Alle producten hebben voor- en nadelen. Weten welke punten voor jou belangrijk zijn kan helpen een keuze te maken. Omdat nadelige punten vaak niet op sites te vinden zijn, hebben we een analyse voor jullie gemaakt.

Bedden:

Malm bed:
+ Strak en tijdloos ontwerp.
+ Veel ruimte onder het bed
-	Neemt meer ruimte in door brede zijkanten.
-	Hoger in prijs dan Tarva

Tarva bed:
+ Smaller dan Malm, zelfde matrasmaat, en goedkoper.
+ Natuurlijke materialen, Scandinavisch design.
+Onbehandeld: af te werken in blanke lak of elke gewenste kleur verf of beits.
+ Er passen twee Gimse bakken onder het bed.
-	Onbehandelde bedden die niet worden afgewerkt worden sneller vuil.

Lattenbodems:
Luroy:
+ Makkelijk uit te rollen, past in elk bed.
+ Goedkoop
-	Moet goed vastgezet worden, trekt gauw scheef
-	Weinig verende latten, geeft een relatief hard slaapcomfort.
Lönset:
+Flexibele latten, extra vering op de bevestigingspunten.
+ Latten bij heupen en schouders hebben een afwijkende flexibiliteit (comfortzones)
+ Stevige constructie; lattenbodem kan niet verschuiven.
-	Meer montage werk, hogere prijs.

Matrassen:
Alle matrassen zijn leverbaar in een middelharde of stevige variant. Over het algemeen wordt bij volwassenen stevig geadviseerd, soms is middelhard een betere keus voor iemand met een licht postuur (max 75 kilo). Iedereen is welkom in de winkel voor individueel advies. 
Voor alle matrassen adviseert IKEA het gebruik van matrasbeschermers; deze geven comfort en hygiene en ze verlengen de levensduur van de matras aanzienlijk. Ook zijn ze heel eenvoudig te wassen.
Malvik: 
+ Betaalbare schuimmatras van het eenvoudigste soort. (dikte 14 cm)
+ Prima slaapcomfort voor verschillende soorten ‘slapers’ en slaapgedrag.
+ Afneembare en wasbare matrasovertrek.
-	Geen comfortzones; dichtheid schuim is overal gelijk.
-	Geen duurzame schuimsoorten gebruikt.
-	Schuimmatrassen zijn aan de warme kant (kan tevens voordeel zijn)

Morgedal:
+ Dikkere matras dan Malvik, dichtere schuimsoorten gebruikt. (dikte 18 cm)
+ Uitstekend slaapcomfort door verschillende soorten en dichtheden schuim te combineren, hierdoor zijn er zgn. comfortzones gecreëerd voor heupen en schouders.
+ Afneembare en wasbare matrasovertrek.
+ Door op de juiste plaatsen te kiezen voor koudschuim (HR) is deze matras duurzamer dan Malvik.
-	Schuimmatrassen zijn aan de warme kant (kan tevens voordeel zijn)
Hovåg:
+ Pocketveringmatras; een combinatie van zacht schuim en individueel bewegende binnenveren; geeft optimale steun voor een breder oppervlak van het lichaam. (24 cm hoog)
+Goede keus voor iedereen met een normaal tot zwaarder postuur.
+Omdat pocketveringmatrassen goed ventileren worden ze aanbevolen voor mensen die het snel te warm hebben.
-	Dikte van de matras kan bij sommige bedden een probleem zijn (soms ook voordeel).
-	De matrasovertrek is niet afneembaar voor de was, het gebruik van een matrasbeschermer is zeer van belang.

Garderobekasten.

Aneboda:
+ Eenvoudige kast met speels design; past in veel interieurs.
+ Handige maat voor kleinere kamers, uitstekende prijs door simpele materialen.
-	Geen schuifdeuren; scharnierdeuren vragen soms meer ruimte in een interieur..
-	Zeer basic indeling; 1 plank en 1 roede, wat extra opbergers nodig (de Skubb hanger toevoegen b.v. geeft wat meer legruimte)
Dombås:
+ Veel kastvolume voor een zeer lage prijs.
-	Inrichting is vrij summier; 1 roede en 3 legplanken. Extra opbergers nodig.
-	Het aantal planken is laag en de planken zijn minder diep dan je denkt.
-	Eenvoudige, minder duurzame constructie.
Trysil 79 cm breed:
+ Schuifdeurkast; handig in krappe ruimte of vol interieur.
+ 1 deur is tevens een spiegel.
+ Door slimme indeling bijna evenveel hangruimte als in Dombas, zowel voor langere als kortere stukken. Tevens 2 vakken voor legkleding.
+ Eenvoudig en toch interessant design door houtaccentje, duurzamere constructie.
-	Hogere prijs voor relatief smalle kast.
Trysil 118 cm breed:
+ Nog slimmere indeling dan Trysil 79; kledingroede over de volle breedte en een kastbrede verstelbare plank. Ook alle genoemde voordelen van Trysil serie, behalve de spiegel.
+ 4 laden onderin; geen aparte ladenkast meer nodig.
-	Hogere prijs.
Ladenkasten:
Malm serie:
+ Eenvoudige ladenkasten met prima basic design, meer beschikbare kleuren.
+ Ze hebben een mooie diepte voor kleding (48 cm), bijpassende Skubb bakken (setje 6 stuks)
+ Prima prijs.
-	Diepte kan soms juist een probleem zijn bij de inrichting.
Trysil:
+ Leuke combinatie met smalle Trysil garderobekast
+ Behendige maat; niet te breed en minder diep dan Malm.
-	Minder beschikbare accessoires door de kleinere maat; alleen de Höfta opberger past er in (op maat te maken).

Bureaustoelen:  (alle stoelen hebben wielen en kunnen in hoogte worden versteld)
Skålberg/Sporren:
+ Lekker goedkoop, simpel ontwerp.
+ Verrassend gezonde zit
-	Minder comfortabel bij langdurig gebruik.
-	Geen schommelfunctie
Renberget:
+ Goedkoopste stoel met schommelfunctie en armleuningen
+ Bekleding is makkelijk te reinigen.
+ Armleuningen zitten niet snel in de weg.
-	Niet erg geschikt voor mensen met een groot postuur.
-	Minder duurzame keus.
Millberget:
+ Schommelfunctie, hogere armleuningen en een dikke comfortabele zitting.
+ Groter formaat dan Renberget, geschikt voor grotere mensen, zelfde type bekleding.
-	Ondanks robuuste voorkomen niet een heel duurzaam product (eenvoudige materialen)
Markus:
+ Grote stoel met ergonomische vormgeving, veel steun voor de rug, zeer geschikt voor mensen met een groot postuur.
+ Schommelfunctie kan ook worden gebruikt om de stoel in een schuine stand te vergrendelen.
+ Sterke constructie, duurzaam schuim en dito bekleding, 10 jaar garantie.
-	Bekleding kan niet worden gereinigd.

Bureau’s: 
Linnmon/Adils:
+ Zeer betaalbare combinatie, mooi behendig formaat, stevige poten.
-	Het blad is niet van een duurzame kwaliteit, onderlegger wordt aanbevolen.
-	Hoogte is niet instelbaar.
Thyge:
+ Bureau met een simpel, formeel design en verstelbare poten.
+ Lekker groot blad van een uitstekende kwaliteit; stootranden en kleurecht.
-	Let op de inrichting; bureau kan ook al snel te groot zijn.
Alex:
+ Leuk eigentijds bureau van een prettig flexibel formaat.
+ Stevige poten, extra opbergruimte in de laden en een handige snoergoot met klep.
-	Laden kunnen wat in de weg zitten met de knieën.
-	
Kallax bureau en Kallax kast:
+ Door de combinatie bureaublad met kast een veelzijdige werkplek met opbergvakken die aan twee zijden bereikbaar zijn (roomdivider). Veel beenruimte.
+ Door de vele opbergmogelijkheden kun je ruimte (en geld) besparen door bepaalde andere meubels achterwege te laten.
+ Met veel passende accessoires uit te breiden (inzetjes, dozen, manden, etc.)
-	Het bureau kan niet los worden geplaatst, de kast is essentieel.
-	Zijpaneel bureau is dicht, hier kan niemand aanzitten.
-	Bureaublad vrij kwetsbaar; onderlegger nodig.
Ladenblokken:
Erik:
+ Metalen verrijdbaar ladenblok dat op slot kan.
+ Goed lopende grote laden met wieltjes.
-	Vrij breed ontwerp; past niet goed onder Kallax en Linnmon/Adils.
Helmer:
+ Lekker veel laadjes, geschikt voor van alles (ook A4), leuk eenvoudig design.
+ Door zijn smalle ontwerp ook geschikt voor Linnmon/Adils en Kallax.
-	Ladenfronten moeten zorgvuldig worden vastgezet anders vliegen ze er af (zie handleiding).
-	Laden hebben geen wieltjes, ladenstops of lagers, zeer eenvoudig principe (maar desondanks gaan ze best lang mee).
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