
               Materiały prasowe Katalog IKEA 2016

Drobne  
rzeczy nadają     
 życiu smak.



Czasami  
drobne  
pomysły 
okazują się 
wielkie 
Tegoroczny Katalog IKEA poświęcony jest  
tematowi, który w naturalny sposób zbliża i łączy  
ludzi. Tematowi, który jest bardzo indywidualny,  
a zarazem prawdziwie uniwersalny.  

Koncentrujemy się na życiu w kuchni i wokół 
niej – na wszystkich magicznych, drobnych 
chwilach, które właśnie tam mają miejsce. 
Jedzenie ostatniego kawałka ciasta, kiedy 
wszyscy śpią. Dekorowanie makaronu świeżymi  
listkami bazylii wyhodowanej na parapecie  
w kuchni. Przygotowywanie śniadania dla 
kogoś bliskiego – bez specjalnego powodu. 

Nigdy wcześniej nie byliśmy bardziej świadomi 
tego, że po prostu chcemy się dobrze czuć  
na co dzień. I choć dokonywanie zdrowych 
wyborów jest ważną częścią tej potrzeby, 
dobre samopoczucie jest również związane 
z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. 

O tym właśnie opowiada katalog IKEA 2016.  
O celebrowaniu tych chwil, spędzonych w kuchni 
i wokół niej, dzięki którym panuje harmonia  
i o znajdowaniu czasu na drobne rzeczy, które 
nadają życiu smak.  

Bo tak naprawdę to właśnie te drobne rzeczy 
są wielkie.
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Życie  
w kuchni  
i wokół niej 
Kuchnia w naturalny sposób przyciąga 
ludzi. Nic dziwnego, że nazywamy  
ją sercem domu. Czy istnieje lepszy 
sposób na spotkanie z bliskimi niż  
wspólny posiłek?
 
W IKEA przykładamy ogromną wagę  
do zrozumienia wszystkich aspektów 
życia w domu. Rozumiejąc je, możemy  
je ulepszać. Wierzymy, że zainteresowanie 
jedzeniem to nie tylko chwilowy trend – 
to ruch. Ruch, który kształtuje codzienne  
życie ludzi. Chcemy żyć w sposób bardziej  
zrównoważony. Dbać o to, co i jak jemy 
oraz ograniczać ilość odpadów. Dokony-
wać wyborów, które są dobre dla nas  
i dla naszej planety.  
 
Tegoroczny katalog IKEA skupia się na 
różnych tematach związanych z jedzeniem 
– od własnych upraw, przez gotowanie, 
serwowanie i przechowywanie. Wszystko 
po to, aby pomóc w realizacji marzeń  
i zaspokoić potrzeby wielu ludzi – a także 
by przy okazji stworzyć kilka nowych.
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Wszyscy 
gotujemy! 
Badanie Polki same o sobie* pokazuje, 
że aż 61% kobiet gotuje codziennie  
lub prawie codziennie, poświęcając  
na to około godziny. Jednocześnie  
tylko 9% Polek nie gotuje lub gotuje 
sporadycznie. Nic dziwnego, że polskie 
rodziny jedzą posiłki w domach. 

Przyglądając się zachowaniom 
i potrzebom Polaków, w tegorocznym 
katalogu IKEA przywiązujemy dużą  
wagę do organizacji życia w kuchni  
i wokół niej. Chcemy, aby codzienne  
obowiązki w kuchni były nie tylko  
łatwiejsze, ale też przyjemne. 

Dlatego zwracamy uwagę na rytuały 
przygotowywania codziennych posił- 
ków. Zależy nam, by gotowanie było  
przyjemnością dla całej rodziny.

61%  

Polek gotuje  
codziennie  

lub prawie codziennie.

*  źródło: Polki same o sobie, raport z badania  
zrealizowanego przez Garden of Words  
i Dom Badawczy Maison, 2012 r.

PH127651



 

Z rodziną 
dobrze  
nie tylko  
na zdjęciu 
Największe zadowolenie z życia  
przynosi kobietom czas spędzany  
z bliskimi, a rodzina jest podstawo- 
wym źródłem codziennego szczęścia.  
Dla 85% Polek satysfakcja, którą  
z niej czerpią, jest warta więcej niż  
cokolwiek innego w życiu. 

Nie oznacza to jednak, że Polki nie 
potrzebują zmian. Wręcz przeciwnie! 
Kobiety deklarują, że chciałyby częściej 
spędzać czas rodziną i przyjaciółmi,  
ale codzienne obowiązki im na to nie 
pozwalają. Potrzebują inspiracji oraz 
gotowych rozwiązań.  

W nowym Katalogu IKEA 2016  
prezentujemy proste pomysły,  
które sprawią, że każdy dzień  
będzie lepszy. Celebrowanie czasu  
z bliskimi nigdy nie było łatwiejsze!  

85%  

Polek wskazuje czas 
spędzany z bliskimi, 

jako największą  
wartość w życiu.
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Uprawiaj  
– razem 
Im bardziej interesujemy się żywieniem, 
tym częściej chcemy wiedzieć, skąd  
ono pochodzi. Ludzie są ciekawi, co tak 
naprawdę jest w środku. Czy to jest 
zdrowe? Czy jest produkowane w zrów-
noważony sposób? U niektórych ludzi  
to zainteresowanie przekłada się na samo-
dzielne uprawianie w domu choć części  
produktów, trafiających na ich stoły.  
 
W tym roku IKEA poświęca szczególną 
uwagę kuchniom oraz rozwiązaniom  
i akcesoriom na niewielkie balkony.  
Chcemy pokazać, że każdy może  
z sukcesem uprawiać własne rośliny  
na niewielką skalę i domowe uprawy 
mogą być łatwe, proste i przyjemne.

PX126397 PX126396

PH126329PX126395



 

Potrzeba przygotowywania jedzenia 
z własnych upraw nigdy nie była  
silniejsza. W tegorocznym katalogu 
prezentujemy mnóstwo pomysłów 
jak się do tego zabrać. 
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Więcej ciekawych faktów znajdziesz 
na www.lifeathome.IKEA.com



 

Czas na  
gotowanie 
to czas na 
bycie razem 
Jeśli jedzenie byłoby nazwą gry, to kuchnia  
byłaby miejscem, w którym się w nią gra. 
Samemu, wspólnie lub z dziećmi. Z rodziną 
lub z przyjaciółmi. 
 
Wszyscy jemy. Ale przygotowanie jedzenia  
wymaga czasu. Niestety, wielu z nas czuje,  
że brakuje nam czasu na codzienne 
gotowanie. A to w połączeniu z brakiem 
inspiracji często oznacza, że kuchenne 
czynności nie zawsze wyglądają tak jak 
powinny lub mogłyby wyglądać.  
 
Gotowanie powinno być zabawne i sprawiać  
frajdę. W gruncie rzeczy gotowanie może 
nawet mieć właściwości terapeutyczne. 
Aby je najbardziej ułatwić, kuchnie muszą  
być dobrze zorganizowane, a dostępna 
przestrzeń – jak najlepiej wykorzystana.  
 
Wszystkie kuchnie, sprzęty gospodarstwa 
domowego, garnki, patelnie i zastawa 
stołowa z asortymentu IKEA służą temu, 
by przygotowywanie jedzenia w kuchni 
było dobrze zorganizowane i wygodne. 
Gdy gotowanie sprawia nam radość, 
zyskujemy czas na drobne rzeczy,  
które wbrew pozorom mają duże  
znaczenie w codziennym życiu.

PX126398
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Brak czasu stanowi największą 
przeszkodę w gotowaniu.  
Ale czy naprawdę musi tak być?  
Nasz katalog zawiera świetne  
sposoby na poradzenie sobie  
z największymi złodziejami czasu.
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Więcej ciekawych faktów znajdziesz 
na www.lifeathome.IKEA.com



 

Różne  
smaki  
codziennego  
życia  
Ludzie żyją intensywnie, a nasze nawyki 
żywieniowe często odzwierciedlają  
nasz tryb życia. Jednak niezależnie,  
czy mówimy o obiedzie z dziećmi czy  
o szybkiej przekąsce przed wyjściem  
z domu – potrzebujemy czasu i odpo-
wiedniego miejsca, by wszystko było  
jak należy.  

Dla wielu ludzi jedzenie na kanapie jest 
tak samo normalne jak posiłki w kuchni. 
Domy i kuchnie muszą poradzić sobie  
z tymi różnymi potrzebami. Ponieważ 
sposób spożywania i serwowania posił-
ków może być równie ważny co samo 
jedzenie.  

W tym roku oferujemy mnóstwo pomysłów  
i inspiracji związanych z jedzeniem –  
od śniadania w łóżku po przekąski w biegu. 
Na powietrzu i w domu. Ponieważ nasze 
codzienne życie jest pełne zarówno  
zwykłych chwil, jak i specjalnych okazji.

PX127053
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To, z kim jesz, jest równie ważne  
jak jedzenie, które spożywasz.  
Nasz katalog prezentuje różne  
wskazówki, jak sprawić, by te chwile 
były jeszcze bardziej wyjątkowe. 
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Więcej ciekawych faktów znajdziesz 
na www.lifeathome.IKEA.com



 

Drobne  
rzeczy 
mogą dużo 
zmienić
Nigdy wcześniej kwestie zrównoważonego 
rozwoju w kontekście żywności nie były 
tak żywo dyskutowane. Pochodzenie, 
przechowywanie żywności, czy to, co 
robić z odpadami. Faktem jest, że lepsze 
sposoby przechowywania i organizacji 
jedzenia mogłyby znacznie ograniczyć 
ilość odpadów żywnościowych.  
 
Dlatego w tym roku IKEA koncentruje się  
na przechowywaniu, organizacji i obróbce  
żywności. Na zmywaniu naczyń i segre-
gacji odpadów. Zwracamy szczególną 
uwagę na ograniczanie i radzenie sobie  
z resztkami pokarmów.  
 
Ludzie jedzą to, co widzą, dlatego 
oferujemy różne rozwiązania w kwestii 
przechowywania jedzenia, które zawsze 
pozostaje dobrze widoczne. Mniej produk-
tów zalegających w tylnej części lodówki 
zachęca do jedzenia tego, co jest na 
widoku – a co za tym idzie, ogranicza 
ilość jedzenia trafiającego do kosza (nie 
wspominając o oszczędności pieniędzy).  
To tylko kilka przykładów, jak możemy 
żyć w sposób bardziej zrównoważony,  
nie zmieniając wiele.

PH126640 PH127144

PH126587 PH127143



 

Bycie zaradnym może być całkiem 
proste. W tym roku mamy jeszcze 
więcej pomysłów, jak zachować 
świeżość jedzenia, unikając  
niepotrzebnych odpadów.

Więcej ciekawych faktów znajdziesz 
na www.lifeathome.IKEA.com
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Pięć kuchni 
– pięć  
stylów życia 
Wiedza o tym, jak wygląda nasze życie  
w kuchni i wokół niej doprowadziła nas 
do stworzenia pięciu różnych kuchni,  
które stanowią odpowiedź dla pięciu 
różnych stylów życia. Kuchnie można 
obejrzeć w sklepach IKEA, w katalogu 
IKEA, a także na IKEA.pl. 

Te pięć różnych organizacji przestrzeni 
kuchennej stanowi inspirację. Pokazują 
one, że możliwe jest stworzenie kuchni 
marzeń, nawet na bardzo małej po-
wierzchni. Chcemy uświadomić innym,  
że do uprawiania własnej żywności  
wystarczy tylko parapet. Udowadniamy, 
że kuchnia może stać się nowym poko-
jem dziennym. 

Chcemy pokazać, że niezależnie  
od konkretnych okoliczności – braku  
miejsca, ograniczonych środków lub  
licznej rodziny – ludzie zawsze mogą  
coś zmienić, aby poprawić swoje życie  
w kuchni i wokół niej. 

PH127740
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Zaczyna się 
w kuchni.  
A następnie 
przechodzi  
do innych 
części domu.
IKEA zawsze będzie firmą, dla której ważna 
jest poprawa życia w domu. Nieważne  
w czyim domu. Nieważne gdzie. 

Katalog IKEA 2016 jest pełen nowości 
dotyczących życia w kuchni i wokół niej 
oraz nowych produktów i rozwiązań do 
innych części domu. Wszystko dlatego, 
że uwielbiamy tworzyć rozwiązania  
dla domu, które stanowią odpowiedź  
na codzienne wyzwania. Może to być 
salon, w którym wszyscy domownicy 
zajmują się swoimi sprawami, ale nadal 
spędzają czas razem. Albo tworzenie 
rozwiązań do niewielkiej łazienki  
we współdzielonym mieszkaniu.  
Lub idealny system do przechowywania 
dla zapalonej kolekcjonerki butów.
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Doświad-
czenie,  
które  
wychodzi 
poza papier 
Jak zwykle, zawartość katalogu IKEA 
jest również dostępna w formie cyfrowej.  
To daje nam możliwość poszerzenia 
dostępności katalogu poza ramy jego 
papierowej odsłony. 

W tym roku udostępnimy ponad 50 filmów,  
wiele galerii zdjęć i wnętrz 360°. Wpro-
wadzamy również nową funkcję – spacer 
po pokoju, która pozwoli użytkownikom 
poczuć się tak, jakby znajdowali się  
w danym wnętrzu. Poza tym mamy ponad  
400 produktów, które będzie można  
wirtualnie umieścić w swoim domu.  

Zawartość cyfrowa jest dostępna  
po zeskanowaniu wersji drukowanej  
katalogu przez aplikację katalogową  
lub w wersji on line na stronie: IKEA.pl
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Pomarańczowy symbol wskazuje,  
że na stronie dostępne są dodatkowe 
treści. Szary symbol mówi, co to jest.

Możesz pobrać aplikację 
za darmo ze swojego 
sklepu z aplikacjami.

Zeskanuj stronę,  
by zobaczyć dodatkowe 

treści.



 

FILMY

Zobacz ponad 50 filmów – od szybkich 
wskazówek „zrób-to-sam”, po bardziej 
szczegółowe filmy przedstawiające 
poszczególne rozwiązania wyposażenia 
domu. 

GALERIE & POKAZ SLAJDÓW

Ta funkcja mówi więcej o danym 
rozwiązaniu i przedstawia różne opcje. 
Wyświetl kilka sposobów wykorzystania 
na tej samej przestrzeni lub pomysłów 
stworzonych na podstawie jednego mebla. 
To dynamiczna metoda wyświetlania 
różnych możliwości wyposażenia domu  
z wykorzystaniem produktów IKEA.

WNĘTRZE 360° 

Wnętrza 360° ustawiają wirtualnie  
użytkowników w środku pokoju, pozwalając 
im rozejrzeć się wokół całego wnętrza. 

UMIEŚĆ WE WNĘTRZU

Czy produkt zmieści się w konkretnym 
miejscu? Czy będzie pasował do innych  
mebli? Ta funkcja pomaga znaleźć 
odpowiedź na te pytania. W tym roku 
użytkownicy mogą wypróbować ponad 
400 różnych mebli.

SPACER PO POKOJU

Przejdź się po pokoju i wypróbuj wszyst-
kie części wyposażenia wnętrz, które 
znajdziesz w katalogu IKEA. Spaceruj po 
wnętrzu, gdziekolwiek jesteś. 

LINKI ONLINE

Kliknij linki, aby dowiedzieć się więcej 
online.

PH128913PH128912
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Nasi 
szwedzcy 
ulubieńcy 
zmieniają 
się –  
na lepsze 
Chcemy oferować naszym klientom 
wysokiej jakości produkty spożywcze 
w niskich cenach. Jedzenie musi być 
smaczne, w przeciwnym razie nikt  
nie będzie chciał go jeść. IKEA chce  
być firmą zrównoważoną i stale wspiera 
rosnące zainteresowanie zdrową,  
urozmaiconą żywnością. 
 
IKEA od dawna serwuje popularne 
szwedzkie klopsiki mięsne. A teraz  
serwujemy i sprzedajemy również  
klopsiki wegańskie i drobiowe. Poza  
tym łosoś serwowany i sprzedawany  
w IKEA pochodzi z odpowiedzialnie  
zarządzanych farm i posiada certyfikat 
ASC (Rady Zarządzania Akwakulturą).
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PH128084

Kolekcja 
SITTNING  



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

PH128085

PH128087

PH128086

PH128088

NIECODZIENNA CODZIENNOŚĆ
 
Jesienią w naszych sklepach pojawi się limitowana  
kolekcja SITTNING składająca się z ponad 40 różnych  
produktów: zastawy stołowej, półmisków, szklanek,   
wazonów, sztućców, świeczników i obrusów.

Zaprojektowana z myślą o nieskończonych możliwościach 
koordynacji, kolekcja SITTNING pomoże ci stworzyć kom-
pletne nakrycie stołu, idealne na spontaniczne spotkania 
po pracy, pełne śmiechu i gorących dyskusji, romantycz-
ne kolacje przeciągające się do późnych godzin nocnych 
lub niedzielny obiad, który gromadzi przy jednym stole  
rodziców, dziadków, dzieci i innych członków rodziny.

Poprzez kolekcję SITTNING chcemy celebrować radość 
płynącą z chwil spędzonych przy stole z tymi, których  
kochasz. Wystarczy nakryć stół w zwykły dzień tygodnia 
by przypomnieć sobie, że najzwyklejsze chwile mogą być 
zupełnie wyjątkowe. 
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PH128111

NADAJ TON SWOIM POSIŁKOM

Aby coś było efektowne, wcale nie musi być skompliko-
wane. W zależności od źródła inspiracji, możesz wybrać 
odcienie szarości, różu lub żółci albo mieszankę materia-
łów, kształtów, kolorów i rozmiarów umieszczonych obok 
siebie. Wszystkie elementy kolekcji SITTNING bardzo  
dobrze ze sobą współgrają, uzupełniając się bez względu 
na sposób ich łączenia.

„Chcieliśmy stworzyć 
kolekcję, która byłaby 
doskonale skoordynowana 
i składała się z zastawy  
stołowej, półmisków, 
wyrobów ze szkła, obrusów,  
aż po świeczniki i wazony”, 
mówi Sigga Heimis,  
Kierownik Kreatywny  
dla kolekcji SITTNING.



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

PH128127

Kolekcja SITTNING. Deska do krojenia 29,99/szt. L52×W14 cm. 003.078.73   
Deska do krojenia 39,99/szt. D52×S22 cm. 503.078.75  Miska 19,99/4 szt. D11×S8 cm. 803.076.33  

Kolekcja SITTNING. Widelec sałatkowy/deserowy 24,99/4 szt. 503.076.39   
Miska 19,99/4 szt. Ø6 cm. 303.076.35  Deska do krojenia 19,99 D28×S19 cm. 803.078.74

DESKI DO KROJENIA Z KOLEKCJI SITTNING SĄ DOSTĘPNE W TRZECH ORGANICZNYCH  
KSZTAŁTACH. SPRAWDZĄ SIĘ ZARÓWNO PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW, 
JAKI I ICH SERWOWANIA.

produkt/sharing

jug & wineglas, modell fyller på glas

PH128116
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„CHCIELIŚMY STWORZYĆ KOLEKCJĘ, KTÓRA 
MOGŁABY BYĆ WYKORZYSTYWANA NA WIELE  
SPOSOBÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WOLISZ 
KUCHNIĘ MEKSYKAŃSKĄ, WŁOSKĄ, CHIŃSKĄ  
CZY TYPOWO SKANDYNAWSKĄ. POWSTAŁY  
NAKRYCIA STOŁOWE, KTÓRE STANOWIĄ  
SWOBODNE RAMY DLA SERWOWANYCH  
POSIŁKÓW”, MÓWI SIGGA HEIMIS,  
KIEROWNIK KREATYWNY KOLEKCJI SITTNING.

Kolekcja SITTNING. Kieliszek do wina 29,99/2 szt. 503.093.89  Szklanka 17,99/2 szt. 103.093.91  
Miska 19,99/4 szt. Ø6 cm. 303.076.35  Świecznik na tealighty 14,99 Marmur. 303.076.40

SITTNING talerze, 3 szt. 29,99 Różne odcienie szarości 003.076.27

PH128094 PH128101



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

WYLOGUJ SIĘ  
 
Mimo, że większość z nas cieszy się z możliwości fizycz-
nego spotkania z przyjaciółmi przy stole, coraz więcej 
osób zabiera swoje smartfony ze sobą do stołu. Dlaczego  
więc przynajmniej nie ukryć ich w specjalnej kieszeni?  
Odpocznij od nich choć przez chwilę i porzuć nieustan-
ną potrzebę sprawdzania aktualności w mediach spo-
łecznościowych. Tym kierowała się projektantka tek-
styliów Maria Vinka i zespół odpowiedzialny za rozwój 
produktu podczas projektowania podkładek na stół  
z serii SITTNING. Bo przecież główną ideą kolekcji  
SITTNING jest radość z bycia razem. Aby dzielić się 
czymś więcej niż tylko posiłkiem.

PH128092 PH128093
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APETYT NA WIĘCEJ. KORZYSTANIE Z WIĘKSZEGO PÓŁMISKA USTAWIONEGO NA ŚRODKU STOŁU  
POZWALA GOŚCIOM NAKŁADAĆ NAJSMACZNIEJSZE KĄSKI NA WŁASNY TALERZ, A TOBIE UŁATWIA  
SERWOWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW JEDZENIA. 

PH128123



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

PE552331

SITTNING kieliszek do wina 29,99/2 szt.  
Każdy kieliszek został wykonany ze szkła 
dmuchanego ręcznie przez artystę-
rzemieślnika. Szkło. Projekt: Aaron Probyn. 
27 cl. Różne kolory 503.093.89

PE552378

SITTNING szklanka 17,99/2 szt.  
Każda szklanka została wykonana ze szkła  
dmuchanego ręcznie przez artystę-
rzemieślnika. Szkło. Projekt: Aaron Probyn. 
26 cl. Różne kolory 103.093.91

PE552370

SITTNING miska 39,99/2 szt. Porcelana 
skaleniowa. Projekt: Aaron Probyn. Ø21 cm,  
Ø15 cm. Różne odcienie szarości 403.076.25

PE552380

SITTNING dzbanek 59,99/szt. Wykonany 
ręcznie przez artystę-rzemieślnika, dzięki 
czemu każdy jest niepowtarzalny. Szkło. 
Projekt: Aaron Probyn. 2,5 l. Różne kolory 
003.094.00

PE552369

SITTNING miska 19,99/4 szt. Porcelana 
skaleniowa. D11×S8cm. Różne odcienie 
szarości 803.076.33

PH552372

SITTNING karafka 24,99/szt. Wykonana 
ręcznie przez artystę-rzemieślnika, dzięki 
czemu każda jest niepowtarzalna. Szkło. 
Projekt: Aaron Probyn. 1 l. Różne kolory 
803.093.97

PE552368

SITTNING miska 19,99/4 szt. Porcelana 
skaleniowa. Ø6 cm. Różne odcienie szarości 
303.076.35

PE552379

SITTNING szklanka 21,99/2 szt.  
Każda szklanka została wykonana ze szkła  
dmuchanego ręcznie przez artystę-
rzemieślnika. Szkło. Projekt: Aaron Probyn. 
47 cl. Różne kolory 203.093.95

PE552366

SITTNING talerz 29,99/3 szt. Porcelana 
skaleniowa. Ø27 cm,  Ø21 cm, Ø15 cm. 
Różne odcienie szarości 003.076.27

PE552377

SITTNING podkładka 24,99/4 szt.  
Marmur. Ø10 cm. 103.076.41
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PE552336

SITTNING 2-częściowy zestaw łyżek  
do sałatek 39,99 Stal nierdzewna. D36cm. 
Czarny 903.076.37

PE552338

SITTNING łyżki do serwowania, 5 szt. 
59,99 Stal nierdzewna. W zestawie: 5 łyżek 
do serwowania (D11 cm, 13,5 cm, 18 cm, 
20,5 cm i 23 cm). Czarny 603.076.34

PE552337

SITTNING widelec sałatkowy/deserowy 
24,99/4 szt. Stal nierdzewna. D13 cm. 
Czarny 503.076.39

PE552340

SITTNING półmisek, 3 szt. 119,-  
Porcelana skaleniowa. Projekt: Aaron Probyn. 
W komplecie: półmisek (D40xS26 cm), 
półmisek (D33xS19 cm) i półmisek  
(D26xS12cm). Różne odcienie szarości 
203.076.26

PE552376

SITTNING deska do krojenia 39,99  
Olejowana lita akacja. Projekt: Aaron Probyn.  
D52×S22cm. 1,8 cm grubości. 503.078.75

PE552326

SITTNING taca 59,99 Olejowana lita 
akacja. Ø38 cm. 203.078.91

PE552327

SITTNING taca 59,99 Stal nierdzewna. 
Ø46 cm. 403.076.30

PE552373

SITTNING deska do krojenia 19,99  
Olejowana lita akacja. Projekt: Aaron Probyn.  
D28×S19 cm. 1,8 cm grubości. 803.078.74

PE552375

SITTNING deska do krojenia 29,99 
Olejowana lita akacja.Projekt: Aaron Probyn. 
D52×S14cm. 1,8 cm grubości. 003.078.73

PE552334

SITTNING podstawka na garnek 3 szt. 
39,99 Olejowana lita akacja. Projekt:  
Aaron Probyn. Rozmiary: Ø12 cm, 17 cm  
i 23 cm. Różne kolory 603.078.70



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

PE552322

SITTNING ścierka do naczyń 15,99/ 
2 szt. 100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
S50×D70cm. Różne kolory 003.076.13

PE552323

SITTNING ścierka do naczyń 15,99/ 
2 szt. Każda ścierka ma inny wzór. 100% 
bawełna. Projekt: Maria Vinka. S50×D70 cm. 
Różowy/żółty 203.076.12

PE552333

SITTNING łapka do garnków 9,99/2 szt.  
Wkład z filcowanego poliestru zapewnia 
bardzo dobrą izolację cieplną. Bawełna  
i poliester. Projekt: Maria Vinka.  
D20xS20 cm. Różowy/żółty 803.076.16

PE552332

SITTNING łapka do garnków 9,99/2 szt.  
Wkład z filcowanego poliestru zapewnia 
bardzo dobrą izolację cieplną. Bawełna  
i poliester. Projekt: Maria Vinka.  
D19xS19 cm. Czarny 503.076.15

PE552381

SITTNING fartuch 21,99/szt. Regulowany  
pasek na szyi. 100% bawełna. Projekt: 
Maria Vinka. D95 cm. Różne kolory/szary 
803.076.09

PE552347

SITTNING obrus 59,99  
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
S145×D240 cm. Czarny 303.075.60

PE552344

SITTNING obrus 59,99/szt.  
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
S145×D240 cm. Różne kolory 703.075.58

PE552341

SITTNING bieżnik 19,99 100% bawełna. 
Projekt: Maria Vinka. S40×D145 cm.  
Ciemnoszary 103.075.61

SITTNING podkładka na stół 3,99  
37% bawełna, 45% juta, 18% poliester.  
Projekt: Maria Vinka. S24xD30 cm.  
Ciemnoszary 203.075.65
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PE552362

SITTNING podkładka na stół 4,99/szt.  
60% bawełna, 40% poliester. Projekt: 
Maria Vinka. S35×D45cm. Różne kolory 
503.075.64

PE552364

SITTNING podkładka na stół 4,99  
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
S35×D45 cm. Czarny 703.075.63

PE552358

SITTNING pierścień do serwetek 
12,99/2 szt. Olejowana lita akacja. 
Ø5 cm. Różne kolory 203.078.72

PE552352

SITTNING serwetka papierowa 
6,99/30 szt. Papier. Projekt: Maria Vinka. 
D40×S40cm. Różne wzory/szary 903.121.01

PE552350

SITTNING serwetka papierowa 6,99/ 
30 pack. Papier. Projekt: Maria Vinka. 
D40×S40cm. Różne wzory 703.121.02

PE552354

SITTNING serwetka 9,99/2 szt.  
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
D45×S45cm. Różne kolory 403.075.69

PE552356

SITTNING serwetka 9,99/2 szt.  
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka. 
D45×S45 cm. Różne kolory/szary 
203.075.70

PE552328

SITTNING wazon 19,99 Każdy wazon 
został wykonany ze szkła dmuchanego 
ręcznie przez artystę-rzemieślnika. Szkło 
dmuchane ręcznie. Projekt: Aaron Probyn. 
Ø14, W16 cm. Żółty 303.076.21

PE552330

SITTNING wazon 19,99 Każdy wazon 
został wykonany ze szkła dmuchanego 
ręcznie przez artystę-rzemieślnika. Szkło 
dmuchane ręcznie. Projekt: Aaron Probyn. 
Ø10, W30cm. Niebieski 103.076.22

PE552329

SITTNING wazon 29,99 Każdy wazon 
został wykonany ze szkła dmuchanego 
ręcznie przez artystę-rzemieślnika. Szkło 
dmuchane ręcznie. Projekt: Aaron Probyn. 
Ø19, W26 cm. Różowy 503.076.20



LIMITOWANA KOLEKCJA SITTNING

PE552371

SITTNING świecznik 19,99 Aluminium. 
Projekt: Aaron Probyn. Ø8, W22 cm.  
Czarny 603.076.29

PE552367

SITTNING świecznik na świece blokowe 
39,99. Każdy świecznik został wykonany  
ze szkła dmuchanego ręcznie przez artystę-
rzemieślnika. Szkło dmuchane ręcznie.  
Ø16, W43 cm. Szary 903.076.23

PE552325

SITTNING świecznik na tealighty  
14,99/szt. Kamień. Projekt: Aaron  
Probyn. Ø8, W2 cm. Różne kolory/ 
marmur 303.076.40

PE552324

SITTNING świecznik na tealighty  
19,99/szt. Wykonany ręcznie przez 
wykwalifikowanych rzemieślników, dzięki 
czemu każdy jest niepowtarzalny. Szkło. 
Ø10, W10 cm. Różne kolory 703.076.19 
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
 
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu 
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa) 
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres: poczta@small-studio.pl



W przypadku pytań dotyczących  
IKEA lub katalogu IKEA 2016  
prosimy o kontakt:

Joanna Religa, Product PR Manager
tel. (22) 711 21 00  
joanna.religa@ikea.com 

Małgorzata Jezierska, PR Specialist
tel. (22) 711 21 00 
malgorzata.jezierska@ikea.com

W tym roku Katalog liczy 324 strony.  
Zostanie wydrukowany w nakładzie 
ponad 219 milionów egzemplarzy  
na papierze z certyfikatem FSC i będzie  
dostępny na 49 rynkach. W tym roku  
– po raz pierwszy – katalog w pełnej  
wersji będzie również dostępny  
w Maroku i Korei Południowej. 
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