียบ 
เห็นลายทอท้ังสองด้าน สลับด้านใช้ได้ ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% 
ขนาด ก170xย240 ซม. สีเบจ/น้ำาตาลอ่อน 
4. หมอนอิง รุ่น Vilmie Ruta/วิลม่ี รูทต้า ราคา 399.-/ใบ หมอนผ้าป่าน เน้ือผ้า
ค่อนข้างแข็ง แต่ให้ความเงางามสูงและแข็งแรงทนทาน ผ้าป่าน 100% 
ไส้โพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ย40xก50 ซม. หลายสี ดีไซเนอร์: Emma Jones
5. พรมทอเรียบ รุ่น peRsisK Kelim gashgai/แพร์ชิสค์ เคียลิม กัชกัย ราคา 

14,995.-/ผืน พรมขนสัตว์ 100% ทอมือ แต่ละผืนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาด 
ก170xย250 ซม. คละลาย
6. ปลอกหมอน รุ่น Vilmie FiguR/วิลม่ี ฟีกูร์ ราคา 399.-/ใบ ผ้าฝ้าย 100% 
ขนาด ย40xก60 ซม. สีดำา/เบจ ดีไซเนอร์: Emma Jones 
7. หนังขนวัว รุ่น Koldby/โคลด์บี ราคา 7,990.-/ผืน หนังขนวัวสามารถ
คงคุณภาพและความงามตามธรรมชาติได้ยาวนาน 
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หมอนอิง รุ่น Vilmie Ruta/วิลม่ี รูทต้า

399.-/ใบ

หนังขนวัว รุ่น Koldby/โคลด์บี

7,990.-/ผืน

4
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พรมขนส้ัน รุ่น Eivor Cirkel/อายวูร์ ซีร์เกล ราคา 6,599.- พรมทอเคร่ือง ขนพรม
หนาทอแน่น ให้สัมผัสนุ่มสบายเท้า และช่วยลดเสียงได้ดี ขนพรม: โพลีโพรพิลีน 100% 
ขนาด ก200xย200 ซม. สีขาว/น้ำาเงิน ดีไซเนอร์: Gunnel Sahlin
พรมขนส้ัน รุ่น Herrup/แฮร์รุป ราคา 2,290.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมจากโพลีโพร
พิลีนผ่านความร้อน (Heat-set polypropylene) ให้ผิวพรมท่ีนุ่มสบายเท้าเป็นพิเศษ 
ขนพรม: โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก160xย230 ซม. สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: Emma 
Jones

 ผ้าและสิ่งทอ

พรมขนฟู รุ่น GåsEr/กวสเซร์ ราคา 5,990.- พรมทอเคร่ือง ขนพรมยาวนุ่มสบาย
เท้า และดูดซับเสียงได้ดี  ขนพรมโพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีเบจ
พรมขนส้ัน รุ่น ALMsTED/อาล์มเสตียด ราคา 9,959.- พรมขนสัตว์ใหม่แท้ 100% 
รับรองด้วยเคร่ืองหมาย Woolmark  ทอมือด้วยขนสัตว์เส้นใยยาวท่ีให้ความเงา
งามตามธรรมชาติ  ขนาด ก140xย200 ซม. สีดำา

พรมขนส้ัน รุ่น PErsIsK BELUTCH/แพร์ชิสค์ เบียลุทช์ ราคา 19,950.-/ผืน 
พรมขนสัตว์ 100% ขนาด ก100xย200 ซม. คละลาย  
พรมขนฟู รุ่น PErsIsK GABBEH/แพร์ชิสค์ กับเบ ราคา 29,995.- 
พรมขนสัตว์ 100% ขนาด ก150xย200 ซม. สีเนเชอรัล
พรมแต่ละผืนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ท้ังในด้านรูปแบบ ขนาด สีสัน และคุณภาพ ทุกผืนทอ
โดยช่างฝีมือท่ีมีความชำานาญ ได้เป็นพรมทอมือท่ีเกิดจากการผสานวัฒนธรรมกับ
รสนิยมส่วนตัวของช่างทอแต่ละคน ลองเลือกหาพรมผืนท่ีคุณชอบได้ท่ีอิเกีย

พรมขนฟู รุ่น HErrUP/แฮร์รุป ราคา 489.- ขนพรมจากโพลีโพรพิลีนผ่าน
ความร้อน ให้ผิวพรมท่ีนุ่มสบายเท้าเป็นพิเศษ ขนพรม: โพลีโพรพิลีน 100%ขนาด 
ก80xย80 ซม. สีดำา  พรมขนส้ัน รุ่น GIsLEv/ยีสเลียฟ ราคา 899.- ขนพรม: 
โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก133xย195 ซม. สีเทา   พรมทอเรียบ รุ่น MILLING
/มิลลินเง่ ราคา 3,995.- พรมทอเรียบเหมาะสำาหรับปูบริเวณโต๊ะอาหาร 
เพราะทำาความสะอาดง่าย และเล่ือนเก้าอ้ีเข้าออกได้สะดวก  ทอเคร่ือง ขนพรม: 
โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก200xย200 ซม. สีดำา  พรมขนส้ัน รุ่น BÄLUM/
แบลุ่ม ราคา 6,995.- ขนพรม: โพลีโพรพิลีน 70% โพลีเอสเตอร์ 30% ขนาด Ø195 
ซม. สีน้ำาเงิน

ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555    ผ้าและสิ่งทอ

พรมขนส้ัน รุ่น GIsLEv/ยีสเลียฟ

899.-

พรมขนฟู รุ่น GåsEr/กวสเซร์

5,990.-

พรมขนส้ัน รุ่น Herrup/แฮร์รุป

2,290.-
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รักษ์ธรรมชาติง่ายๆ ด้วยการนอน 
มีหลายเหตุผลที่จะทำาให้คุณหลงรักไลโอเซลล์ (Lyocell) ไฟเบอร์ธรรมชาติที่รีไซเคิลได้ ซึ่งเรานำามาผสม
ใยฝ้ายเพื่อผลิตเครื่องนอน IKEA 365+RISP/อิเกีย 365+ ริสป์ เหตุผลแรก การผลิตไลโอเซลล์ใช้น้ำาน้อย
กว่าการผลิตฝ้าย สองไลโอเซลล์ผลิตจากสารเคมีไม่เป็นพิษและรีไซเคิลได้ ทั้งยังมีคุณสมบัติดูดซับและ
ระบายความอับชื้นได้ดี ทำาให้คุณนอนหลับสบายตลอดคืน

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น IKEA 365+ RISP/อิเกีย 365+ ริสป์์ 
ราคา1,990.-/ชุด วัสดุ: ไลโอเซลล์ 50% ฝ้าย 50% ขนาดปลอกผ้านวม ก200xย200ซม. ขนาด
ปลอกหมอน ย50xก80ซม. สีดำา/ขาว

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น IKEA 365+ RISP/
อิเกีย 365+ ริสป์ 

1,990-/ชุด
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ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุ่น LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ราคา 1,299.- ผ้า
ฝ้ายซาตินเน้ือนุ่มและเงางามเป็นพิเศษ มีให้เลือกหลายขนาด ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้า
นวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีขาว/ม่วงไลแลค
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง รุ่น KARIT/คอริท ราคา 1,390.- ผ้าคลุมเตียงด้าน
หน่ึงสีเข้ม อีกด้านสีอ่อน เลือกใช้ได้ตามต้องการ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ผ้าคลุม
เตียง ก180xย280 ซม. ปลอกหมอน ย40xก60 ซม. สีม่วงไลแลค มีผ้าคลุมสำาหรับ
เตียงคู่ให้เลือกซ้ือ

 ผ้าและสิ่งทอ

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) รุ่น SMÖRBOLL/สเมอร์บอล
ล์  ราคา 799.-/ชุด  ปลอกผ้านวมติดกระดุมแป๊ก ผ้านวมไม่กระจุกตัว มีหลาย
ขนาดให้เลือก วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100% ขนาดปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ขนาด
ปลอกหมอน  ย50xก80 ซม. สีน้ำาเงิน ดีไซเนอร์: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg
ผ้าคลุมเตียง รุ่น IndIRa/อินดีร่า ราคา 599.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก150xย250 
ซม. สีขาว มีขนาดสำาหรับเตียงคู่ให้เลือกซ้ือ ดีไซเนอร์: Anna Efverlund

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุ่น BLadVaSS/บลอดวัส ราคา 
499.-/ชุด มีให้เลือกหลายขนาด วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอก
ผ้านวม ก200xย200 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีขาว/น้ำาเงิน ดีไซเนอร์: 
Michiko Nakata ผ้าคลุม รุ่น POLaRVIde/พูลาร์วีเด ราคา 249.- 
ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก130xย170 ซม. สีขาว

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) รุ่น eMeLIna KnOPP/เอียเมลีนา 
คนอพพ์ ราคา 699.-/ชุด  ปลอกผ้านวมติดกระดุมแป๊ก ผ้านวมไม่กระจุกตัว มีหลาย
ขนาดให้เลือก วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100% ขนาดปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ขนาด
ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีขาว/ชมพู ดีไซเนอร์: Inga Leo

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ผ้าและสิ่งทอ

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) 
รุ่น eMeLIna KnOPP/เอียเมลีนา คนอพพ์

699.-/ชุดปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) 
รุ่น SMÖRBOLL/สเมอร์บอลล์ 

799.-/ชุด

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ 
(ควีนไซส์) รุ่น BLadVaSS/บลอดวัส

499.-/ชุด
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หน ้าซ ้าย:
ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (คิงไซส์) รุ่น Tvåblad/ทัวบลอด ราคา 
2,599.- ผ้าทอเน้ือแน่นจากเส้นด้ายช้ันดี ให้สัมผัสนุ่มสบายและทนทาน มีหลายขนาด
ให้เลือก ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก240xย220 ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 
ซม. หลายสี

หน ้าขวา:
1. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) รุ่น EIvOR lEva/อายวูร์ 
เลียฟว่า ราคา 1,690.- ผ้าฝ้ายทอละเอียด เน้ือแน่น จากเส้นด้ายฝ้ายช้ันดี มีหลาย
ขนาดให้เลือก ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. ปลอกหมอน 
ย50xก80 ซม. หลายสี ดีไซเนอร์: Kajsa aronsson
2. ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว) รุ่น EIvOR ORd/อายวูร์ อูร์ด  
ราคา 799.- มีหลายขนาดให้เลือก ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก150xย200 ซม. 
ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีขาว/ดำา ดีไซเนอร์: BecKmans college of 
Design
3. ชุดเคร่ืองนอนรุ่น dvala/ดวอล่า ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% 
ปลอกหมอน ราคา 200.-/2 ใบ ขนาด ย50xก80 ซม. สีเขียว, น้ำาเงินเข้ม   
ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเด่ียว)  ราคา 699.-/ชุด  ปลอกผ้านวม
ติดกระดุมแป๊ก ผ้านวมไม่กระจุกตัว มีหลายขนาดให้เลือก ปลอกผ้านวม ก150xย200 
ซม. ปลอกหมอน ย50xก80 ซม. สีแดง, ขาว
ปลอกหมอนอิง รุ่น valbORg/วัลบอร์ย ราคา 359.-/ใบ  ผลิตจากด้ายย้อม ให้สี
ติดทนแม้ซักหลายคร้ัง ปลอกผ้าฝ้าย 100% สำาหรับหมอนขนาด 40x60 ซม.  
สีน้ำาเงิน/เขียว, สีแดง-ม่วงไลแลค/ส้ม

1 2

3

ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555 ผ้าและสิ่งทอ

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุ่น EIvOR ORd/อายวูร์ อูร์ด

799.-
ชาวสวีเดนมักใช้ผ้าเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราว 
ผ้าผืนน้ีมีลวดลายเก่ียวกับชีวิตประจำาวัน
ในสต็อกโฮล์มชวนให้ติดตาม คล้ายกับ
นิทานก่อนนอนสำาหรับผู้ใหญ่

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ รุ่น Tvåblad/ทัวบลอด

2,599.-
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โปรเจคท์ออกแบบร่วม ระหว่าง IKEA 
กับกลุ่มนักศึกษา ทำาให้เราเหมือนได้กลับ
ไปเรียนอีกคร้ัง และน่ีคือส่ิงท่ีเราเรียนรู้
ท่ี IKEA เราชอบทดลองทำางานในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ น่ีคือเหตุผลว่าทำาไมเราถึงภูมิใจนำาเสนอผลงานจาก
โปรเจคท์ออกแบบร่วม ระหว่าง IKEA กับกลุ่มนักศึกษาจาก Beckmans College of Design แห่งสต๊อก
โฮล์มจากเวิร์คช้อปสองวันเต็ม กับนิสิต 22 ชีวิตท่ีร่างดีไซน์กว่า 100 แบบโดยอิงจากหน่ึงในปรัชญาการ
ทำางานของเรา คือ ความร่วมแรงร่วมใจ สุดท้ายเราได้รวมภาพต่างๆเข้าด้วยกันจนได้ลายผ้า 6 แบบ ซ่ึงเป็น
ตัวอย่างท่ีดีของการทำางานแบบ IKEA ท่ีชอบความแตกต่าง

หน ้าขวา: ผ้าเมตรผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Beckmans College of Design
1. ผ้าเมตร รุ่น EDMA/เอ็ดม่า ราคา 199.-/เมตร หลายสี 2. ผ้าเมตร รุ่น MADDE/มัดเดะ ราคา 199.-/เมตร หลายสี
3. ผ้าเมตร รุ่น DURITA/ดูรีต้า ราคา 149.-/เมตร สีน้ำาเงิน 4. ผ้าเมตร รุ่น LILLIVI/ลิลลิว่ี ราคา 259.-/เมตร หลายสี
5. ผ้าเมตร รุ่น JULITA/ยูลิต้า ราคา 199.-/เมตร สีขาว/ดำา 6. ผ้าเมตร รุ่น GULLVI/กุลว่ี ราคา 249.-/เมตร หลายสี

1 3 5

2 4

6

ผ้าเมตร รุ่น GULLVI/กุลว่ี

249.-/เมตร



330 331ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ผ้าและสิ่งทอ

ทำาอะไรได้อีกเยอะ กับระบบรางม่าน 
เข้ามาดูไอเดียท่ี 
www.IKEA.co.th/kvartalguide

หน ้าซ ้าย:
รางม่าน รุ่น KVARTAL/ควัททอล รางม่านอะลูมิเนียม ติดต้ังได้ท้ังแบบยึดเพดาน
และยึดผนัง (เลือกใช้ขายึดเพดานหรือขายึดผนัง) รับน้ำาหนักสูงสุด 5 กก.
รายละเอียดตามภาพ 1-3 รางเด่ียว ราคา 299.- ยาว 140 ซม. ราง 3 ช้ัน ราคา 
669.- ยาว 140 ซม. ราวบนล่าง ราคา 229.-/ชุด ยาว 60 ซม. ใช้สำาหรับแขวนม่าน
สไลด์ ให้ผ้าม่านท้ิงตัวได้เรียบตรง ราวโค้งเข้ามุม/เด่ียว ราคา 179.- ยาว 22 ซม. 
ขายึดเพดาน ราคา 129.-/อัน ขายึดผนัง ราคา 169.- ยาว 14.5 ซม.  

หน ้าขวา: 
1. ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี ราคา 249.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 
150 ซม. สีเทา/ขาว ดีไซเนอร์: Inga Leo
2. ม่านสไลด์ INGAMAJ/อินงามัย ราคา 459.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ 57% กระดาษ 
43% ขนาด ก60xย300 ซม. สีขาว
3. ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี ราคา 249.-/เมตร ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 
150 ซม. สีขาว/เทา ดีไซเนอร์: Inga Leo

1. เข้าได้ทุกมุมในบ้าน ด้วยรางม่านเข้ามุมรุ่น KVARTAL/ควัททอล 

3. ไม่ว่าจะผ้าม่านสำาเร็จรูปหรือผ้าเมตร ก็ใช้กับรางม่าน KVARTAL/ควัททอล ได้

2. ลองใช้รางม่านสไลด์ 3 ช้ัน รุ่น KVARTAL/ควัททอล ท่ีให้คุณจัดม่านได้ในแบบ
ของคุณ

ผ้าเมตร รุ่น ROSMARIE/รูสมารี

249.-/เมตร
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ผ้าม่านคู่ รุ่น EIVOR/อายวูร์ ราคา 859.- คอลเลกชัน ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70% ผ้า
ฝ้าย 30% ขนาด ก145xย250 ซม. สีขาว/ดำา ดีไซเนอร์: Kajsa Aronsson
ม่านม้วน รุ่น Liselott/ลีสเซลอตต์ ราคา 849.- พร้อมท่ีเก็บเชือกดึงม่าน เพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก ป้องกันเด็กเล่นเชือก  ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เคลือบพลาสติก
อะคริลิก ขนาด ก120xย195 ซม. สีขาว  ชุดราวม่าน รุ่น Vågen/โวกเกน ราคา 
289.- ชุดราวม่าน ขายึด และหัวสวมราวม่าน พร้อมติดต้ังได้ทันที  วัสดุ: เหล็ก/
พลาสติก ยาว 120-210 ซม. สีเงิน รับน้ำาหนักสูงสุด 5 กก. ดีไซเนอร์: Johanna 
Jelinek
 

ผ้าและสิ่งทอ

ผ้าม่านคู่ Alvine Spets/อัลวีน สเปทส์ ราคา 419.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด 
ก145xย250 ซม. สีออฟไวท์  ผ้าม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน รุ่น RITVA/รีทว่า ราคา 
699.- ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก145xย250 ซม. สีเทา  ม่านม้วน รุ่น TUPPLUR/
ทุปป์ลูร์ ราคา 699.- ม่านทึบแสงผลิตจากผ้าฝ้าย 100% เคลือบพลาสติกอะคริลิกกัน
แสงได้ 100%  ขนาด ก120xย195 ซม. สีเทา 
ชุดราวม่าน รุ่น TÄLJARE/แทลยาเร่ ราคา 699.- ยาว 140 ซม. วัสดุ: ไม้เบิร์ช/เหล็ก 
รับน้ำาหนักสูงสุด 5 กก. สีขาว/สีเงิน  ดีไซเนอร์: Cecilia Stööp

ผ้าม่านคู่ รุ่น MERETE/เมียเรทเต้ ราคา 1,299.- ม่านผ้าฝ้าย 100% แบบห่วงตาไก่ 
ผ้าม่านหนามีน้ำาหนัก ช่วยลดเสียงและกันแดดได้ดี และใช้บังตาเพ่ือความเป็นส่วนตัว 
ขนาด ก145xย250 ซม. ผ้าม่านคู่ รุ่น WILMA/วีลม่า ราคา499.- ม่านหูกระเช้า 
ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35%  พร้อมเทปกาวเก็บชายผ้าแบบรีดทับ 
ตัดผ้าและเก็บชายผ้าได้ง่าย โดยไม่ต้องเย็บ ขนาด ก145xย250 ซม. สีขาว
ลวดแขวนม่าน รุ่น DIgnITET/ดิกนิเทียท ราคา 449.- ชุดลวดแขวนม่านพร้อมตัว
ยึดกับผนังหรือเพดาน พร้อมติดต้ังได้ทันที  ยาว 500 ซม. วัสดุ: สแตนเลส รับน้ำา
หนักสูงสุด 5 กก.  

ผ้าม่านคู่ รุ่น nInnI RUnD/นินน่ี รุนด์ ราคา 2,699.- เย็บหูซ่อนด้านหลังสำาหรับสวม
ราวม่าน พร้อมเทปม่านแบบผ้ายืด  ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก145xย250 ซม. 
สีไลท์เบจ  ผ้าม่านคู่ รุ่น nInnI TRÅD/นินน่ี ทรวดด์ ราคา 649.-  ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
100% ขนาด ก145xย250 ซม. สีขาว

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ  ผ้าและสิ่งทอ

ผ้าม่านคู่ รุ่น WILMA/วีลม่า

499.-
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ผ้าเช็ดตัว รุ่น Fräjen/แฟร์เย่น

269.-/ผืน

ผ้าเช็ดตัว รุ่น Hären/แฮร์เรียน

199.-/ผืน

1. ผ้าเช็ดตัว รุ่น ÅFjärDen/อัวฟแยร์เดน 
ราคา 449.-/ผืน ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือหนาและนุ่มเป็น
พิเศษ ซึมซับได้ดีเย่ียม มีหลายขนาดให้เลือก 
ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก70xย140 ซม. สีขาว, 
น้ำาเงินเข้ม, ดาร์กเบจ
2. ผ้าเช็ดตัว รุ่น Hären/แฮร์เรียน ราคา 
199.-/ผืน  ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม น้ำาหนัก
เบา ซึมซับได้ดีเย่ียมผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก70xย140 ซม.
สีขาว, ม่วงไลแลค, เทอร์ควอยซ์, เขียว
3. ผ้าเช็ดตัว รุ่น Fräjen/แฟร์เย่น ราคา 
269.-/ผืน  ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม หนาปานกลาง 
ซึมซับได้ดีเย่ียม มีหลายขนาดให้เลือก  ผ้าฝ้าย 
100% ขนาด ก70xย140 ซม. สีขาว, ดำา, เทา, 
เบจ, ส้ม, แดง, ม่วงเข้ม, น้ำาเงิน, เทอร์ควอยซ์

233132

33

31

3 3321

2

จนกว่าคุณจะหาเวลา
เปลี่ยนสีกระเบื้องห้องน้ำาใหม่
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ม่านห้องน้ำา รุ่น Saltgrund/ซัลท์กรุนด์ ราคา 399.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ทอลายท้ังสอง
ด้าน ให้ผ้าม่านท้ิงตัวสวย ใช้กับห่วงแขวนม่านห้องน้ำา ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด 
ก180xย200 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Emma Jones
ผ้าขนหนูรุ่น Fräjen/แฟร์เย่น ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม หนาปานกลาง ซึมซับได้ดีเย่ียม 
มีหลายขนาดให้เลือก ผ้าฝ้าย 100% สีเทา ผ้าขัดผิว ราคา 49.-/ผืน ขนาด 
ก30xย30 ซม. ผ้าเช็ดตัว ราคา 269.-/ผืน ขนาด ก70xย140 ซม.
ผ้าเช็ดตัว รุ่น ÅFJÄRDEN/อัวฟแยร์เดน ราคา 449.-/ผืน ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือ
หนาและนุ่มเป็นพิเศษ ซึมซับได้ดีเย่ียม มีหลายขนาดให้เลือก  ผ้าฝ้าย 100% ขนาด 
ก70xย140 ซม. สีขาว

ผ้าและสิ่งทอ

ม่านห้องน้ำา รุ่น SANDGRUND/ซันด์กรุนด์ ราคา 599.- ผ้าโพลีเอสเตอร์ทอแน่น 
เคลือบกันน้ำา (ใช้กับห่วงแขวนม่าน) ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด ก180xย200 ซม. 
หลายสี ดีไซเนอร์: Beckmans College of Design
ผ้าเช็ดมือ รุ่น FRÄJEN/แฟร์เย่น ราคา 99.-/ผืน ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม หนาปานกลาง 
ซึมซับได้ดีเย่ียม มีหลายขนาดให้เลือก ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก40xย70 ซม. สีส้ม 

ม่านห้องน้ำา รุ่น FiNNGRUND/ฟินน์กรุนด์ ราคา 129.- สามารถตัดให้ได้ความยาว
ตามต้องการ ใช้คู่กับห่วงแขวนม่านห้องน้ำา วัสดุ: พลาสติก PEVA 100% ขนาด 
ก180xย200 ซม. หลายสี ดีไซเนอร์: Emma Jones
ผ้าเช็ดมือ รุ่น FRÄJEN/แฟร์เย่น ราคา 99.-/ผืน ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม หนาปานกลาง 
ซึมซับได้ดีเย่ียม ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก50xย100 ซม. สีน้ำาเงิน
ผ้าเช็ดมือ รุ่น BANDSJöN/บันด์เชิน ราคา 369.-/ผืน ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม หนา
ปานกลาง ซึมซับได้ดีเย่ียม ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก70xย140 ซม. สีน้ำาเงิน/หลายสี 
ดีไซเนอร์: Synnöve Mork
ผ้าเช็ดเท้า รุ่น RAmSkÄR/รอมแชร์ ราคา 599.- ผ้าฝ้าย 100% ทอเรียบแบบขน
ห่วง ให้ผิวสัมผัสนุ่มสบาย ขนาด ก70xย130 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Emma Jones

ผ้ารุ่น SvAlEN/สวอเลน ดีไซเนอร์: Maria Vinka ม่านห้องน้ำา ราคา 189.-  
สามารถตัดให้ได้ความยาวตามต้องการ ใช้คู่กับห่วงแขวนม่านห้องน้ำา  วัสดุ: 
พลาสติก PEVA 100% ขนาด ก180xย200 ซม. หลายสี ผ้าเช็ดตัว ราคา 319.-  
ผ้าฝ้ายเทอร์รีเน้ือนุ่ม ซึมซับได้ดีเย่ียม ผ้าฝ้าย 100% ขนาด ก70xย140 ซม. หลายสี 
พรมห้องน้ำา รุ่น NÄcktEN/เนคเตน ราคา 79.- หลังพรมเป็นยางลาเท็กซ์ กันล่ืน
กันเล่ือน โพลีโพรพิลีน 100% ขนาด ก44xย67 ซม. สีขาว

ม ีส ินค ้าใหม ่ ให ้ เล ือกตลอดป ีท ี ่อ ิ เก ีย  ผ้าและสิ่งทอ

ผ้าเช็ดมือ รุ่น BANDSJöN/บันด์เชิน

369.-/ผืน

ม่านห้องน้ำา รุ่น SAltGRUND/ซัลท์กรุนด์

399.-

ผ้าขนหนูรุ่น FRÄJEN/แฟร์เย่น

269/ผืน

พรมห้องน้ำา รุ่น NÄcktEN/เนคเตน

79.-/ผืน
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โคมไฟและ
หลอดไฟ

1. โคมไฟแขวน รุ่น MASKROS/มัสครูส 
ราคา 1,990.- ใช้เป็นโคมแขวนประดับเพดาน
และผนัง วัสดุ: กระดาษ/สแตนเลส/พลาสติก 
ดีไซเนอร์: Marcus arvonen ขนาดØ55 
ซม. 
2. โคมไฟแขวน รุ่น IKEA PS MASKROS/อิ
เกีย พีเอส มัสครูส ราคา 3,990.- ใช้เป็นโคม
แขวนประดับเพดานและผนัง วัสดุ: กระดาษ/
สแตนเลส/พลาสติก ดีไซเนอร์: Marcus 
arvonen ขนาดØ80 ซม.
3. โป๊ะโคม รุ่น LÖBBO/เลิบบู ราคา 135.-/
ช้ิน 
ฐานโคมและสายไฟแยกจำาหน่าย วัสดุ: 
พลาสติก/เหล็ก ขนาดØ15 ซม. สูง 18 ซม. 
คละสี 
ฐานโคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น HEMMA/เฮมม่า ราคา 
230.-/ช้ิน วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก eva ขนาด 
ก13xส35 ซม. สีดำา
4. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LJUSÅS UVÅS/
ยูสซวส อูฟโวส ราคา 1,190.-/ดวง วัสดุ: 
แก้ว/พลาสติกโพลีสไตรีน/ผ้าฝ้าย 100% 
ดีไซเนอร์: anne nilsson ขนาดโป๊ะ
โคมØ24 ซม. สูง 42.5 ซม. สีน้ำาเงิน 
5. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น FILLSTA/ฟิลสต้า ราคา 
1,990.-/ดวง ให้แสงส่องสว่างกระจายท่ัว
บริเวณ วัสดุ: พลาสติก/อะลูมิเนียม ดีไซเนอร์: 
Gunner Jensen ขนาดØ78 ซม. สูง 75 
ซม. สีขาว

หลอดไฟแยกจำาหน่าย (ยกเว้นโคมไฟท่ีใช้
หลอด leD)

โคมไฟแขวน รุ่น MASKROS/มัสครูส 

1,990.-
1

3

5

4

4

3

2

เม่ือเปิดไฟ โคมไฟน้ีจะสร้างเงาเป็น
ลวดลายต่างๆบนผนังของคุณ 
เหมือนกับได้วอลเปเปอร์มาฟรีๆ
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โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA 365+ BRASA/
อิเกีย 365+ บรอสซ่า

5,690.-

โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น TRÅL/ทรวล

629.-

3

4

5 6

7

8

1

2

1.โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 899.- วัสดุ: อะลูมิเนียม
เคลือบแล็กเกอร์ ขนาดØ50 ซม. ความยาวสูงสุดรวมสายไฟ 170 ซม. 
สีเทาเข้ม 
2.โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น IKEA 365+ LUNTA/อิเกีย 365+ ลุนต้า  
ราคา 1,990.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาดØ20 ซม. สีขาว 
ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN
3.โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า ราคา 
5,690.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ขนาดØ58 ซม. สูง 152 ซม. 
สีขาว ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN
4-5. โคมไฟ รุ่น TORNA/ทูร์น่า วัสดุ: ไม้อัดเบิร์ช/พลาสติกโพลีโพรพิลีน 
ดีไซเนอร์: eHléN JoHANssoN
4. โคมไฟต้ังพ้ืน ราคา 5,290.- ขนาดโป๊ะโคมØ47 ซม. สูง 162 ซม.
5. โคมไฟต้ังโต๊ะ ราคา 3,990.- ขนาดØ26 ซม. สูง 58 ซม. 
6. โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น TRÅL/ทรวล ราคา 629.- วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น/
อะลูมิเนียม ขนาดโป๊ะโคมØ9 ซม. สูง 64 ซม. สีขาว (พร้อมหลอดไฟ) 
ดีไซเนอร์: olle luNdberg
7. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 
6,290.- วัสดุ: แก้วคริสตัล/พลาสติกโพลีคาร์บอเนต 
ขนาดØ26 ซม. สูง 60 ซม. ดีไซเนอร์: ANNe NilssoN

หลอดไฟแยกจำาหน่าย (ยกเว้นรายการท่ีระบุว่าจำาหน่ายพร้อมหลอดไฟ)

ไอเดียบรรเจิด เกิดได้ทุกท่ี 
ถาม Jon Karlsson ดีไซเนอร์เราดูได้
ในขณะท่ีดีไซเนอร์ของเรา Jon Karlsson กำาลังตรวจเย่ียมโรงงาน แล้วเห็นโมเดลกระดาษหน้าตาแปลกๆ เขาก็
เกิดไอเดีย "คงดีแน่ ถ้าทำาโคมไฟจากโมเดลกระดาษได้" อีกไม่นาน VArMluFt โคมไฟกระดาษพับได้ ก็เกิดข้ึน
จริง ประหยัดท้ังค่าหีบห่อและขนส่ง น่ีคือตัวอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นว่าเราทุ่มเทให้เร่ืองรูปแบบ การใช้งาน รวมถึง
ความคุ้มค่าขนาดไหน

หน้าขวา: โป๊ะโคม รุ่น VARMLUFT/วาร์มลุฟท์ ราคา 239.- วัสดุ: เหล็ก/กระดาษ ขนาด ย46xส16.5 ซม. สีออฟไวท์ 
ดีไซเนอร์: JoN KArlssoN ฐานโคมและสายไฟแยกจำาหน่าย  สายไฟ รุ่น HEMMA/เฮมม่า ราคา 100.- ยาว 1.8 ม. สีขาว 
วัสดุ: PVC/พลาสติก Pet/พลาสติกโพลีโพรพิลีน/พลาสติกโพลีอะมายด์ หลอดไฟแยกจำาหน่าย 

โป๊ะโคม รุ่น VARMLUFT/วาร์มลุฟท์

239.-
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1. และ 7. โป๊ะโคม รุ่น OLLSTA/อุลล์สต้า ราคา 695.-/ช้ิน วัสดุ: ผ้าฝ้าย 70% ผ้าลินิน 30%/เหล็กกัลวาไนซ์/พลาสติกโพลีสไตรีน ขนาดØ38 ซม. สูง 24 ซม. สีม่วงไลแลค
เข้ม/ชมพูเข้ม  ฐานโคมต้ังโต๊ะ รุ่น RODD/รุดด์ ราคา 1,100.-/ช้ิน วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล ขนาดØ26 ซม. สูง 133 ซม. 2. โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 599.-/ดวง วัสดุ: 
อะลูมิเนียมเคลือบผิวด้วยแล็กเกอร์ ขนาดØ38 ซม. สีออฟไวท์ 3-4. โคมไฟรุ่น MÅNLJUS/มวนยูส วัสดุ: แก้ว/เหล็ก ดีไซเนอร์: Magnus ElEbäck สีขาว
3. โคมไฟต้ังโต๊ะ ราคา 1,390.- โป๊ะโคมØ19 ซม. สูง 44 ซม. 4. โคมไฟแขวน ราคา 2,390.-  ขนาดØ41 ซม. 5. โป๊ะโคม รุ่น ALVINE PÄRLA/อัลวีน แพร์ลลา ราคา 695.-/ช้ิน 
วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%/พลาสติกโพลีสไตรีน/เหล็ก ขนาดØ29 ซม. สูง 17 ซม. ฐานโคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น EKARP/เอียคอาร์ป ราคา 700.-/ช้ิน วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม
ดีไซเนอร์: Maria Vinka สูง 30 ซม. 6. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น MARBY/มอร์บี ราคา 939.- วัสดุ: แก้ว/ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: sarah FagEr โป๊ะโคมØ18 ซม. สูง 
35 ซม. 

8. โป๊ะโคม รุ่น ALVINE PÄRLA/อัลวีน แพร์ลลา ราคา 995.-/ช้ิน วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%/พลาสติกโพลีสไตรีน/เหล็ก ขนาดØ38 ซม. สูง 24 ซม. ฐานโคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น EKARP/
เอียคอาร์ป ราคา 1,500.- วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม ดีไซเนอร์: Maria Vinka สูง 128 ซม. 9-10. โคมไฟ รุ่น SÖDER/เซิดเดร์ วัสดุ: แก้ว/เหล็ก ดีไซเนอร์: P aMsEll/b WEss-
landEr 9. โคมไฟแขวน ราคา 3,290.-/ดวง ขนาดØ30 ซม. 10. โคมไฟผนัง ราคา 2,390.-/ดวง ขนาด ก12xส24 ซม. 11. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น JONSBO ILSBO/ยูนส์บู 
อิลส์บู ราคา 1,390.- วัสดุ: สโตนแวร์/เหล็ก/ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีสไตรีน ดีไซเนอร์: Johanna JElinEk โป๊ะโคม Ø22 ซม. สูง 32 ซม. สีขาว/เบจ 

รายการ 1, 5, 7 และ 8 โป๊ะโคม ฐานโคม และสายไฟ แยกจำาหน่าย  
หลอดไฟแยกจำาหน่าย 
 

โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ 

599.-/ดวง
1
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3



345ราคาท ี ่ปรากฏในแคตตาล ็อกม ีผลถ ึง 31 ส ิงหาคม 2555  โคมไฟและหลอดไฟ

หน ้าซ ้าย:
1. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น MINUT/มินูท ราคา 3,690.-  โคมไฟกระจายแสง ให้แสงส่องท่ัว
ท้ังบริเวณ วัสดุ: แก้ว/เหล็ก ขนาดโป๊ะโคมØ 16 ซม. สูง 180 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah 
Fager
2. โป๊ะโคมแขวนเพดาน รุ่น VÄTE/แวทเท่ ราคา 199.-  วัสดุ: กระดาษฟางข้าว/เหล็ก 
ขนาดØ46 ซม. สูง 31 ซม.  ดีไซเนอร์: Maria Vinka ใช้กับสายไฟรุ่น heMMa/
เฮมม่า  
3. โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น MINUT/มินูท ราคา 1,590.-  วัสดุ: แก้ว/เหล็ก ขนาดโป๊ะ
โคมØ32 ซม.  ดีไซเนอร์: Sarah Fager
4, 5 และ 10. โคมไฟรุ่น Böja/เบยย่า  โป๊ะโคมไม้ไผ่สาน ให้ลวดลายของแสงและเงา
บนผนัง วัสดุ: ไม้ไผ่/เหล็กชุบนิกเกิล โป๊ะโคมแขวนใช้กับสายไฟรุ่น heMMa/เฮมม่า 
ดีไซเนอร์: Maria Vinka
4. โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 2,690.- ขนาดØ42 ซม.
5. โคมไฟต้ังพ้ืน ราคา 2,590.- ขนาดโป๊ะโคมØ23 ซม. สูง 146 ซม. 
10. โคมไฟต้ังโต๊ะ ราคา 1,390.- ขนาดØ20 ซม. สูง 40 ซม. 
สายไฟ รุ่น HEMMa/เฮมม่า ราคา 100.- ยาว 1.8 เมตร สีขาว วัสดุ: PVC/
พลาสติก PeT/พลาสติกโพลีโพรพิลีน/พลาสติกโพลีอะมายด์ โป๊ะโคมแยกจำาหน่าย  
6. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น HOLMö/โฮล์มเมอ ราคา 299.-/ดวง ให้แสงไฟอ่อนๆ สร้าง
บรรยากาศนุ่มนวล วัสดุ: กระดาษฟางข้าว/เหล็ก ขนาดโป๊ะโคมØ22 ซม. สูง 117 
ซม. 
7. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น KNUBBIG/คนุบบิก ราคา 459.- โคมไฟแก้วเป่า แต่ละดวงมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว  สูง 11 ซม. สีขาว ขายพร้อมหลอดไฟ 
8. โคมไฟผนัง รุ่น MINUT/มินูท ราคา 699.- เลือกใช้เป็นไฟส่องข้ึนหรือไฟส่องลง
ก็ได้ วัสดุ: แก้ว/เหล็ก/อะลูมิเนียม ขนาดØ 16 ซม. สูง 17 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah 
Fager
9. โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LjUSÅS UVÅS/ยูสซวส อูฟโวส ราคา 1,190.- 
วัสดุ: แก้ว/พลาสติกโพลีสไตรีน/ผ้าฝ้าย 100%  ขนาดโป๊ะโคมØ24 ซม. สูง 42 ซม. 
สีน้ำาตาล ดีไซเนอร์: anne nilSSon

หน ้าขวา: 11. ดูหมายเลข 8. 12. ดูหมายเลข 9 13. ดูหมายเลข 10. 
หลอดไฟแยกจำาหน่าย (ยกเว้นรายการท่ีระบุว่าจำาหน่ายพร้อมหลอด)
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โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น 
HOLMö/โฮล์มเมอ

299/ดวง

โป๊ะโคมแขวนเพดาน รุ่น VÄTE/แวทเท่

199.-

11 12

13

 โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LjUSÅS UVÅS/ยูสซวส อูฟโวส

1,190.-
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หน ้าซ ้าย:
1. โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า ราคา 2,290.-  วัสดุ: เหล็กพ่นสี
ฝุ่น ขนาดØ45 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN  2. โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA 
STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ราคา 6,290.- วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/ผ้าฝ้าย 100% ขนาดโป๊ะØ45.5 
ซม. สูง 147 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: eHléN JoHANssoN  3. โคมไฟต้ังพ้ืน/โคมไฟอ่านหนังสือ รุ่น IKEA 
365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า*  วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม ขนาดโป๊ะØ13 ซม. สูง 131 ซม. สีดำา ขาย
พร้อมหลอดไฟ ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN  4. โป๊ะโคม รุ่น LÖBBO/เลิบบู ราคา 
175.- วัสดุ: พลาสติก/เหล็ก ขนาดØ30 ซม. สูง 25 ซม. สีขาว ฐานโคมและสายไฟแยกจำาหน่าย ใช้กับสายไฟ
รุ่น HeMMA/เฮมมา สายยาว 1.8 เมตร สีดำา วัสดุ: PVC/พลาสติก Pet/พลาสติกโพลีโพรพิลีน/พลาสติกโพ
ลีอะมายด์  5.โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น LAMPAN/ลัมป้ัน ราคา 169.-/ดวง วัสดุ: พลาสติก ขนาดโป๊ะ Ø19 ซม. สูง 
29 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: C ÖJerstAM/M elebäCk

หน ้าขวา: 
1. โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น JANSJÖ/ยันเชอ* โคมไฟ leD วัสดุ: เหล็ก/อะลูมิเนียม/พลาสติก/เหล็กหล่อ ขนาดสูง 
60 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: A efVerluND/J JeliNek
2. โคมไฟโต๊ะทำางาน รุ่น TIVED/ทีเวียด* โคมไฟ leD วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/อะลูมิเนียม/พลาสติกอะคริลิค 
ขนาดฐานØ12 ซม. ปรับได้สูงสุด 60 ซม. ดีไซเนอร์: k HAgberg/M HAgberg
3. โคมไฟต้ังพ้ืน/โคมไฟอ่านหนังสือ รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม* โคมไฟ leD วัสดุ: เหล็ก
พ่นสีฝุ่น ขนาด ล35xส140 ซม. สีดำา ดีไซเนอร์: eHléN JoHANssoN

หลอดไฟแยกจำาหน่าย (ยกเว้นรายการท่ีระบุว่าจำาหน่ายพร้อมหลอด)
* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.ikeA.Co.tH

ท ี ่อ ิ เก ีย เราม ีท ุกอย ่างท ี ่บ ้านค ุณต้องการ โคมไฟและหลอดไฟ

โคมไฟต้ังพ้ืน รุ่น IKEA STOCKHOLM/
อิเกีย สตอคโฮล์ม

6,290.-

โคมไฟต้ังโต๊ะ 
รุ่น LAMPAN/ลัมป้ัน

169/ดวง
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7

3

โคมไฟแขวนเพดาน รุ่น IKEA 365+ BRASA/
อิเกีย 365+ บรอสซ่า

2,290.-

1
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หน้าซ้าย: โคมไฟแขวน รุ่น IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า ราคา 
2,290.- พลาสติกด้านในโป๊ะโคมช่วยป้องกันแสงบาดตา 
วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝุ่น ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN ขนาดØ45 
ซม. และ 60 ซม. สีขาว
โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ ราคา 399.- ให้แสงสว่างเฉพาะจุด 
เหมาะสำาหรับติดเหนือโต๊ะอาหารหรือเคาน์เตอร์บาร์   
วัสดุ: อะลูมิเนียมเคลือบผิวด้วยแล็กเกอร์ ขนาด Ø25 ซม.

หน้าขวา: 1-3. ชุดรางไฟรุ่น IKEA 365+ SÄNDA/อิเกีย 365+ แซนด้า วัสดุ: 
อะลูมิเนียม/ทองเหลือง ดีไซเนอร์: A NilssoN/H Preutz/t eliAssoN
1.รางไฟ ราคา 600.- ใช้ต่อประกอบเป็นชุดรางไฟสปอตไลท์ ให้ได้แสงสว่างตาม
ต้องการ ยาว 70 ซม. สำาหรับต่อสปอตไลท์ไม่เกิน 3 ดวง 
รางไฟ ราคา 900.- ยาว 114 ซม. สำาหรับต่อสปอตไลท์ไม่เกิน 5 ดวง 
อะแด็ปเตอร์โคมแขวน/รางไฟ ราคา 200.- ยาว 5 ซม. ใช้ต่อโคมแขวนเข้ากับระบบ
รางไฟ อะแด็ปเตอร์เล่ือนได้และเปล่ียนโคมไฟได้ตามต้องการ ห้ามใช้กับโคมไฟท่ีหนัก
เกิน 5 กก. 
สายไฟยาว 5 เมตร ราคา 600.- 
2. ไฟสปอตไลท์ ราคา 1,200.-/ดวง ให้แสงเป็นมุมกว้าง เหมาะสำาหรับใช้ส่องผนัง
หรือตู้หนังสือ ขนาดØ10 ซม. (ขายพร้อมหลอดไฟ) 
3. คอนเนกเตอร์รางไฟ ราคา 200.- ยาว 7 ซม. ต้องใช้กับสายไฟขนาด 3x1.5 
มม². แบบมีสายดิน 
ปล๊ักต่อแบบข้ออ่อน ราคา 300.- ยาว 15 ซม. ข้อต่ออ่อนสำาหรับต่อรางไฟเข้ามุม
หรือบริเวณส่วนโค้ง หรือเช่ือมต่อรางไฟบนเพดานต่างระดับ สามารถงอเป็นมุมฉาก
ได้ 

1 2

3

เราย ินด ีร ับเปล ี ่ยนค ืนส ินค ้าภายใน 100 ว ัน โคมไฟและหลอดไฟ

โคมไฟแขวน รุ่น FOTO/ฟูตู้ 

399.-/ดวง

ไฟสปอตไลท์ รุ่น IKEA 365+ SÄNDA/
อิเกีย 365+ แซนด้า

1,200/ดวงแค่คลิกให้ลงล็อก ด้วยอะแด็ปเตอร์ตัวน้ี  
โคมแขวนดวงไหน ก็ต่อเข้ากับชุดราง
ไฟได้
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คู่มือการซ้ือสินค้า ผู้ช่วยในการวางแผน เลือกซ้ือ และออกแบบเฟอร์นิเจอร์

5 ข้ันตอนเพ่ือห้องครัวใหม่จากอิเกีย

1. เก็บเก่ียวไอเดีย 
ลองมาเดินดูชุดครัวท่ีอิเกียเพ่ือเป็นไอเดีย เแล้วเก็บโบรชัวร์ชุดครัวของเรา
กลับไปคิดต่อท่ีบ้าน หรือเข้าไปท่ี www.IKEA.co.th/kitchen เพ่ือเลือกดู
และออกแบบห้องครัวได้

2. วัดและกำาหนดจุดให้ละเอียด
วัดขนาดของห้อง ท้ังพ้ืน ผนัง ประตู หน้าต่าง รวมท้ังระบุจุดปล๊ักไฟ เต้ารับ 
สวิตช์ และท่อน้ำา ย่ิงละเอียดมาก คุณก็ย่ิงสร้างห้องครัวในฝันได้ง่ายข้ึน หรือ
จะเข้ามาสอบถามพนักงานของเราท่ี IKEA ก็ได้

3. เร่ิมวางผังครัว
ครัวท่ีสุดยอดต้องเร่ิมจากการวางผังท่ีดี ส่ิงสำาคัญในการวางผังห้องครัว 
คือ การแบ่งพ้ืนท่ีประกอบอาหารและพ้ืนท่ีเก็บของให้ลงตัว เพ่ือให้ได้ห้องครัวท่ี
มีประสิทธิภาพ คุณสามารถหาข้อมูล เกร็ดความรู้ และไอเดียดีๆ ได้ท่ี 
www.IKEA.co.th/kitchen จากน้ันลองใช้เคร่ืองมือช่วยออกแบบห้องครัว 
3 มิติ โดยดาวน์โหลดจาก www.IKEA.co.th/kitchenplanner หากคุณ
ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเข้ามาปรึกษากับพนักงานแผนกห้องครัว
ของเราท่ี IKEA ก็ได้

4. เก็บรายละเอียดปลีกย่อยให้หมด
เลือกช้ินส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่างๆ และเก็บรายละเอียดทุกจุดในห้องครัว 
เช่น ไฟครัว ค้ิวตู้หรือขอบตู้ ช้ันแขวน ราวแขวน หรือแม้แต่รถเข็นอาหาร 
เลือกอุปกรณ์ทุกช้ินท่ีคุณต้องการ เพ่ือครัวท่ีสมบูรณ์แบบท้ังการใช้งานและ
ความสวยงาม 

5. เราพร้อมช่วยคุณ 
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการวัดพ้ืนท่ี การขนส่งสินค้า การติดต้ัง 
หรือวางแผนงบประมาณทำาห้องครัวใหม่ เข้ามาหาเราได้ท่ี IKEA

ชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุ่ม 
ตู้ครัว FAKTUM/แฟ็คทุ่ม เป็นตู้ครัวบิลท์อินชุดมาตรฐานของเรา 
โครงตู้มีหลายขนาดให้คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นตู้พ้ืน ตู้แขวนผนัง หรือตู้สูง 
คุณจึงเลือกจัดวางได้อย่างใจ เข้าได้กับทุกพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองการใช้งาน 
ดูรายละเอียดท้ังหมด วิธีการประกอบ ช้ินส่วนต่างๆ และราคาของตู้ครัวรุ่นน้ี
ได้ใน คู่มือการเลือกซ้ือชุดครัว FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ท่ีคุณสามารถรับได้ท่ีอิเกีย 
หรือดาวน์โหลดได้จาก www.IKEA.co.th/kitchen 

เปรียบเทียบให้เห็นราคา 2 แบบ คุณก็ตัดสินใจง่ายข้ึน
เราคำานวนราคาเปรียบเทียบไว้ท้ังหมด 2 แบบสำาหรับชุดครัวทุกแบบใน
แคตตาล็อกน้ี เพ่ือให้คุณเลือกได้ง่ายข้ึน

ราคาตามขนาดห้อง
ราคาท่ีเห็นคือราคาจริงของชุดครัวตาม
ผังห้องตัวอย่าง เป็นราคารวมของ ตู้ 
ท็อปครัว อุปกรณ์จัดเก็บในตู้ บานพับ อ่าง
ซิงก์ แผ่นปิดข้างตู้ ค้ิวตู้ แผ่นปิดฐานตู้และ
ขาตู้ ไม่รวมราคาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก๊อกน้ำา และ
ไฟครัว 

ราคาตามชุดมาตรฐาน
ราคาในหน้าถัดไปเป็นราคาชุดครัวแบบ
มาตรฐานตามรูปด้านขวา เม่ือใช้คู่
กับบานตู้แต่ละรุ่น ราคารวมท็อปครัว 
รุ่น LAGAN/ลอกัน และอ่างซิงก์ รุ่น 
FYNDIG/ฟืนดิก รวมจำานวนตู้ดังรูป 
อุปกรณ์ภายในตู้ บานพับ แผ่นปิดข้างตู้ 
ค้ิวตู้ แผ่นปิดฐานตู้ และขาตู้ 
ไม่รวมราคาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก๊อกน้ำา และ
ไฟครัว

220ซม.

15 ตร.ม.

FAKTUM/แฟ็คทุ่ม 
กว้างxลึกxสูง ซม.

ช้ินส่วนท่ีไม่มีอยู่ในคู่มือการเลือกซ้ือสินค้า ได้แก่ แผ่นปิดข้างตู้ ค้ิวตู้ มือจับและปุ่มจับ ท็อปครัว อ่างซิงก์ ก๊อกผสม และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น ช้ันวาง และช้ันวางขวดไวน์ คุณสามารถดูช้ินส่วน
ประกอบท้ังหมดและรายละเอียดของตู้แบบต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ของเรา ซ่ึงคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยออกแบบห้องครัวสามมิติ 3D IKEA kitchen planner เพ่ือเร่ิมออกแบบห้อง
ครัวได้เองท่ีบ้าน และเตรียมตัวก่อนมาช้อปกับเรา แค่มาท่ีอิเกีย คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆ และคำาแนะนำาดีๆ ในการแต่งบ้าน 

ตู้พ้ืน

ตู้พ้ืนสูง 70 ซม. ความลึกรวมบานตู้ 60 ซม. (สูง 86 ซม. เม่ือ
รวมแผ่นปิดฐานตู้) ราคาน้ีรวมโครงตู้ บานตู้ ช้ันวางของและ
ล้ินชักในตู้ตามท่ีแสดงในภาพ ตู้ทุกรุ่นยกเว้น HÄRLIG/แฮร์ลิก 
ขายพร้อมตัวชะลอการกระแทกของบานตู้และล้ินชัก (ขาตู้ แผ่น
ปิดฐานตู้และปุ่มจับ/มือจับแยกจำาหน่าย)

ตู้พ้ืนมีช้ันวาง
ตู้พ้ืนแบบ
บานดึง

ตู้พ้ืน 3 ล้ินชัก ตู้พ้ืน 5 ล้ินชัก ตู้ต้ังอ่างซิงก์
ตู้ใส่เตาอบ 
1 ล้ินชัก

ความกว้างตู้ (ซม.) 40 50 60 60 40 60 80 40 60 60 80 60

รหัสส่ังสินค้า FA 101 FA 102 FA 103 FA 119 FA 111 FA 112 FA 113 FA 114 FA 115 FA 107 FA 109 FA 122

HÄRLIG/แฮร์ลิก สีขาว 2,020.- 2,270.- 2,540.- 8,960.- 5,740.- 7,800.- 8,750.- 7,100.- 9,670.- 2,440.- 3,180.- 3,080.-

VALLA/วัลล่า ลายวอลนัท 2,110.- 2,350.- 2,630.- 9,050.- 6,010.- 8,090.- 9,060.- 7,500.- 10,050.- 2,530.- 3,360.- 3,150.-

APPLåD/อัพพลวด สีขาว 2,310.- 2,620.- 2,980.- 9,400.- 6,130.- 8,330.- 9,420.- 7,600.- 10,250.- 2,880.- 3,760.- 3,250.-

NEXUS/เน็กซุส สีเบิร์ช, น้ำาตาลดำา 2,560.- 2,820.- 3,130.- 9.550.- 6,940.- 9,270.- 10,490.- 8,500.- 11,550.- 3,030.- 4,260.- 3.400.-

STåT/สตวท สีขาว 2,560.- 2,820.- 3,130.- 9,550.- 6,940.- 9,270.- 10,490.- 8,500.- 11,550.- 3,030.- 4,260.- 3,400.-

RUBRIK/รูบรีค สแตนเลส 2,560.- - 3,130.- 9,550.- - 9,270.- 10,490.- 8,500.- - 3,030.- 4,260.- 3,400.-

SOFIELUND/ซูฟีเย่ลุนด์ ลายวอลนัท 2,910.- 3,170.- 3,480.- 9,900.- 7,290.- 9,720.- 10,890.- 8,700.- 11,750.- 3,380.- 4,960.- 3,700.-

äDEL/แอเดล สีขาว 2,910.- 3,170.- 3,480.- 9,900.- 7,290.- 9,720.- 10,890.- 8,700.- 11,750.- 3,380.- 4,960.- 3,700.-

LIDINGÖ/ลีดิงเออ สีขาว 2,910.- 3,170.- 3,480.- 9,900.- 7,290.- 9,720.- 10,890.- 8,700.- 11,750.- 3,380.- 4,960.- 3,700.-

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีแดง ขาว เทา ขาวเหลือง 2,910.- 3,170.- 3,480.- 9,900.- 7,290.- 9,720.- 10,890.- 8,700.- 11,750.- 3,380.- 4,960.- 3,700.-

åRSTA/อัวชตะ สีขาว 3,460.- 3,720.- 4,030.- 10,450.- 7,940.- 10,170.- 11,490.- 9,100.- 11,950.- 3,930.- 6,060.- 3,700.-

TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม ไม้โอ๊ค 3,460.- 3,720.- 4,030.- 10,450.- 7,940.- 10,170.- 11,490.- 9,100.- 11,950.- 3,930.- 6,060.- 3,700.-

LILJESTAD/ลิลเย่สตัด สีน้ำาตาลเข้ม 3,460.- 3,720.- 4,030.- 10,450.- 7,940.- 10,170.- 11,490.- 9,100.- 11,950.- 3,930.- 6,060.- 3,700.-

RAMSJÖ/รอมเชอ สีขาว สีน้ำาตาลดำา 3,460.- 3,720.- 4,030.- 10,450.- 7,940.- 10,170.- 11,490.- 9,100.- 11,950.- 3,930.- 6,060.- 3,700.-

ราคาเฉพาะโครงตู้ 1,050.- 1,150.- 1,250.- 1,250.- 1,050.- 1,250.- 1,400.- 1,050.- 1,250.- 1,600.- 1,800.- 1,400.-

ตู้ใส่เคร่ืองดูดควัน ตู้เข้ามุมมีตระแกรงหมุน

ตู้ใส่เคร่ืองดูดควัน ความลึกรวมบานตู้ 37 ซม. ตู้เข้ามุม ความลึกรวม
บานตู้ 52 ซม. ราคาน้ีรวมโครงตู้ บานตู้ บานพับ และตะแกรงหมุน ตามท่ี
แสดงในภาพ ปุ่มจับ/มือจับแยกจำาหน่าย

กว้างxสูง (ซม.) 60×35 60×57 60/60×70 60/60×92

รหัสส่ังสินค้า FA 336 FA 337 FA 346 FA 347

HÄRLIG/แฮร์ลิก สีขาว 1,430.- 1,850.- 4,310.- 4,660.-

VALLA/วัลล่า ลายวอลนัท 1,530.- 1,930.- 4,390.- 4,790.-

APPLÅD/อัพพลวด สีขาว 1,630.- 2,130.- 4,540.- 4,980.-

NEXUS/เน็กซุส สีเบิร์ช, น้ำาตาลดำา 1,830.- 2,230.- 4,890.- 5,290.-

STÅT/สตวท สีขาว 1,830.- 2,230.- 4,890.- 5,290.-

RUBRIK/รูบรีค สแตนเลส 1,830.- 2,230.- 4,890.- 5,290.-

SOFIELUND/ซูฟีเย่ลุนด์ ลายวอลนัท 2,130.- 2,730.- 5,080.- 5,480.-

äDEL/แอเดล สีขาว 2,130.- 2,730.- 5,080.- 5,480.-

LIDINGÖ/ลีดิงเออ สีขาว 2,130.- 2,730.- 5,080.- 5,480.-

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีแดง ขาว เทา ขาวเหลือง 2,130.- 2,730.- 5,080.- 5,480.-

åRSTA/อัวชตะ สีขาว 2,930.- 3,330.- 5,690.- 6,090.-

TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม ไม้โอ๊ค 2,930.- 3,330.- 5,690.- 6,090.-

LILJESTAD/ลิลเย่สตัด สีน้ำาตาลเข้ม 2,930.- 3,330.- 5,690.- 6,090.-

RAMSJÖ/รอมเชอ สีขาว สีน้ำาตาลดำา 2,730.- 3,330.- 5,690.- 6,090.-

ราคาเฉพาะโครงตู้ 800.- 1,100.- 2,300.- 2,600.-

FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ขาตู้ สูง 14.5-18.5 ซม.
ปรับความสูงไว้ท่ี 16 ซม. ใช้คู่กับแผ่นปิดฐานตู้ (ขาย
พร้อมตัวยึด) แต่ละขารับน้ำาหนักได้สูงสุด
125 กก. แพ็ค 4 200.-

PERFEKT/เพอร์เฟคท์ แผ่นปิดฐานตู้ ย220xส16 ซม.
มีให้เลือกหลายสีหลายแบบ สามารถตัดให้ส้ันลงได้ แล้ว
ใช้แผ่นปิดขอบปิดทับรอยตัด พร้อมแถบติดผนังท่ีใช้
ในการติดต้ัง
สีขาว 350.-

สีอ่ืนๆ/ไม้วีเนียร์ 700.-

CAPITA/คอพปิต้า ขาปรับระดับ แพ็ค 4 
สแตนเลส
สูง 11-12 ซม. 250.-

สูง 16-17 ซม. 350.-

UTBY/อูทบี ขาปรับระดับ แพ็ค 2 สแตนเลส
หากใช้ขารุ่นน้ีกับโต๊ะเตรียมอาหาร ต้องยึดขาติดพ้ืน
ครัว  โดยใช้เหล็กยึดท่ีให้มาด้วย (สกรูแยกจำาหน่าย) 
สูง 16 ซม. 550.-

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้รุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม ได้ใน
หน้า 114 หรือท่ี www.IKEA.co.th/FAKTUM
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ตู้พ้ืน: สูง 70 ซม. ความลึกรวมบานตู้ 60 ซม. (สูง 86 
ซม. เม่ือรวมแผ่นปิดฐานตู้) ตู้สูง: แผ่นปิดฐานตู้สูง 16 ซม. 
(ความสูงท่ีระบุไว้รวมแผ่นฐานแล้ว) ความลึกรวมบานตู้ 60 
ซม. ราคาน้ีรวมโครงตู้ บานตู้ บานพับ ช้ันวางของ ตะแกรง
หมุน ล้ินชัก และอุปกรณ์เก็บของแบบรางเล่ือน (ตามท่ีแสดง
ในภาพ) ตู้ทุกรุ่นยกเว้น HÄRLIG/แฮร์ลิก ขายพร้อมตัว
ชะลอการกระแทกของบานตู้และล้ินชัก ตู้บิวท์อินสำาหรับใส่
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาพร้อมช้ันวางแบบเสริมแรง (ขาตู้ แผ่นปิด
ฐานตู้และปุ่มจับ/มือจับแยกจำาหน่าย)

ตู้พ้ืนเข้ามุม ตู้สูง/ตู้บิวท์อิน
พร้อม

อุปกรณ์เก็บ
ของแบบ
รางเล่ือน

พร้อม
ตะแกรง
หมุน

พร้อมล้ินชัก/
ตะกร้าลวด

แบบบานดึง
แบบบาน

เล่ือน
ตู้ใส่เตาอบ/ไมโครเวฟบิวท์อิน

ตู้ใส่เตาอบ
combi

ความกว้างตู้ (ซม.) 120 90×90 40×211 60×211 120×211 60×141 60×211 60×233 60×233

รหัสส่ังสินค้า FA 157 FA 159 FA 524 FA 529 FA 533 FA 710* FA 712 FA 721 FA 740

HÄRLIG/แฮร์ลิก สีขาว 9,140.- 6,570.- 14,120.- 15,250.- 36,520.- 7,670.- 9,370.- 9,680.- 11,580.-

VALLA/วัลล่า ลายวอลนัท 9,230.- 6,750.- 14,270.- 15,490.- 36,720.- 7,940.- 9,730.- 10,030.- 12,030.-

APPLÅD/อัพพลวด สีขาว 9,580.- 6,940.- 14,770.- 16,240.- 38,520.- 8,230.- 10,370.- 10,520.- 12,770.-

NEXUS/เน็กซุส สีเบิร์ช, น้ำาตาลดำา 9,730.- 7,350.- 15,120.- 16,890.- 39,020.- 9,090.- 11,380.- 11,480.- 13,960.-

STÅT/สตวท สีขาว 9,730.- 7,350.- 15,120.- 16,890.- 39,020.- 9,090.- 11,380.- 11,480.- 13,960.-

RUBRIK/รูบรีค สแตนเลส 9,730.- 7,350.- - 16,890.- - 9,090.- 11,380.- 11,480.- 13,960.-

SOFIELUND/ซูฟีเย่ลุนด์ สีวอลนัท 10,080.- 8,150.- 16,220.- 17,830.- 40,120.- 9,640.- 12,280.- 12,530.- 15,060.-

äDEL/แอเดล สีขาว 10,080.- 8,150.- 16,220.- 17,830.- 40,120.- 9,640.- 12,280.- 12,530.- 15,060.-

LIDINGÖ/ลีดิงเออ สีขาว 10,080.- 8,150.- 16,220.- 17,830.- 40,120.- 9,640.- 12,280.- 12,530.- 15,060.-

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีแดง ขาว เทา ขาวเหลือง 10,080.- 8,150.- 16,220.- 17,830.- 40,120.- 9,640.- 12,280.- 12,530.- 15,060.-

åRSTA/อัวชตะ สีขาว 10,630.- 8,950.- 16,870.- 19,290.- 42,120.- 9,890.- 13,080.- 13,380.- 16,060.-

TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม ไม้โอ๊ค 10,630.- 8,950.- 16,870.- 19,290.- 42,120.- 9,890.- 13,080.- 13,380.- 16,060.-

LILJESTAD/ลิลเย่สตัด สีน้ำาตาลเข้ม 10,630.- 8,950.- 16,870.- 19,290.- 42,120.- 9,890.- 13,080.- 13,380.- 16,060.-

RAMSJÖ/รอมเชอ สีขาว, น้ำาตาลดำา 10,630.- 8,950.- 16,870.- 19,290.- 42,120.- 9,890.- 13,080.- 13,380.- 16,060.-

ราคาเฉพาะโครงตู้ 5,500.- 2,750.- 2,700.- 2,900.- 5,800.- 2,700.- 3,000.- 3,400.- 3,400.-

ตู้แขวนผนัง ความลึกรวมบานตู้ 37 ซม. ราคาน้ีรวมโครงตู้ 
บานตู้ บานพับ และช้ันวาง ตามท่ีแสดงในภาพ ปุ่มจับ/มือจับ
แยกจำาหน่าย ช้ันวางของในตู้บานกระจกทำาจากกระจกนิรภัย

ตู้แขวนผนัง

     

 

กว้างxสูง (ซม.) 40×70 50×70 60×70 80×70 40×92 50×92 60×92 80×92 70×40 92×40

รหัสส่ังสินค้า (ตู้บานทึบ) FA 301 FA 302 FA 303 FA 305 FA 309 FA 310 FA 311 FA 313 FA 324 FA 325

รหัสส่ังสินค้า (ตู้บานกระจก) FA 317 FA 318 FA 319 FA 321 FA 329 FA 330 FA 331 FA 333 FA 326 FA 327

HÄRLIG/แฮร์ลิก สีขาว 1,820.- 2,060.- 2,280.- 3,030.- 2,010.- 2,220.- 2,480.- 3,410.- 3,060.- 3,350.-

VALLA/วัลล่า ลายวอลนัท 1,910.- 2,140.- 2,370.- 3,210.- 2,090.- 2,310.- 2,570.- 3,570.- 3,150.- 3,430.-

APPLÅD/อัพพลวด สีขาว 2,110.- 2,410.- 2,720.- 3,610.- 2,360.- 2,660.- 2,970.- 4,110.- 3,350.- 3,700.-

NEXUS/เน็กซุส สีเบิร์ช, น้ำาตาลดำา 2,360.- 2,610.- 2,870.- 4,110.- 2,560.- 2,810.- 3,070.- 4,510.- 3,600.- 3,900.-

STÅT/สตวท สีขาว 2,360.- 2,610.- 2,870.- 4,110.- 2,560.- 2,810.- 3,070.- 4,510.- 3,600.- 3,900.-

STÅT/สตวท บานกระจก 2,660.- - - 4,250.- 2,860.- - - 5,110.- 3,900.- 4,200.-

AVSIKT/ออฟซิคท์ กระจกฝ้า/อะลูมิเนียม 2,160.- - 2,670.- 3,710.- 2,360.- - 2,870.- 4,110.- - -

RUBRIK/รูบรีค สแตนเลส 2,360.- - 2,870.- 4,110.- - - 3,070.- - 3,600.- 3,900.-

SOFIELUND/ซูฟีเย่ลุนด์ ลายวอลนัท 2,710.- 2,960.- 3,220.- 4,810.- 2,910.- 3,160.- 3,420.- 5,210.- 3,950.- 4,250.-

äDEL/แอเดล สีขาว 2,710.- 2,960.- 3,220.- 4,810.- 2,910.- 3,160.- 3,420.- 5,210.- 3,950.- 4,250.-

äDEL/แอเดล บานกระจก, สีขาว 3,060.- - - 5,010.- 3,360.- - - 5,560.- 4,300.- 4,700.-

LIDINGÖ/ลีดิงเออ สีขาว 2,710.- 2,960.- 3,220.- 4,810.- 2,910.- 3,160.- 3,420.- 5,210.- 3,950.- 4,250.-

LIDINGÖ/ลีดิงเออ บานกระจก 3,060.- - - 5,050.- 3,360.- - - 5,650.- 4,300.- 4,700.-

ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ สีแดง ขาว เทา ขาวเหลือง 2,710.- 2,960.- 3,220.- 4,810.- 2,910.- 3,160.- 3,420.- 5,210.- 3,950.- 4,250.-

åRSTA/อัวชตะ สีขาว 3,260.- 3,510.- 3,770.- 5,910.- 3,460.- 3,710.- 3,970.- 6,310.- 4,500.- 4,800.-

TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม ไม้โอ๊ค 3,260.- 3,510.- 3,770.- 5,910.- 3,460.- 3,710.- 3,970.- 6,310.- 4,500.- 4,800.-

TIDAHOLM/ทีด้าโฮล์ม สีขาว 3,360.- - - 6,110.- 3,560.- - - 6,510.- 4,600.- 4,900.-

LILJESTAD/ลิลเย่สตัด สีน้ำาตาลเข้ม 3,260.- 3,510.- 3,770.- 5,910.- 3,460.- 3,710.- 3,970.- 6,310.- 4,500.- 4,800.-

LILJESTAD/ลิลเย่สตัด บานกระจก 3,360.- - - 6,110.- 3,560.- - - 6,510.- 4,600.- 4,900.-

RAMSJÖ/รอมเชอ สีขาว, น้ำาตาลดำา 3,260.- 3,510.- 3,770.- 5,910.- 3,460.- 3,710.- 3,970.- 6,310.- 4,500.- 4,800.-

RAMSJÖ/รอมเชอ บานกระจก 3,360.- - - 6,110.- 3,560.- - - 6,510.- 4,600.- 4,900.-

ราคาเฉพาะโครงตู้ 900.- 1,000.- 1,100.- 1,200.- 1,000.- 1,100.- 1,200.- 1,400.- 2,800.- 3,000.-

เบสตัว
กว้างxลึกxสูง (ซม.)

ตู้ช้ันวางของ 4 ช้ัน ............ 30×20×192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,550.-

สีวอลนัล 1,550.-

สีขาว 1,550.-

ตู้ช้ันวางของ 4 ช้ัน ................60×20×192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,150.-

สีวอลนัล 2,150.-

สีขาว 2,150.-

ตู้ช้ันวางของ 4 ช้ัน ................60×40×192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,650.-

สีวอลนัล 2,650.-

สีขาว 2,650.-

ตู้ช้ันวางของ 4 ช้ัน ..............120×40×192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 4,650.-

สีวอลนัล 4,650.-

สีขาว 4,650.-

ตู้ช้ันวางของ 3 ช้ัน ............... 60×40×128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,350.-

สีวอลนัล 2,350.-

สีขาว 2,350.-

ตู้ช้ันวางของ 6 ช้ัน ..............120×40×128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 3,650.-

สีวอลนัล 3,650.-

สีขาว 3,650.-

ตู้ช้ันวางของ/ช้ัน เพ่ิมความสูง 
2 ช้ัน ................................ 60×40×64 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,650.-

สีวอลนัล 1,650.-

สีขาว 1,650.-

ตู้ช้ันวางของ/ช้ัน เพ่ิมความสูง          
4 ช้ัน .............................. 120×40×64 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,650.-

สีวอลนัล 2,650.-

สีขาว 2,650.-

ตู้ช้ันวางของ/ช้ัน เพ่ิมความสูง         
1 ช้ัน ................................ 60×40×38 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,250.-

สีวอลนัล 1,250.-

สีขาว 1,250.-

ตู้ช้ันวางของ/ช้ัน เพ่ิมความมสูง          
2 ช้ัน .............................. 120×40×38 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,950.-

สีวอลนัล 1,950.-

สีขาว 1,950.-

ตู้แขวน 4 ช้ัน ...................... 120×20×64 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,150.-

สีวอลนัล 2,150.-

สีขาว 2,150.-

ตู้ 2 ช่อง .......................... 120×49×26 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 2,000.-

สีวอลนัล 2,000.-

สีขาว 2,000.-

BURS/บุช ตู้แขวน.............. 180×26×26 ซม.
ไฮกลอสดำา 7,490.-

ไฮกลอสแดง 7,490.-

ไฮกลอสขาว 7,490.-

BURS/บุช ตู้วางทีวี .............180×41×49 ซม.
ไฮกลอสดำา 7,990.-

ไฮกลอสแดง 7,990.-

ไฮกลอสขาว 7,990.-

BOÅS/บอส ตู้วางทีวี                  
120×40×128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 6,950.-

สีวอลนัล 6,950.-

สีขาว 6,950.-

JÄGRA/แยคกร้า  ตู้ทีวีมีล้อ  .. 120×60×54 ซม.

สีน้ำาตาล-ดำา 3,690.-

สีขาว 3,690.-

ÅDAL/แอเดล  ตู้วางทีวี ........ 120×40×55 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 5,690.-

สีวอลนัล 5,690.-

สีขาว 5,690.-

ท็อป กระจก ............................. 120×40 ซม.
สีดำา 900.-

สีขาว 900.-

ท็อป กระจก ............................. 180×40 ซม.
สีดำา 1,400.-

สีขาว 1,400.-

HOLMBO/โฮล์มบู บานตู้ ........... ไฮกลอสน้ำาตาล
60×38ซม. 1,150.-

60×64ซม. 1,750.-

60×128ซม. 2,850.-

HOLMBO/โฮล์มบู บานกระจก ........60×64 ซม.
ไฮกลอสน้ำาตาล 1,950.

HOLMBO/โฮล์มบู หน้าล้ินชัก ......... 60×16 ซม.
ไฮกลอสน้ำาตาล 650.-

HOLMBO/โฮล์มบู หน้าล้ินชัก .........60×26 ซม.
ไฮกลอสน้ำาตาล 850.-

TOFTA/ทอฟต้า  บานตู  ้...............60×38 ซม.
ไฮกลอสดำา 790.-

ไฮกลอสแดง 790.-

ไฮกลอสขาว 790.-

TOFTA/ทอฟต้า  บานตู ้...............60×64 ซม.
ไฮกลอสดำา 1,190.-

ไฮกลอสแดง 1,190.-

ไฮกลอสขาว 1,190.-

TOFTA/ทอฟต้า  บานตู  ้............. 60×128 ซม.
ไฮกลอสดำา 1,790.-

ไฮกลอสแดง 1,790.-

ไฮกลอสขาว 1,790.-
 

TOFTA/ทอฟต้า  บานกระจก .........60×64 ซม.
ไฮกลอสดำา 1,290.-

ไฮกลอสแดง 1,290.-

ไฮกลอสขาว 1,290.-

TOFTA/ทอฟต้า  บานกระจก ......... 60×16 ซม.
ไฮกลอสดำา 390.-

ไฮกลอสแดง 390.-

ไฮกลอสขาว 390.-

TOFTA/ทอฟต้า  บานกระจก .........60×26 ซม.
ไฮกลอสดำา 490.-

ไฮกลอสแดง 490.-

ไฮกลอสขาว 490.-

การเลือกช้ินส่วนและประกอบ ตู้รุ่นเบสตัว/ฟรัมสตัว/อินเรียดด้า 

BESTÅ/เบสตัว ตู้ทีวีครบชุดท่ีให้คุณออกแบบได้เอง โดยเลือกตู้ ช้ันวาง 
และบานตู้แบบต่างๆ มาประกอบเข้าชุดกัน แล้วเพ่ิมชุดแผงกรุผนังและ
แผ่นยึดทีวี รุ่น FRAMSTÅ/ฟรัมสตัว ท่ีออกแบบข้ึนโดยเฉพาะให้ใช้คู่กับ
ตู้เบสตัว สำาหรับติดต้ังทีวีจอแบน สุดท้ายเลือกกล่องและอุปกรณ์เก็บ
ของในรุ่น INREDA/อินเรียดด้า ก็ได้ตู้ทีวี ตู้เก็บของหรือตู้โชว์ครบชุด 
ในรุ่นมีมือจับ ปุ่มจับ และไฟตู้แบบต่างๆ ให้เลือก

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้รุ่น BESTÅ/เบสตัว ได้ในหน้า 
72 หรือท่ี www.IKEA.co.th/BESTÅ

คู่มือการซื ้อสินค้า คู ่มือการซื ้อสินค้า



354 355

บานเปิด
รุ่น PAX/พักซ์

กว้างxลึก (ซม.) 50×35* 50×60 100×35* 100×60

สูง (ซม.) 236 201 236 236 201 236

Pax Ballstad/พักซ์ บัลสตัด บานและโครงสีขาว 4,380.- 3,880.- 4,680.- 6,770.- 6,070.- 7,170.-

Pax Bergsbo/พักซ์ แบร์กสบู บานและโครงสีขาว 5,280.- 4,580.- 5,580.- 8,570.- 7,470.- 8,970.-

Pax Bergsbo/พักซ์ แบร์กสบู บานกระจกฝ้า/สีขาว โครงสีขาว 5,580.- 4,880.- 5,880.- 9,170.- 8,070.- 9,570.-

Pax Vikedal/พักซ์ วีเคดอล บานกระจกเงา โครงสีขาว 6,080.- 5,180.- 6,380.- 10,170.- 8,670.- 10,570.-

Pax Hemnes/พักซ์ เฮมเนส บานและโครงสีน้ำาตาลดำา 6,580.- - 6,880.- 11,170.- - 11,570.-

Pax Hemnes/พักซ์ เฮมเนส บานสีน้ำาตาลเทา โครงสีขาว 6,580.- - 6,880.- 11,170.- - 11,570.-

Pax Nexus/พักซ์ เน็กซุส บานและโครงสีไวท์โอ๊ค 6,080.- - 6,380.- 10,170.- - 10,570.-

Pax Nexus/พักซ์ เน็กซุส บานและโครงวีเนียร์เบิร์ช 6,080.- - 6,380.- 10,170.- - 10,570.-

Pax Nexus/พักซ์ เน็กซุส บานและโครงสีน้ำาตาลดำา 6,080.- 5,180.- 6,380.- 10,170.- 8,670.- 10,570.-

Pax Fardal/พักซ์ ฟอร์ดอล บานตู้ไฮกลอสขาว โครงสีขาว 7,080.- 6,180.- 7,380.- 12,170.- 10,670.- 12,570.-

Pax Birkeland/พักซ์ บีร์เคลันด์ บานและโครงสีขาว 6,580.- 5,680.- 6,880.- 11,170.- 9,670.- 11,570.-

Pax Birkeland/พักซ์ บีร์เคลันด์ บานสีขาว/กระจก โครงสีขาว 7,080.- 6,180.- 7,380.- 12,170.- 10,670.- 12,570.-

ตู้เส้ือผ้าขนาดกว้าง 50 ซม. และ 100 ซม. ราคารวมโครงตู้หนา 18 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีขาว สีโอ๊ค ไวท์โอ๊ค น้ำาตาลดำา หรือสีเบิร์ช) บานตู้และบานพับ ส่วนมือจับ/ปุ่มจับและอุปกรณ์จัดเก็บในตู้แยกจำาหน่าย 
สำาหรับตู้เส้ือผ้าท่ีมีความสูง 236 ซม. เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. โครงตู้แต่ละใบนำามาต่อประกอบกันได้ เพ่ือให้ได้ตู้ขนาดใหญ่ข้ึน *โครงตู้ขนาดลึก 35 ซม. มีสีขาวสีเดียว   

ตู้เส้ือผ้าบานเปิดและอุปกรณ์รุ่น PAX/พักซ์ และ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์  
การเลือกช้ินส่วนและการประกอบ
3 ข้ันตอนง่ายๆ เลือกตู้เส้ือผ้าท่ีถูกใจคุณ 
1. เลือกบานตู้ในสไตล์ท่ีเป็นคุณ
2. เลือกโครงตู้ท่ีมีขนาดเหมาะกับห้องนอน
3. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้จากรุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ให้เหมาะกับ
เส้ือผ้าและของใช้ท่ีต้องการเก็บในตู้
ตารางด้านล่างเป็นราคาบานตู้และโครงตู้ในรูปแบบ ขนาด และสีต่างๆ (ไม่รวมราคา
อุปกรณ์จัดเก็บในตู้) ให้คุณมีไอเดียในการเลือกตู้เส้ือผ้าท่ีถูกใจ 

คู่มือการซื ้อสินค้า คู ่มือการซื ้อสินค้า

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้รุ่น FRAMSTÅ/ฟรัมสตัว 
ได้ท่ี www.IKEA.co.th/FRAMSTÅ 

FRAMSTÅ/ ฟรัมสตัว
กว้าง×ลึกxสูง (ซม.)

โครงสร้าง .............................120×32 ซม.
อะลูมิเนียม 1,100.-

โครงต่อด้านบน .......................120×32 ซม.
อะลูมิเนียม 750.-

แผ่นยึด ทีวี แพ็ค 2 ...................  120×32 ซม.
สีบีช/สีวอลนัท 290.-

สีขาว/สีน้ำาตาล-ดำา 290.-

แผ่นยึด ทีวี แพ็ค 2 .................... 120×32 ซม.
สีดำา 750.-

สีเทา 750.-

แผ่นยึด ทีวี(มีรูสายไฟ) แพ็ค 2 ........120×32 ซม.

สีดำา 750.-

สีเทา 750.-

ช้ันกระจก
120×21 ซม. 550.-

60×21 ซม. 350.-

ขาแขวนทีวีจอแบน
เหล็กกัลวาไนซ์ 650.-

ข้อต่อฉาก ......................................3 แพ็ค
เหล็กกัลวาไนซ์ 150.-

INREDA/อินเรียดด้า
กว้าง×ลึกxสูง (ซม.)

ท่ีก้ันหนังสือ เล็ก  แพ็ค 2 ................... 7×17 ซม.
สีเงิน 90.-

ท่ีก้ันหนังสือ ใหญ่  แพ็ค 2..................7×24 ซม.
สีเงิน 200.-

ล้ินชัก ......................................60×40 ซม.
สีเงิน 800.-

ตัวล้ินชัก ........................................... สีเทา
60×40 ซม. 450.-

60×49 ซม. 500.-

ตัวล้ินชัก ........................................... สีเทา
60×40×7 ซม. 390.-

ล้ินชักดึงสุด .................................... สีเทาเข้ม
60×40 ซม. 1,450.-

60×49 ซม. 1,650.-

TOMBO/ทอมบู ...................... กระจก,อะลูมิเนียม
60×38 ซม. 750.-

60×64 ซม. 850.-

TOMBO/ทอมบู หน้าล้ินชัก ..... กระจก,อะลูมิเนียม

60×26 ซม. 690.-

VARA/วอร่า ประตู  ....................60×38 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 390.-

สีวอลนัท 390.-

สีขาว 390.-

VARA/วอร่า ประตู .....................60×64 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 590.-

สีวอลนัท 590.-

สีขาว 590.-

VARA/วอร่า ประตู ................... 60×128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 790.-

สีวอลนัท 790.-

สีขาว 790.-

VARA/วอร่า ประตู ................... 60×192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,350.-

สีวอลนัท 1,350.-

สีขาว 1,350.-

VARA/วอร่า หน้าล้ินชัก ................ 60×16 ซม.
สีวอลนัท 190.-

สีน้ำาตาล-ดำา 190.-

สีขาว 190.-

VARA/วอร่า หน้าล้ินชัก ................60×26 ซม.
สีวอลนัท 290.-

สีน้ำาตาล-ดำา 290.-

สีขาว 290.-

VARA/วอร่า บานกระจก ...............60×38 ซม.
กระจกสีน้ำาตาล-ดำา 550.-

กระจกสีน้ำาตาลวอลนัท 550.-

กระจกสีน้ำาตาล-ขาว 550.-

ช้ันวางดีวีดี ...................................... สีเทา
51×33 ซม. 250.-

ช้ันวางดีวีดี ...................................... สีเทา
51×33 ซม. 250.-

ช้ันวางเสริม ...............................56×36 ซม.
กระจกเงา 250.-

ช้ันวางเสริม ...............................56×36 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 230.-

สีวอลนัท 230.-

สีขาว 230.-

แผ่นท็อป ..................................56×36 ซม.
สีดำา/สีขาว 350.-

VARA/วอร่า บานกระจก ...............60×64 ซม.
กระจกสีน้ำาตาล-ดำา 750.-

กระจกสีน้ำาตาล วอลนัท 750.-

กระจกสีน้ำาตาล-ขาว 750.-

VASSBO/วัสบู บานตู้.................60x192 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,450.-

ขาว 1,450.-

VASSBO/วัสบู บานตู  ้............... 60x128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 990.-

ขาว 990.-

VASSBO/วัสบู บานตู  ้................. 60x64ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 850.-

ขาว 850.-

VASSBO/วัสบู บานตู้.................. 60x38 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 490.-

ขาว 490.-

VASSBO/วัสบู บานกระจก ..........60x192 ซม. 
สีน้ำาตาล-ดำา 1,350.-

ขาว 1,350.-

VASSBO/วัสบู บานกระจก ...........60x128 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 1,150.-

ขาว 1,150.-

VASSBO/วัสบู บานกระจก ............ 60x64 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 850.-

ขาว 850.-

ช้ันกระจก ............................ 56×56×35 ซม.
กระจกเงา/กระจก 1,190.-

โครงรางเล่ือน ................................... สีเทา
53×36 ซม. 1,400.-

บันได .............................................. สีเทา
39×220 ซม. 1,850.-
             

ราวแขวนผ้า ....................................... สีเทา 

ย36ซม. 100.-

VASSBO/วัสบู บานกระจก ............ 60x38 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 650.-

ขาว 650.-

VASSBO/วัสบู หน้าลิน้ชัก .............60×26 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 390.-

ขาว 390.-

VASSBO/วัสบู หน้าลิน้ชัก .............60×16 ซม.
สีน้ำาตาล-ดำา 290.-

ขาว 290.-

ล้อเล่ือน แพ็ค 2 ..............................Ø7.5 ซม.
ชุบโครเม่ียม 500.-

ล้อเล่ือน แพ็ค 2 ..............................Ø7.5 ซม.
สีดำา 200.-

ขา ปรับระดับได้ ..................................2 แพ็ค
ชุบโครเม่ียม 250.-

ขา ปรับระดับได้  ...............................2 แพ็ค
สีดำา 250.-

สีเทา 150.-

กลอนกดกระเด้ง .................................2 แพ็ค
190.-

โครงขา .......................................... ชุบโครเม่ียม
60×40 ซม. 1,600.-

120×40 ซม. 2,200.-

รางบานเล่ือน 2 แพ็ค ........................อะลูมิเนียม

ยาว 120 ซม.,
บานเดียว

400.-

ยาว 180 ซม. 600.-

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้รุ่น INREDA/อินเรียดด้า ได้ใน
หน้า 73 หรือท่ี www.IKEA.co.th/INREDA

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมของตู้รุ่น BESTÅ/เบสตัว ได้ในหน้า 
72 หรือท่ี www.IKEA.co.th/BESTÅ
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อุปกรณ์รุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ 
ใช้ในตู้เส้ือผ้ารุ่น PAX/พักซ์ 
กว้างxลึกxสูง (ซม.)

แผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 ......................... สีขาว
50×35 ซม. 400.-

75×35 ซม. 500.-

100×35 ซม. 600.-

แแผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 ........................ สีขาว
50×58 ซม. 500.-

75×58 ซม. 600.-

100×58 ซม. 700.-

แผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 ........................ สีเบิร์ช
50×58 ซม. 500.-

75×58 ซม. 600.-

100×58 ซม. 700.-

แผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 .............. สีมีเดียมบราวน์
50×58 ซม. 500.-

75×58 ซม. 600.-

100×58 ซม. 700.-

แผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 ..................... สีไวท์โอ๊ค
50×58 ซม. 500.-

75×58 ซม. 600.-

100×58 ซม. 700.-

แผ่นช้ันวางของ, แพ็ค 2 .................. สีน้ำาตาลดำา
50×58 ซม. 500.-

75×58 ซม. 600.-

100×58 ซม. 700.-

ช้ันต่อเสริม ........................................ สีขาว
100x35x19 ซม. 900.-

ช้ันต่อเสริม ........................................ สีขาว
35x25x236 ซม. 1,900.-

ตระกร้าลวด ...................................... สีเบจ
50×38×16 ซม. 250.-

75×38×16 ซม. 300.-

100×38×16 ซม. 350.-

ตระกร้าลวด ...................................... สีเบจ
50×58×16 ซม. 300.-

75×58×16 ซม. 350.-

100×58×16 ซม. 400.-

ราวเสริมรูปตัว L ................................. สีเบจ
ก54-75 ซม. 300.-

ล้ินชัก ..............................................สีขาว
50×58×16 ซม. 900.-

75×58×16 ซม. 1,200.-

100×58×16 ซม. 1,500.-

ล้ินชัก ............................................. สีเบิร์ช
50×58×16 ซม. 900.-

75×58×16 ซม. 1,200.-

100×58×16 ซม. 1,500.-

ล้ินชัก .......................................... สีไวท์โอ๊ค
50×58×16 ซม. 900.-

75×58×16 ซม. 1,200.-

100×58×16 ซม. 1,500.-

ล้ินชัก ...................................... สีน้ำาตาล-ดำา
50×58×16 ซม. 900.-

75×58×16 ซม. 1,200.-

100×58×16 ซม. 1,500.-

ล้ินชัก ................................... สีมีเดียมบราวน์
50×58×16 ซม. 900.-

75×58×16 ซม. 1,200.-

100×58×16 ซม. 1,500.-

ตู้ล้ินชักเสริม ....................................... สีขาว
75x58x62 ซม. 5,900.-

100x58x62 ซม. 6,500.-

ตู้ล้ินชักเสริม ...................................... สีเบิร์ช
75x58x62 ซม. 5,900.-

100x58x62 ซม. 6,500.-

ตู้ล้ินชักเสริม ................................สีน้ำาตาล-ดำา
75x58x62 ซม. 5,900.-

100x58x62 ซม. 6,500.-

PAX/พักซ์ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์

ราคารวมบานตู้และโครงตู้หนา 18 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีขาว สีโอ๊ค ไวท์โอ๊ค น้ำาตาลดำา หรือสีเบิร์ช) อุปกรณ์จัดเก็บในตู้แยกจำาหน่าย สำาหรับตู้เส้ือผ้าท่ีมีความสูง 236 ซม. เพดานห้องต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม. 
โครงตู้แต่ละใบนำามาต่อประกอบกันได้ เพ่ือให้ได้ตู้ขนาดใหญ่ข้ึน 

ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือนและอุปกรณ์รุ่น PAX/พักซ์ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์
การเลือกช้ินส่วนและการประกอบ 3 ข้ันตอนง่ายๆ เลือกตู้เส้ือผ้าท่ีถูกใจคุณ 
1. เลือกบานเล่ือน
2. เลือกโครงตู้ท่ีมีขนาดเหมาะกับห้องนอน
3. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้จากรุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ให้เหมาะกับ
เส้ือผ้าและของใช้ท่ีต้องการเก็บในตู้
ตารางด้านล่างเป็นราคาบานตู้และโครงตู้ในรูปแบบ ขนาด และสีต่างๆ (ไม่รวมราคา
อุปกรณ์จัดเก็บในตู้) ให้คุณมีไอเดียในการเลือกตู้เส้ือผ้าท่ีถูกใจ 

บานเล่ือน 
รุ่น PAX/พักซ์

กว้างxลึก (ซม.) 150x43* 150x66 200x43*

สูง (ซม.) 236 201 236 236

Pax Lyngdal/พักซ์ ลิงดอล บานกระจก/อะลูมิเนียม โครงสีขาว 16,770.- 14,170.- 17,570.- 20,170.-

Pax Uggdal/พักซ์ อุกดอล บานสีเทา/อะลูมิเนียม โครงสีขาว 18,770.- 16,170.- 19,570.- 22,170.-

Pax Ånstad/พักซ์ อวนสตัด บานไฮกลอสขาว โครงสีขาว 27,770.- 25,170.- 28,570.- 31,170.-

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานสีเบิร์ช/กระจกเงา โครงสีขาว 23,770.- - 24,570.- 27,170.-

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานสีน้ำาตาลดำา/กระจกเงา โครงสีน้ำาตาลดำา 23,770.- - 24,570.- 27,170.-

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานและโครงสีไวท์โอ๊ค 25,770.- - 26,570.- 29,170.-

Pax Tonnes/พักซ์ ทูนเนส บานสีขาว/กระจก โครงสีขาว 23,770.- - 24,570.- 27,170.-

  

บานเล่ือน 
รุ่น PAX/พักซ์

กว้างxลึก (ซม.) 200x66 250x43* 250x66

สูง (ซม.) 201 236 236 236

Pax Lyngdal/พักซ์ ลิงดอล บานกระจก/อะลูมิเนียม โครงสีขาว 17,570.- 20,970.- 27,350.- 28,750.-

Pax Uggdal/พักซ์ อุกดอล บานสีเทา/อะลูมิเนียม โครงสีขาว 19,570.- 22,970.- - -

Pax Ånstad/พักซ์ อวนสตัด บานไฮกลอสขาว โครงสีขาว 28,570.- 31,970.- - -

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานสีเบิร์ช/กระจกเงา โครงสีขาว - 27,970.- – –

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานสีน้ำาตาลดำา/กระจกเงา โครงสีน้ำาตาลดำา - 27,970.- – –

Pax Malm/พักซ์ มาล์ม บานและโครงสีไวท์โอ๊ค - 29,970.- – -

Pax Tonnes/พักซ์ ทูนเนส บานสีขาว/กระจก โครงสีขาว 27,970.- - -

ตู้ล้ินชักเสริม ............................ สีมีเดียมบราวน์  

75x58x62 ซม. 5,900.-

100x58x62 ซม. 6,500.-

ราวแขวนผ ้า .................................... สีเบิร์ช
ก50 ซม. 100.-

ก75 ซม. 150.-

ก100 ซม. 200.-

ท่ีแขวนกางเกง ................................... สีเบิร์ช
75×58 ซม. 790.-

100×58 ซม. 990.-

ท่ีแขวนกางเกง ................................... สีเบิร์ช
ลึก35 ซม. 360.-

ช้ันวางรองเท้า ................................... สีเบิร์ช
50 ซม. 200.-

75 ซม. 250.-

100 ซม. 300.-

ตระกร้าลวดใส่รองเท้า ............................สีเทา
75x58 ซม. 350.-

100x58 ซม. 500.-

ท่ีเก็บรองเท้า ..................................... สีเบิร์ช
75×58 ซม. 1,300.-

100×58 ซม. 1,500.-

ท่ีแขวนเอนกประสงค์ ............................ สีเบิร์ช
ลึก35 ซม. 430.-

ลึก58 ซม. 560.-

  
อาร์มแชร์

เก้าอ้ีปรับเอน

 

 

 

โซฟาขนาด 2 และ 2.5 ท่ีน่ัง
โซฟาขนาด 3 และ 3.5 ท่ีน่ัง
โซฟาเข้ามุมขนาด 5 ท่ีน่ัง

โซฟา 2 ท่ีน่ังและเก้าอ้ีนวมยาว

  

 

เก้าอ้ีนวมยาวไม่มีแขน

สตูลวางเท้า

  

เก้าอ้ีปรับนอน,โซฟาเบด

 แบบเบาะรองน่ัง

ท่ีวางแขน

ขาโซฟา

โครงขา

แบบผ้าหุ้มท่ีมีให้เลือก

ผ้าหุ้มถอดได้

หนังแท้  สัญลักษณ์โซฟา
และอาร์มแชร์หนังแท้ของอิเกีย

 
ซักเคร่ือง

ซักแห้ง

สัญลักษณ์โซฟา
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รายละเอียด
การรับประกันสินค้า

เง่ือนไขการรับประกัน
สินค้าแต่ละรุ่นมีเง่ือนไขการรับประกันตามท่ีระบุไว้

ระยะเวลารับประกัน 
จำานวนปีท่ีรับประกันสินค้าระบุไว้คู่กับสินค้าแต่ละรุ่น โดยเร่ิมมีผลนับจากวันท่ีซ้ือ
สินค้า  

IKEA จะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
อิเกียจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสภาพความเสียหายน้ันอยู่ในเง่ือนไขการ
รับประกันหรือไม่ การซ่อมแซมสินค้าท่ีชำารุด หรือเปล่ียนสินค้าชนิดเดียวกันหรือ
เทียบเท่าให้กับลูกค้าหรือไม่อย่างไรข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอิเกียเท่าน้ัน อิ
เกียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าเดินทางของช่างเอง 
ภายใต้เง่ือนไขท่ีอิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายพิเศษอ่ืนๆ ในการซ่อมแซม
สินค้าท่ีชำารุดน้ัน และอิเกียจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานซ่อมใดๆ ท่ีไม่ได้เกิด
จากการพิจารณารับรองของอิเกีย ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีชำารุดและถูกถอดออก
ระหว่างซ่อมถือเป็นทรัพย์สินของอิเกีย หากสินค้าท่ีชำารุดน้ันไม่มีวางจำาหน่าย
แล้ว อิเกียจะดำาเนินการเปล่ียนสินค้าใหม่ท่ีเหมาะสมให้กับลูกค้า โดยอิเกียมีสิทธ์ิ
แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินว่าสินค้าใดเหมาะสมท่ีจะนำามาเปล่ียนแทน

หลักฐานเพ่ือขอรับประกันสินค้า
การรับประกันมีผลต้ังแต่วันท่ีซ้ือสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงเพ่ือเป็นหลักฐานการซ้ือ

ข้อยกเว้นการรับประกัน
อิเกียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซ่ึงเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี 
ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำาความสะอาดผิดวิธี 
หรือใช้สารทำาความสะอาดผิดประเภท 
การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งาน
ปรกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำารุดเสียหายจาก
การถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำา
ไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือนหรือใช้ในสภาพเปียกช้ืน รวมถึงไม่รับประกันสินค้า
ท่ีนำาไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน นอกจากการใช้งานภายในครัวเรือน (ยกเว้น
สินค้าท่ีระบุให้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้) 
การรับประกันน้ีไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเน่ือง (consequential 
damages) และความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายต่อบุคคลท่ี
สาม (incidental damages)
การรับประกันมีผลเฉพาะผู้ซ้ือรายแรกเท่าน้ัน ไม่สามารถโอนสิทธ์ิการรับประกัน
ให้ผู้อ่ืนได้ ผู้ซ้ือควรศึกษาเง่ือนไขและรายละเอียดการรับประกันท่ีระบุไว้คู่กับ

สินค้าแต่ละรุ่น 

การดูแลรักษา 
เพ่ือให้การรับประกันมีผลกับสินค้าน้ัน ต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาการดูแลรักษาท่ี
ระบุไว้กับสินค้าแต่ละรุ่น ศึกษาข้อมูลและคำาแนะนำาการดูแลรักษาได้จากป้ายภาย
ในอิเกียและจากเว็บไซต์ www.IKEA.co.th 

สิทธิตามกฎหมาย 
การรับประกันน้ีให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะเร่ือง และไม่มีผลกระทบถึงสิทธิตาม
กฎหมายด้านอ่ืนๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

การติดต่อขอรับบริการ
กรุณาติดต่ออิเกียตามท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ในแคตตาล็อก หรือติดต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.IKEA.co.th
กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการซ้ือ เพ่ือขอใช้สิทธ์ิการรับประกัน
สินค้า    
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในแผ่นพับ “EVERYDAY QUALITY” 

รับประกันคุณภาพทุกวัน 

โซฟารุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป, 
KARLSTAD/คาร์ลสตัด, KIVIK/ชีวิค, 
ARILD/ออรีลด์, VRETA/เวเรทต้า,
TIDAfORS/ทีด้าฟอร์ช, 
EKEnäS/เอียคเคแนส
รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุ
และฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในส่วนประกอบต่างๆ ต่อไปน้ี โครงโซฟา • 
ผ้าหุ้มโครงโซฟา • ขาโซฟา • ฟิตต้ิงและอุปกรณ์จับยึด • ท่ีวางแขน • ไส้ใน 
• กลไกปรับโซฟา การรับประกันน้ีมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานภายในครัว
เรือนเท่าน้ัน 
ผลิตภัณฑ์/ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
• หนังบุโซฟาแบบเย็บติด • ผ้าหุ้มโซฟาแบบเย็บติด • ผ้าหุ้มโซฟาแบบถอด
ได้ (แยกจำาหน่าย) • หมอนอิงรุ่น KARLSTAD/คาร์ลสตัด (แยกจำาหน่าย) • 

หมอนอิงรุ่น EKTORP/เอียคทอร์ป (แยกจำาหน่าย) • อาร์มแชร์รุ่น EKTORP 
JENNYLUND/เอียคทอร์ป เยนนีลุนด์ • อาร์มแชร์รุ่น EKTORP TULLSTA/เอียค
ทอร์ป ทูลสต้า • อาร์มแชร์รุ่น EKTORP MUREN/เอียคทอร์ป มูร์เรน • สตูล
วางเท้ารุ่น EKTORP BROMMA/เอียคทอร์ป บรอมม่า

โซฟารุ่น IKEA STOCKHOLM/
อิเกีย สตอคโฮล์ม
รับประกันคุณภาพ 25 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุและ
ฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในส่วนประกอบต่างๆ ของโซฟาหนัง 3 ท่ีน่ัง โซฟา
ผ้า 3.5 ท่ีน่ัง โครงและเบาะอาร์มแชร์ 1.5 ท่ีน่ังในรุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย 
สตอคโฮล์ม ได้แก่ โครงโซฟา • ฟิตต้ิงและอุปกรณ์จับยึด • ขาโซฟา • ท่ีวาง
แขน • ผ้าหุ้มโครงโซฟา • ไส้ใน การรับประกันน้ีมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งาน
ภายในครัวเรือนเท่าน้ัน 
ผลิตภัณฑ์/ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
ผ้าหุ้มและหนังบุโซฟาแบบเย็บติดของโซฟาและของอาร์มแชร์ขนาด 1.5 ท่ีน่ัง ใน
รุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม
สินค้าอ่ืนๆ ในรุ่น IKEA STOCKHOLM/อิเกีย สตอคโฮล์ม ไม่รวมอยู่ในการรับ
ประกันน้ี กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

อาร์มแชร์รุ่น POänG/พัวแอง
รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุและ
ฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในส่วนประกอบต่างๆ ของอาร์มแชร์ POÄNG/พัว
แอง ได้แก่ โครงไม้อัดประสาน • ฟิตต้ิงและอุปกรณ์จับยึด • ผ้าหุ้มโครงอาร์ม
แชร์ การรับประกันน้ีมีผลเฉพาะกับสินค้าท่ีใช้งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
เบาะผ้าและเบาะหนังของอาร์มแชร์รุ่น POÄNG/พัวแอง รวมท้ังอาร์มแชร์สำาหรับ
เด็กรุ่น POÄNG/พัวแอง กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

ตู้รุ่น BESTÅ
รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุ
และฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในช้ินส่วนประกอบทุกช้ินของเฟอร์นิเจอร์รุ่น 
BESTÅ/เบสตัว และรุ่น FRAMSTÅ/ฟรัมสตัว รวมถึงช้ินส่วนประกอบบางช้ินใน
รุ่น INREDA/อินเรียดด้า ได้แก่ ล้ินชัก ล้ินชักไม่มีแผ่นหน้าขนาด 60x40 ซม., 
60x49 ซม. และ 60x7x40 ซม. ล้ินชักดึงสุดขนาด 60x40 ซม. และ 60x49 
ซม. โครงรางเล่ือน ช้ันวางเสริมขนาด 26x16 ซม., 56x16 ซม. และ 56x36 
ซม. การรับประกันน้ีมีผลเฉพาะกับสินค้าท่ีใช้งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน  
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกันน้ี
ช้ินส่วนประกอบช้ินอ่ืนๆ ในรุ่น INREDA/อินเรียดด้า นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 

เตียงนอนรุ่น SULTAn/ซุลทอน
รับประกันคุณภาพ 25 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจาก
การผลิต ในช้ินส่วนประกอบต่างๆ ของท่ีนอนและ/หรือฐานเตียงรุ่น SULTAN/
ซุลทอน ได้แก่ โครงไม้และเหล็กสปริงในท่ีนอนสปริงฐานไม้ • เหล็กสปริงในท่ีนอน

สปริงแบบพลิกด้านได้ • แกนไส้โฟมในท่ีนอนโฟม • แกนไส้ยางลาเท็กซ์ในท่ีนอน
ยางลาเท็กซ์ • โครงไม้และระแนงไม้ในพ้ืนเตียงแบบระแนง การรับประกันน้ีมีผล
เฉพาะกับสินค้าท่ีใช้งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน  
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกันน้ี
เบาะรองท่ีนอนทุกรุ่น ได้แก่ SULTAN TORÖD/ซุลทอน ทูเริด, SULTAN 
TRETTEN/ซลุทอน เทรทเตน, SULTAN TRANDAL/ซุลทอน ทรันดอล, 
SULTAN TÅRSTA/ซุลทอน ทวชต้า, SULTAN TJÖME/ซุลทอน เชอเม่, 
SULTAN TVEIT/ซุลทอน ทเวท และ SULTAN TAFJORD/ซุลทอน ทอฟยอร์ด 
พ้ืนเตียงไม้ระแนงรุ่น SULTAN LADE/ซุลทอน ลอเด กรุณาตรวจสอบเง่ือนไข
ท่ัวไปในหน้า 358

ตู้เส้ือผ้ารุ่น PAX/พักซ์ และอุปกรณ์รุ่น 
KOMPLEMEnT/คอมเพลียเมนท์
รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุและ
ฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในช้ินส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เส้ือผ้าและอุปกรณ์
รุ่น PAx/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ ได้แก่ โครงตู้ • บานตู้ • บานพับ 
• กลไกบานเล่ือน • รางล้ินชัก • ช้ันวางเส้ือผ้าและราวแขวนผ้า การรับประกันน้ีมี
ผลเฉพาะกับสินค้าท่ีใช้งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน  
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกันน้ี
ผลิตภัณฑ์บางช้ินในรุ่น KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ได้แก่ ตะกร้าลวด 
ท่ีแขวนกางเกง ท่ีเก็บรองเท้า และตะกร้าใส่รองเท้า กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไป
ในหน้า 358

ตู้ครัวรุ่น fAKTUM/แฟ็คทุ่ม 
อุปกรณ์ภายในตู้รุ่น RATIOnELL/รชูนเนล
รับประกันคุณภาพ 25 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องของวัสดุและ
ฝีมือช่างอันเกิดจากการผลิต ในตู้ครัวรุ่น FAKTUM/แฟ็คทุ่ม โดยรับประกันเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน  
ตู้ครัวรุ่น fAKTUM/แฟ็คทุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ีรับประกัน
การรับประกันครอบคลุมถึงช้ินส่วนประกอบทุกช้ินของตู้ครัวรุ่น FAKTUM 
ได้แก่ โครงตู้ • บานตู้ • บานพับรุ่น INTEGRAL/อินเทกรอล • ล้ินชักดึงสุด
รุ่น RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นช้ันวางทำาจากกระจกนิรภัยและเมลามีนรุ่น 
RATIONELL/รชูนเนล • ตะกร้าลวดรุ่น RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นปิดฐานตู้ 
• ขาตู้  • แผ่นปิดข้างตู้ • ค้ิวตู้ • ช้ันวางของและช้ันวางขวดไวน์รุ่น PERFEKT/
เพอร์เฟคท์ • ล้ินชักใต้เตาอบรุ่น RATIONELL/รชูนเนล
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกันน้ี
ปุ่มจับ และมือจับ กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

ชุดครัวและอุปกรณ์รุ่น LAGAn/ลอกัน/รุ่น UDDEn/อุดเด็น
การรับประกันน้ีไม่ครอบคลุมชุดครัวและอุปกรณ์รุ่น LAGAN/ลอกัน
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ท็อปครัว
รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันยังครอบคลุมถึงท็อปครัวท่ีมีความหนาอย่างน้อย 3.8 ซม. ข้ึนไป 
ท้ังท่ีเป็นท็อปลามิเนตและท็อปไม้จริง การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิด
การชำารุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิต มีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
งานภายในครัวเรือนเท่าน้ัน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมท็อปครัวท่ีมีความหนาน้อยกว่า 3.8 ซม. การรับ
ประกันจะไม่มีผล หากใช้ผลิตภัณฑ์ในภาวะท่ีมีการกัดกร่อน กรุณาตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

เคร่ืองครัวรุ่น FAVORIT/ฟาวูรีท
รับประกันคุณภาพ 25 ปี 
สำาหรับหม้อและกระทะท่ีไม่เคลือบสารกันติด (รวมท้ังหม้อและกระทะเหล็กหล่อ) 

รับประกันคุณภาพ 10 ปี 
สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างของผลิตภัณฑ์เคร่ือง
ครัวทุกช้ินในรุ่น FAVORIT/ฟาวูรีท รับประกันความม่ันคงแข็งแรงของก้น
ภาชนะ การล้างด้วยเคร่ืองล้างจานท่ีใช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบสาร
กันติดและภาชนะเหล็กหล่อท่ีแนะนำาให้ล้างด้วยมือ) และรับประกันคุณสมบัติของ
สารเคลือบกันติดบนกระทะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงรูปทรงของเคร่ืองครัว ยกเว้น
ว่าการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไปใน
หน้า 358

เคร่ืองครัวรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+
รับประกันคุณภาพ 15 ปี 
สำาหรับหม้อและกระทะท่ีไม่เคลือบสารกันติด 

รับประกันคุณภาพ 5 ปี 
สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด 
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างของผลิตภัณฑ์เคร่ือง
ครัวทุกช้ินในรุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ รับประกันความม่ันคงแข็งแรงของ
ก้นภาชนะ การล้างด้วยเคร่ืองล้างจานท่ีใช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบ
สารกันติดและภาชนะเหล็กหล่อท่ีแนะนำาให้ล้างด้วยมือ) และรับประกันคุณสมบัติ
ของสารเคลือบกันติดบนกระทะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงรูปทรงของเคร่ืองครัว ยกเว้น
ว่าการเปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบ
เง่ือนไขท่ัวไปได้ในหน้า 358

มีดทำาครัวรุ่น SLITBAR/สลีทบอร์
รับประกันคุณภาพ 25 ปี 
รับประกัน 25 ปี สำาหรับมีดทุกแบบในรุ่นน้ี

มีดทำาครัวรุ่น GYNNSAM/ยินน์ซัม และ 
IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ 
กนิสตร้า
รับประกันคุณภาพ 15 ปี
รับประกัน 15 ปี สำาหรับมีดทุกแบบในรุ่นน้ี
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมือช่างของมีดทุกแบบในรุ่น
ข้างต้น ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้การใช้งานปรกติในครัวเรือนและการดูแลรักษาตาม
วิธีท่ีระบุไว้ หากผู้ใช้ปฏิบัติตามน้ี แม้จะหมดระยะรับประกันแล้ว มีดก็ยังสามารถ
ใช้งานได้ดี การใช้งานปรกติในกรณีน้ีหมายถึง การใช้มีดห่ันตัดอาหารและล้าง
ทำาความสะอาดวันละคร้ัง และลับมีดเป็นประจำาเพ่ือรักษาคมมีด การรับประกัน
ครอบคลุมถึง • ความคมของมีด เม่ือซ้ือมีดต้องคม และต้องคงความคมไว้ได้ 
เพ่ือให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ใบมีดผลิตจากเหล็กชุบแข็ง ท่ีสามารถลับให้คมได้
ตลอดเวลาท่ีใช้งานในระยะเวลาประกัน • ด้ามจับทนทาน ด้ามจับต้องแข็งแรง
ทนทาน ไม่ร้าว แตก หรือหลวม ซ่ึงทำาให้มีดใช้ไม่ได้ • ใบมีดต้องไม่เป็นสนิม 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกันน้ี
• เหล็กลับมีดรุ่น SLITBAR/สลีทบอร์ สแตนเลสเคลือบเพชร 25 สีน้ำาตาลเข้ม  
กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขท่ัวไปได้ในหน้า 358

อ่างล้างหน้ารุ่น GODMORGON/
กูดมอร์รอน
รับประกันคุณภาพ 10 ปี
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจาก
การผลิต ของอ่างล้างหน้า อุปกรณ์จัดเก็บของภายในตู้ และท่อน้ำาท้ิงของ • 
เฟอร์นิเจอร์รุ่น GODMORGON/กูดมอร์รอน • ขาตู้รุ่น GODMORGON/กู
ดมอร์รอน • อ่างล้างหน้ารุ่น ODENSVIK/อูเดนส์วีค, VITVIKEN/วีทวีคเกน, 
BRÅVIKEN/บรัววีคเกน การรับประกันมีผลเฉพาะกับสินค้าท่ีใช้งานภายในครัว
เรือนเท่าน้ัน

โต๊ะทำางานรุ่น GALANT/กะลันท์ 
รับประกันคุณภาพ 10 ปี
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือความบกพร่องของ
วัสดุและฝีมือช่าง ในช้ินส่วนหลักท้ังหมดของโต๊ะทำางานรุ่น GALANT/กะลันท์
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
การรับประกันไม่ครอบคลุมรางเก็บสายไฟรุ่น GALANT/กะลันท์ กรุณาตรวจ
สอบเง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

เก้าอ้ีหมุนรุ่น MARKUS/มาร์กุส, 
VOLMAR/วูลมาร์
รับประกันคุณภาพ 10 ปี
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการชำารุดหรือความบกพร่องของ
วัสดุและฝีมือช่าง ในช้ินส่วนต่อไปน้ี • โครงสร้างหลัก • ฐานหมุนของเก้าอ้ี 
กรุณาอ่านเง่ือนไขท่ัวไปในหน้า 358

หลอดไฟรุ่น SPARSAM/สปอร์ซัม
รับประกันคุณภาพ 3 ปี
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันน้ีมีผลบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิดการบกพร่องในการใช้งาน วัสดุ และ
ฝีมือช่าง ของหลอดประหยัดไฟทุกแบบในรุ่น SPARSAM/สปอร์ซัม 
ส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการรับประกัน
การรับประกันจะไม่มีผล หากติดต้ังหลอดไฟในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำากว่า -10 
หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ถ้าใช้หลอดไฟรุ่น SPARSAM/สปอร์ซัม ใน
บริเวณเปียกช้ืน เช่น ห้องน้ำาหรือเรือนปลูกต้นไม้ ควรใช้เฉพาะกับโคมไฟท่ีรับรอง
ให้ใช้ในบริเวณเปียกช้ืนเท่าน้ัน

360
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เพียงแค่คลิก www.IKEA.co.th ผู้ช่วยท้ังหมดน้ีก็อยู่ในมือคุณ:

ดูแคตตาล็อกเพ่ิมเติมและเลือกสินค้าของเราได้ในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th ท่ีช่วยจุดประกายไอเดีย
สร้างสรรค์ และช่วยคุณออกแบบบ้านและเลือกช้อปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เลือกดูห้องตัวอย่าง
กว่าร้อยแบบและสินค้าอีกกว่า 7,500  รายการ พร้อมตัวช่วยอีกหลากหลาย เช่น เช็คสต็อคสินค้า
ก่อนมาช้อป ดูกิจกรรมล่าสุดของ IKEA และใช้โปรแกรมออกแบบออนไลน์ 

IKEA ออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิก

เลือกดูสินค้ากว่า 7,500 รายการ 
ท้ังเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสำาหรับ
ทุกห้อง 

เลือกและจดรายการสินค้าท่ีต้องการ
ไว้ก่อน ประหยัดเวลาช้อปได้อีกเยอะ 

เช็คสต็อคสินค้าออนไลน์ ให้คุณม่ันใจ
ก่อนมาช้อป

ใช้โปรแกรมช่วยออกแบบออนไลน์ 
เลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีเหมาะกับขนาดและ
พ้ืนท่ีห้อง 

ดูกิจกรรมดีๆ ของ IKEA ได้ตลอดท้ังปี

ท่ีแผนกสินค้าเด็ก เรามีสินค้าเด็กท่ี
ปลอดภัยและออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือ
เด็กโดยเฉพาะ 

ชมไอเดียสร้างสรรค์ในการตกแต่งบ้าน ด้วยภาพห้องตัวอย่างพร้อมเคล็ดลับและคำาแนะนำาในการตกแต่งบ้าน แถมด้วยความรู้
เบ้ืองต้นเร่ืองการใช้ผ้าแบบต่างๆ การตกแต่งด้วยโคมไฟ การแต่งห้องนอน ห้องอาหาร และการวางผังห้องครัว

ดูตำาแหน่งท่ีต้ังของ IKEA เส้นทาง
การเดินทาง เวลาเปิดให้บริการ 
และช่องทางการติดต่อ

อ่านข้อมูลบริการของเรา ท้ังบริการ
ขนส่ง บริการประกอบ และนโยบาย
การเปล่ียนคืนสินค้า รวมท้ังข้อมูล
เร่ืองบรรจุภัณฑ์แบบกล่องแบน 

ดูเมนูในร้านอาหารและคาเฟ่ของเรา



364 365

มีอะไรให้เราช่วยม้ัย?
แต่งบ้านได้ตามฝัน ไม่ว่าจะเร่ืองการเงิน หรือเร่ืองประกอบสินค้า

บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
สินค้าของเราออกแบบมาให้คุณประกอบไดด้ ้วยต ัวเอง แต่หากคุณต้องการ เรามีบริการ
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับคุณถึงท่ีบ้านหรือท่ีทำางานในราคาย่อมเยา สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
เคาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า 

บริการติดต้ังห้องครัว
เรามีผู้เช่ียวชาญท่ีประหยัดเวลาให้คุณได้ ไม่ว่าจะเป็นติดต้ังท่อประปา ไฟฟ้า หรืองานช่างไม้ 
สำาหรับงานติดต้ังห้องครัว สอบถามรายละเอียดและราคาเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA

บริการวัดพ้ืนท่ีสำาหรับห้องครัว
การวัดพ้ืนท่ีสำาคัญมากเวลาท่ีคุณวางแผนตกแต่งห้องครัว เป็นงานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ 
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เรามีบริการวัดพ้ืนท่ีโดยช่างผู้ชำานาญ เพ่ือให้คุณม่ันใจได้ว่าห้อง
ครัวของคุณจะได้รับการติดต้ังได้อย่างถูกต้องและลงตัว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA 

บริการขนส่งสินค้า 
หากคุณต้องการให้เราขนส่งสินค้า เรามีบริการส่งสินค้าให้คุณในราคาท่ีเหมาะสม 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี เคาน์เตอร์บริการจัดส่งสินค้า 

เคร่ืองมือช่วยออกแบบ
โบรชัวร์หรือแผ่นพับบอกรายละเอียดสินค้าของเราก็เป็นอีกเคร่ืองมือท่ีรวมไอเดียเด็ดๆ 
สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว เตียงนอน หรือตู้เส้ือผ้า

บริการตัดเย็บผ้าม่าน
เรามีบริการตัดเย็บผ้าม่านในแบบท่ีคุณต้องการ เพียงแค่เลือกแบบ, ผ้า และอุปกรณ์ผ้าม่านท่ีคุณ
ต้องการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีแผนกบริการตัดเย็บผ้าม่าน หรือแผนกผ้าและส่ิงทอ

ให้เราช่วยดูแลเด็กๆแทนคุณ
ปล่อยให้เด็กๆ เล่นสนุกในสมอลแลนด์ (Småland) ท่ีเราเตรียมไว้บริการฟรี  เรามีพนักงานคอย

ดูแลในระหว่างท่ีคุณช้อปป้ิง หรือคุณจะพาเด็กๆไปช้อปด้วยก็ได้ เพราะมีอะไรให้เด็กๆ เล่นสนุกได้

ตลอดทางภายใน IKEA

บัตรของขวัญ
จากสินค้ากว่าพันรายการ ต้องมีสักช้ินท่ีตรงใจคนท่ีคุณรัก บัตรของขวัญจาก IKEA ไม่จำากัด
จำานวนคร้ังในการใช้ แค่เลือกรูปแบบและมูลค่าบัตรของขวัญท่ีคุณต้องการ ซ่ึงเร่ิมต้นต้ังแต่ 
100-20,000 บาท เพ่ือมอบเป็นของขวัญแกค่นท่ีคุณรัก หรือใช้เป็นบัตรแทนเงินสด สามารถ
เลือกซ้ือบัตรของขวัญ IKEA ได้ท่ีจุดชำาระเงินหรือท่ีเคาน์เตอร์บริการลูกค้า

บริการด้านการเงิน
เรามีบริการด้านการเงินเพ่ือช่วยให้คุณเร่ิมตกแต่งบ้านใหม่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายท้ังหมด
ภายในคร้ังเดียวด้วยการแบ่งจ่ายเบา ๆ กับบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
IKEA
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เร่ืองดีๆ ท่ีควรรู้ก่อนมา IKEA
ตรวจสอบว่าสินค้าท่ีคุณต้องการมีในสต็อคหรือไม่ 
เช็คได้จากเว็บไซต์ www.IKEA.co.th ก่อนมา IKEA

นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก
IKEA เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นนโยบายเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เราพยายามอย่างย่ิงท่ีจะลดปริมาณ
การใช้ถุงพลาติก เพ่ือลดภาวะโลกร้อน เราจึงขอเชิญชวนคุณช่วยกันลดโลกร้อนกับเรา โดย
การนำาถุงท่ีใช้ซ้ำาได้มาใส่สินค้ากลับบ้าน หรือซ้ือถุงช้อปป้ิงสีน้ำาเงินของเรา ท่ีสามารถนำามาใช้ได้
ทุกคร้ังท่ีมาช้อปสินค้า IKEA

จอดรถฟรี
จอดรถฟรีท้ังวัน ให้เวลาคุณเลือกและตัดสินใจเต็มท่ี IKEA ยังมีพ้ืนท่ีจอดรถพิเศษใกล้กับประตู
ทางเข้าเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก

ปล่อยให้เด็กเล่นตามใจ
ให้เด็กๆ เล่นสนุกในสมอลแลนด ์(Småland) ท่ีเราเตรียมไว้บริการฟรี  เรามีพนักงานคอย
ดูแลในระหว่างท่ีคุณช้อปป้ิง หรือจะพาเด็กๆไปช้อปด้วยก็ได้ เพราะมีอะไรให้เด็กๆ เลน่สนุกได้
ตลอดทางภายใน IKEA

กองทัพเดินด้วยท้อง กินให้อ่ิมท่ีร้านอาหารสำาหรับทุกคนในครอบครัว
อย่าช้อปตอนหิว! ร้านอาหารเราเปิดตลอดวัน เร่ิมกันต้ังแต่อาหารเช้าราคาเร่ิมต้นที ่35 บาท 
ดูเมนูของเราได้ท่ีหน้า 373

แบบไหนก็จ่ายได้
คุณสามารถจ่ายด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรกำานัลอิเกีย หากต้องการความ
ช่วยเหลือก็เรียกพนักงานของเราได้เลย

ส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ 
เราจัดเตรียมส่ิงอำานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้พิการสามารถช้อปสินค้า IKEA ได้สะดวกสบาย
ย่ิงข้ึน ด้วยท่ีจอดรถท่ีอยู่ใกล้ประตูทางเข้า ห้องน้ำาสำาหรับผู้พิการ และทางเดินภายใน IKEA ท่ี
กว้างขวาง (เพ่ือให้ผู้ท่ีใช้รถเข็นใช้งานได้สะดวก)   แล้วเจอกันนะ! 

แคตตาล็อกของเราเต็มไปด้วย
ไอเดียและสินค้ามากมาย แต่ยังมีอีก
เยอะท่ี IKEA และอย่าลืมแวะมาบ่อยๆ 
เพราะเรามีสินค้าใหม่เข้ามาตลอดปี

IKEA เป็นมากกว่าร้านขายของแต่งบ้าน 
เป็นท่ีท่ีให้ผู้คนได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน 

ขอต้อนรับสู่ IKEA เราตกแต่งห้องต่างๆ ใน
สารพัดสไตล์ เพ่ือให้คุณได้เห็นไอเดียแต่งบ้านหลาก
หลาย เพราะฉะน้ัน.. เปิดตู้ แอบดูล้ินชัก ลองน่ังบน
โซฟา ทำาเลยตามสบาย เรายินดี!

เอากลับบ้านได้เลย รับสินค้าในกล่องแบน
ท่ีคลังสินค้าบริการตนเอง และนำากลับไป
ใช้ได้เลยทันที ไม่ต้องรอ!
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อิเกีย บางนา (IKEA BANGNA)

38 หมู่ 6 ถ.บางนาตราด กม. 8  
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร : 02 708 7999

แฟกซ์ : 02 108 1009

เว็บไซต์ : www.IKEA.co.th

เวลาทำาการ
ทุกวัน  10:00 น. – 22:00 น. 

ร้านอาหารและคาเฟ่
ทุกวัน  09:30 น. – 22:00 น. 
  (ครัวปิด  21:30 น.)

สอบถามเส้นทางไป IKEA
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.IKEA.co.th

แวะมาหาเราท่ี IKEA!

คลิก www.IKEA.co.th

ลองแวะเข้าไปท่ีเว็บไซต์ของเรา เพ่ือชมสินค้า 
หาไอเดียใหม่ๆในการแต่งบ้าน เช็คสินค้าใน
สต็อค พร้อมรับข่าวสารล่าสุดจากเรา 
ท่ี www.IKEA.co.th

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
หากคุณมีข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองเล็กหรือใหญ่ โทรมาหาเราได้ท่ี 
โทร. 02-708-7999 

ติดต่อเรา

A ป้ายราคาสีแดง แสดงตำาแหน่งของสินค้า ท่ี
คุณสามารถหยิบได้เอง ท้ังท่ีอยู่ในเซลฟ์เสิร์ฟ
(คลังสินค้าบริการตนเอง) หรือในมาร์เก็ตฮอลล์

2. จดรายละเอียดและตำาแหน่งท่ีวางสินค้า 
หมายเลขแถวและช่องของช้ันวางจากป้ายราคา

หยิบสินค้าด้วยตัวเอง
สินค้าอิเกียอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบกล่องแบน
หรือกล่องท่ีขนย้ายได้สะดวก

เปล่ียนใจได้ไม่ว่ากัน
รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าอิเกีย 
เพียงนำาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในสภาพสมบูรณ์ 
พร้อมใบเสร็จมาท่ีแผนกรับเปล่ียนคืนสินค้า
ภายใน 100 วันนับจากวันท่ีซ้ือ
*ยกเว้นต้นไม้, หลอดไฟ, ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี, 
ผ้าส่ังตัด, มู่ล่ีส่ังตัด, ชุดเคร่ืองนอนท่ีแกะบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว, 
สินค้าส่ังทำาตามความต้องการ เช่น ตู้ ตู้เส้ือผ้า ชุดครัว, 
สินค้าขายตามสภาพ (AS-IS items), สินค้าลดราคาหรือ
ราคาพิเศษ, สินค้าจากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และบัตร
ของขวัญ IKEA ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
เง่ือนไขการเปล่ียนคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA

นำากลับบ้านได้เลย
ไม่ต้องรอ ท้ังครบท้ังคุ้ม

สินค้าประกอบง่ายทำาได้ด้วยตัวเอง
เสร็จพร้อมใช้ในทันที

B ...หากต้องการสินค้าท่ีมีป้ายราคาสีเหลือง 
กรุณาติดต่อพนักงานอิเกียเพ่ือสอบถามข้อมูล
หรือ ส่ังซ้ือสินค้า

คุณสามารถเลือก เปรียบเทียบและทดลองสินค้าทุกอย่างท่ีมีใน
โชว์รูม ป้ายราคาให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าท่ีคุณควรจะทราบ

ป้ายราคาแสดงรายละเอียดทุกอย่างของสินค้าท่ีคุณอยากรู้

ดูตำาแหน่งช้ันวางสินค้าจากป้ายราคา 

โดยใช้กระดาษจดรายการสินค้าและ
ดินสอท่ีจัดเตรียมไว้ให้

ตรวจสอบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้แน่ใจว่า
หยิบสินค้าได้ถูกต้อง

... หรือเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า
ท่ีคิดค่าใช้จ่ายในราคาเบาๆ

1

2

3

4

5
6

A

B

เราได้สร้างสรรค์ อิเกีย สโตร์
ให้คุณเลือกซ้ือสินค้าได้ด้วยตัวเอง

อ่านคู่มืออย่างละเอียดและประกอบสินค้าตาม
ท่ีคู่มือระบุไว้
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โคมไฟต้ังโต๊ะ รุ่น FILLSTA/ฟิลสต้า

999.-/ชิ้น

ต่อให้รู้ใจกันแค่ไหน การหาของขวัญให้โดนใจก็ยังเป็นเร่ืองยากอยู่ดี บัตรของขวัญจาก IKEA 
ทำาให้ชีวิตคุณง่ายข้ึน แค่เลือกแบบและมูลค่า เพ่ือมอบเป็นของขวัญ หรือใช้เป็นบัตรแทนเงินสด
แกค่นท่ีคุณรัก แคน้ี่ก็สามารถเลือกของท่ีถูกใจกว่าพันรายการได้ที ่IKEA สามารถเลือกซ้ือ
บัตรของขวัญได้ท่ีจุดชำาระเงินหรือท่ีเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ให้เขาได้ของท่ีอยากได้ ไม่ว่าจะ
เป็นอะไรก็ตาม 

เปล่ียนใจได้ ไม่ว่ากัน รับประกันความพึงพอใจกับสินค้า IKEA 
เรายินดีรับเปล่ียนคืนสินค้า ถ้าคุณไม่พอใจกับสินค้าท่ีซ้ือไปภายใน 100 วัน นับจากวันท่ีซ้ือ คุณสามารถคืน
สินค้าได้ท่ียังไม่ใช้ และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพียงแสดงใบเสร็จและสินค้าท่ีต้องการเปล่ียนหรือคืน  
เรายินดีท่ีจะรับคืนสินค้าตามเง่ือนไข *ยกเว้นต้นไม้, หลอดไฟ, ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี, ผ้าส่ังตัด, มู่ล่ีส่ังตัด, 
ชุดเคร่ืองนอนท่ีแกะบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว, สินค้าส่ังทำาตามความต้องการ เช่น ตู้ ตู้เส้ือผ้า ชุดครัว, สินค้าขาย

ตามสภาพ (AS-IS items), สินค้าลดราคาหรือราคาพิเศษ, สินค้าจากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และบัตรของขวัญ IKEA ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดเง่ือนไขการเปล่ียนคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA

บริการเปล่ียนคืนท่ีนอน ถ้าคุณไม่พอใจ ภายใน 100 วัน
อย่าเสียเวลากับท่ีนอนท่ีคุณไม่ชอบ ไม่ว่าท่ีนอนท่ีคุณซ้ือจาก IKEA จะนุม่หรือแข็งเกินไป คุณสามารถเปล่ียนได้ภายในเวลา 100 วัน
เพียงท่ีนอนของคุณไม่สกปรก เป้ือน หรือใช้งานผิดประเภท เรายินดีรับคืนภายใต้เง่ือนไข สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี IKEA 

บางทีชีวิตก็มีผิดแผน

จริงๆแล้ว คุณปู่แกคงชอบโคมไฟสไตล์
เรโทรมากกว่า คราวหน้าเลือกบัตร
ของขวัญ IKEA ให้เถอะ
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ราคาเบาๆ ทุกวัน
ฮอตด็อก

  15.-

ทุกวันพุธ ตลอดเดือนมี.ค. - พ.ค. 2555

 นักเก็ตไก่ 5 ช้ิน + เฟรนช์ฟรายส์ 65.-

   55.-

27 ก.ค. 2555 - 12 ส.ค. 2555
 มัฟฟิน + กาแฟ 50.-

30.-

 เมนูอาหารเช้าเริ่มต้นที่
 ชุดอาหารเช้า (ครัวซองต์ + กาแฟ)

35.-

16 ธ.ค. 2554 - 2 ม.ค. 2555
ไก่ทอด 6 ช้ิน

190.-
169.-

3-20 พ.ย. 2554
มีทบอล 5 ช้ิน + เคร่ืองด่ืม 70.-
59.-

โปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อคุณ

  * ภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน                                                                                                                             ร้านอาหารและคาเฟ่อิเกียเปิดบริการทุกวัน 9.30 -22.00 น.  

Accessories .......................284
ANTONIUS system ....... 268-271
Armchairs ............................68
Art ....................................294

Baby toys ..........................230
Bar stools ..........................103
Basement/garage storage ...266
Baskets ...............................82
Bathroom ..........................200
Bathroom accessories ......... 210
Bathroom organisers ....201,210
Bathroom textiles ...............334
Bed bases ..........................184
BEDDINGE sofa-beds ............65
Bed frames ........................ 174
Bedroom ...................... 36,144
Bedside tables/chests .........196
Bed-sofas ............................64
Bed textiles .......................322
Benches ..............................90
BESTÅ storage ................ 72-75
BILLY bookcases ...................78
BJURSTA tables ............104-105
Blankets ............................ 317
Blinds ................................330
Bookcases ...........................78
Boxes ..................................82
Brackets/shelves ................258

Candle holders ........... 284-291
Candles ...................... 284-291
Ceiling lamps .....................338
Chairs (dining)....................106
Chairs (office) ....................252
Chests of drawers ...............196
Children’s IKEA .................. 214
Clothes organisers ..............268
Clothes storage systems .....190
Coat and hat stands/racks ...272
Coffee tables .......................70
Computer tables .................236
Cooking .............................304
Cots ........................... 222-229
Crockery ..................... 296-301
Curtains ............................332
Cushions ............................ 314

Decoration ................. 484-295
Desks ................................250
Desk accessories ................248
Desk chairs ........................252
Desk lamps ................. 340,347
Dining .......................... 88-109
Dining chairs ......................106
Dining sets.........................108
Drawer units ......................251
Drop-leaf tables ............ 99,104
DVD/Audio storage ...............84

Eating ........................ 296-303
EFFEKTIV storage .............. 242
EKTORP seating series ..........58

Entrance/Hall furnishings ....272
EXPEDIT storage ..................80

Fabrics ..............................328
FAKTUM kitchens................ 114
Floor lamps ................. 340-347
Food storage ................312-313
Footstools ............................71
Frames/pictures .................294

GALANT desks ................... 242
Garage/basement storage ...266
Glass-door cabinets ........76,152
Glasses....................... 296-303
GOSA pillows......................186

Hall/entrance furnishings ........
272-274
Hat and coat stands/racks ...272
HEMNES bedroom furniture .168
HEMNES storage ..................76
Highchairs .................. 226,229
Home entertainment....72-75,84
Home office furniture .......... 242
Home organisation .............264

IKEA 365+ cookware ...308,310
IKEA 365+ tableware ..........301

KARLSTAD seating series .....56
KASSETT boxes ....................82
Kitchen .............................. 112
Kitchen cabinet doors .........140
Kitchen integrated lighting ..136
Kitchen services .................138
Kitchenware .......................308
KIVIK seating series .............57
Knives ...............................306
KOMPLEMENT fittings ....109-193
KVARTAL curtain track system ..
..........................................330

Lamps/shades ...................342
Laundry storage/organisers 268
Leather sofas ..................62-63
Lighting .............................338
Living room ..........................22

MALM bedroom furniture .........
144,174,177
Mattresses/pads .......... 180-185
Media furniture........... 72-78,84
Mirrors ........................278,295
MYSA quilts ........................186

Occasional tables ............... 161
Office furniture .................. 242
Organising .........................264

PAX wardrobes ..................190
Pendant lamps ............ 338-347
Photo frames .....................294
Pictures/frames ..................294

Pillowcases ........................324
Pillows ...............................186
Plants and pots ..................290
Plates ......................... 296-301
Play furniture ..................... 214
Pots ..................................290
POÄNG armchairs .................68

Quilt covers ................ 322-327
Quilts ......................... 186-187

Rail systems ......................330
RATIONELL interior fittings ..130
Reading lamps....................346
Recliners .............................68
Re-cycling solutions ............249
Rugs............................318-321

Saucepans ................. 308-311
Seating ...........................56-69
Serving dishes ............ 298-301
Shades (lamps) ..................342
Shades (window) ................330
Sheets ...............................000
Shelves/brackets ................258
Shelving units ......................80
Shoe racks/cabinets ...........272
Shoe organisers .................272
Shower curtains .......... 336-337
Sideboards ........................ 102
Side tables ...................... 70-71
Sinks (bathroom) ........ 200-208
Small organisers .............82-83
Slats (for bed) ....................184
Sofa-beds ............................64
Sofas ..............................54-63
Spotlights ..........................348
Stackable chairs/stools .......106
Stools ................................106
Storage units ..................72-85
SULTAN mattresses ............182
Swivel chairs (work) ...........252

Table lamps .......................338
Tables .........................104,257
Table tops ..........................256
Tableware ................... 296-303
Textiles.............................. 314
Throws .............................. 317
TIDAFORS seating series.......59
Towels ........................ 334-337
Toys .................................. 214
Toy storage ........................227
TV solutions ....................72,84

Underbed boxes ................162
Uplighters ..........................000
Utensils (kitchen) ........ 306-307
Utility room storage ............268

Vases......................... 284-291
Video/audio storage .....72-75,84
VIKA table tops ........... 256-257

 
Wall decoration .................294
Wall lighting .......................342
Wall shelves .......................258
Wardrobes ...................190-195
Wash basins/stands ..... 200-209
Washing machines ..............000
Waste sorting solutions .......249
Work chairs........................252
Working .............................236
Workstations ......................250
 
IKEA Information
Gift card ............................371
Good things to know before  
coming to the store ............366
IKEA Business ....................262
Maps and opening hours .....368
Quality guarantees ...... 358-361
Restaurant .........................373
Return policy......................370
Services ............................364
Shopping at the IKEA store .369
Limited time offers ..............2-3

Buying Guides
BESTÅ/FRAMSTÅ/INREDA 
storage ..............................353
FAKTUM kitchens................350
PAX/KOMPLEMENT wardrobes 
with hinged doors ...............355
PAX/KOMPLEMENT wardrobes 
with sliding doors ...............356
Sofa symbol guide ..............357

ดัชนี

เมนูอาหารเช้าให้บริการทุกวัน ต้ังแต่ 9.30-11.00 น.
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ปลาแซลมอนกรอวัดลักซ์ (Gravad lax)

140.-

แซลมอนท่ีคุณต้องตกหลุมรัก 
คุณจะหลงรักเมนูปลาแซลมอนกรอวัดลักซ์ของเราท่ีผ่านการหมักอย่างดีตำารับสวีเดน
ได้รสชาติเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมผักสลัดและซอสมัสตาร์ด

พักสักนิด 
Fika (ฟีก้า) คือ ช่วงเวลาผ่อนคลายแบบสวีเดน 
กาแฟสักแก้วคู่กับขนมปังซินนาม่อน คู่ดีๆ สำาหรับช่ัวโมงสบายๆ ของคุณ

ร้านอาหารคุณภาพสำาหรับทุกคนในครอบครัว ต้ังแต่เมนูคุณหนูราคาเบาๆ 
อาหารมังสวิรัติ และอาหารหลากหลาย พร้อมบริการเก้าอ้ีเด็ก 
มุมอุ่นอาหารสำาหรับลูกเล็ก และซุ้มเด็กเล่น....ส่วนเร่ืองอาหาร เราจัดให้!

อร่อยแบบสบายๆ 
ที่ร้านอาหารอิเกีย 

กาแฟและขนมปังซินนาม่อน

30.-/ชุด

* ภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน

* ภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน

Swedish Food Market

มีทบอลเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายส์หรือมันอบ 
ครีมซอส และแยมลินกอนเบอร์รี 

95.-/10ช้ิน 

มีทบอลคืออาหารจานเด่นของสวีเดน
ก็เหมือนกับราคาย่อมเยาท่ีเป็นจดุเดน่ของอิเกีย

เราปรุงมีทบอลสูตรด้ังเดิมท่ียังคงรสชาติต้นตำารับแบบสวีเดน และด้วยราคาย่อมเยาก็ย่ิงทำาให้มีทบอลรสชาติดีย่ิงข้ึน 
ทุกเมนูอร่อยของเราเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพจากผู้ผลิตท่ีคัดเลือกแล้ว เพ่ือเสิร์ฟความอร่อยให้คุณ 

นอกจากน้ีเรายังมีอาหารเช้า ขนมหวานและอาหารปรุงใหม่ทุกวัน บริการต้ังแต่ 9.30-22.00 น. ท่ีร้านอาหารและคาเฟ่ของเรา 

ท่ีมุมอาหารและขนมสวีเดน ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารสไตล์สวีเดนให้คุณเลือกมากมาย ท้ังมีทบอล แซลมอน ขนมปังซินนาม่อน 
ช็อกโกแลต และอ่ืนๆ เพ่ือให้คุณสร้างสรรค์เมนูด้วยตัวคุณเองท่ีบ้าน

  

ภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน



เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. ร้านอาหารและคาเฟ่ 9.30-22.00 น. (ครัวปิด 21.30 น.) 
เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ท่ี www.IKEA.co.th  โทร: 02 708 7999 แฟกซ์: 02 108 1009
ราคาท่ีปรากฏในแคตตาล็อกมีผลถึง 31 สิงหาคม 2555 
(กรณุาตรวจสอบราคาอีกคร้ัง ท่ีจุดขายหรือเว็บไซต์)

โต๊ะข้าง รุ่น LACK/ลัค น้ำาหนักเบา ยกง่าย วัสดุ: ผิวทำาสี 
ขนาด ย55xก55xส45 ซม. สีดำา, ขาว 

450.-/ตวั
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