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Zabawa	to	poważna	sprawa
Nowa społeczna kampania IKEA, „Zabawa to poważna 
sprawa”, skupi się przede wszystkim na prawie dzieci  
do zabawy i rozwoju, podkreślając korzyści płynące 
z zabawy dla wszystkich dzieci. Chociaż temat jest 
nowy, mechanizmy są znane. W okresie trwania kam-
panii ze sprzedaży każdej zabawki lub książeczki dla 
dzieci, IKEA Foundation przekaże 1 euro na rzecz 
projektów prowadzonych w najuboższych społecz-
nościach na świecie, wspierających dziecięcy rozwój,  
edukację, sport i oczywiście – zabawę.

3 | WPROWADZENIE

Zdjęcie: Bharat / Special Olympics
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Dlaczego	zabawa	jest	ważna?
Wiemy, że zabawa to nauka na całe życie. Napędza 
nasz rozwój. Sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni,  
silni i aktywni. Uczy nas, jak ze sobą współpracować  
i troszczyć się o siebie nawzajem. Pobudza ciekawość. 
Sprawia, że świat staje się większy. Dla dzieci i dla 
dorosłych. Wydaje nam się więc właściwe szukanie 
sposobów na to, żeby zabawy w naszym życiu było 
więcej. Dobrze jest pomyśleć o zabawie nie jak o za-
bawkach i grach (chociaż te na pewno nie zaszkodzą!), 
ale jak o stanie umysłu. Sposobie na odnalezienie 
przyjemności we wszystkim, co robimy – szczególnie 
w tych normalnych, codziennych czynnościach, które 
stanowią tak dużą część naszego domowego życia.

Powiedz Tak Zabawie.

4 | PUNKT WIDZENIA IKEA W KWESTII ZABAWY

»Wiemy, że świat chce i potrzebuje zabawy. Nasze 
badanie pokazało, że 50% wszystkich dorosłych 
chce odnaleźć swoje wewnętrzne dziecko.«

»Tylko 6% rodziców biorących udział w badaniu 
powiedziało, że nie ma żadnych obaw związanych  
ze swoimi dziećmi.«

»Obawy dotyczące bezpieczeństwa wciąż bezpo-
średnio wpływają na zabawę dzieci. Wzrósł niepokój  
związany z pozwalaniem dzieciom na zabawę na 
dworze z przyjaciółmi.«
 Źródło: Play Report 2015
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IKEA	stawia	dzieci	na	pierwszym	miejscu
IKEA dąży do tego, by być wiodącą firmą w zakresie 
wspierania Praw Dzieci poprzez uwzględnianie naj-
lepszego interesu dziecka we wszystkim, co robimy.  
Bronimy Praw Dzieci i wpływamy na zmiany, gdzie tylko  
możemy. Do roku 2020 Zasady Biznesowe dotyczące  
Praw Dzieci będą w pełni zintegrowane z naszymi  
metodami pracy, a wsparcie dla Praw Dziecka jest wi-
doczne we wszystkich naszych głównych strategiach  
i politykach. 

5 | PUNKT WIDZENIA IKEA W KWESTII ZABAWY

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Grupa IKEA dba o Prawa Dzieci, 
przeczytaj nasz roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju na IKEA.pl/przyszlosc
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Zabawa	to	podstawowa	potrzeba
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zaba-
wa to podstawowa potrzeba i że każde dziecko ma  
do niej prawo na mocy konwencji ONZ dotyczących 
Praw Dziecka. IKEA Foundation współpracuje w tej 
dziedzinie z jednymi z najważniejszych organizacji 
pozarządowych: Handicap International, Room to 
Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF 
oraz War Child. Programy partnerskie finansowane 
przez kampanię skupią się na tworzeniu bezpiecz-
nych przestrzeni do zabawy i rozwoju dla najbardziej  
potrzebujących dzieci.

6 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Zdjęcie: Bharat / Special Olympics
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The	IKEA	Foundation
IKEA Foundation to część INGKA Foundation, właściciela  
Grupy IKEA, zajmująca się działalnością charytatywną.  
Celem IKEA Foundation jest poprawa szans dzieci  
i młodzieży, zamieszkujących niektóre spośród najbied-
niejszych regionów świata, poprzez finansowanie kom-
pleksowych, długoterminowych programów, które przy-
czyniają się do wprowadzenia istotnych, trwałych zmian.  

IKEA Foundation współpracuje z silnymi partnerami 
strategicznymi, stosując innowacyjne rozwiązania, by 
osiągnąć znaczące rezultaty w czterech podstawowych 
obszarach życia dziecka: miejsce, które mogą nazwać 
domem, zdrowy start w życiu, dobra edukacja, a także  
stabilny dochód rodziny, jednocześnie wspierając te 
społeczności w walce ze zmianami klimatycznymi.

Dowiedz się więcej na: 
www.IKEAfoundation.org
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War	Child
War Child dąży do stworzenia świata, w którym życie  
żadnego dziecka nie będzie rozdarte przez wojnę.  
W dzisiejszych czasach konflikt zbrojny to rzeczywi-
stość dla milionów dzieci. War Child z zaangażowaniem 
wspiera te dzieci tak, by mogły przezwyciężyć swoje 
złe doświadczenia i miały prawdziwą szansę na lepszą  
przyszłość. Działamy w 14 dotkniętych wojną pań-
stwach przy współpracy z ludźmi i instytucjami, które 
odgrywają istotną rolę w życiu dzieci, takimi jak rodzice, 
nauczyciele, lokalne społeczności oraz rządy. Podejście 
to daje dzieciom pewność i możliwość stworzenia lep-
szej przyszłości dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

W ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa”,  
War Child zapewni bezpieczne środowisko do zabawy, 
nauki i rozwoju dzieciom w Jordanii oraz Libanie, które 
zostały dotknięte konfliktem syryjskim.

8 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Dowiedz się więcej na:  
www.warchild.org

JordanLiban

Zdjęcie: War Child



Save	the	Children
Save the Children wierzy, że każde dziecko zasługuje 
na przyszłość. Na całym świecie, codziennie dążymy 
do tego, by zapewnić dzieciom zdrowy start w życiu,  
możliwość nauki i ochronę przed krzywdą. W przy-
padku sytuacji kryzysowych, gdy dzieci są najbardziej 
narażone na niebezpieczeństwo, jesteśmy zawsze 
jednymi z tych, którzy reagują jako pierwsi i odcho-
dzą jako ostatni. Dbamy o to, aby potrzeby dzieci były 
zaspokojone, a ich głosy wysłuchane. Zapewniamy 
trwałe zmiany milionom dzieci, także tym, do których 
najtrudniej dotrzeć. Robimy dla dzieci co tylko trzeba 
– na co dzień i w sytuacjach kryzysowych – zmienia-
jąc ich życie i naszą wspólną przyszłość.

W ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa”,  
Save the Children będzie zapobiegać niebezpiecznej 
migracji dzieci poprzez działanie na rzecz ochrony, 
edukacji i zabawy dla dzieci w drodze.

9 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Zdjęcie: HedinnHalldorsson / Save the Children

Bangladesz
Etiopia

Dowiedz się więcej na: 
www.savethechildren.net



UNICEF
UNICEF chroni prawa i troszczy się o dobrobyt dzieci 
we wszystkich aspektach swojej działalności. Wspólnie  
ze swoimi partnerami UNICEF działa w 190 pań-
stwach i regionach, przekładając swoje zobowiązania 
na praktyczne działania. Kładzie szczególny nacisk  
na dotarcie i pomoc najbardziej bezbronnym oraz  
potrzebującym dzieciom na całym świecie.

W ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa” 
UNICEF zapewni bezpieczne przestrzenie, edukację, 
jedzenie i pomoc medyczną, aby wspierać rozwój 
wczesnodziecięcy i ochronę dzieci w ubogich społecz-
nościach.

10 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Zdjęcie: UNICEF/Singh

Chiny

Indie

Kenia Indonezja

Dowiedz się więcej na:  
www.unicef.org



Room	to	Read
Oparty na przekonaniu, że Światowa Zmiana Zaczyna się  
od Wykształconych Dzieci®, innowacyjny model Room  
to Read koncentruje się na zmianie systemowej w szkol-
nictwie w krajach ubogich. Zmiana obejmuje dwa okresy, 
które są najważniejsze w dziecięcym nauczaniu: szkole 
podstawowej w zakresie nauki czytania i pisania oraz 
szkole średniej w ramach edukacji dziewcząt. Room to 
Read działa we współpracy z lokalnymi społecznościami, 
organizacjami partnerskimi i rządami, w celu zapewnienia  
umiejętności czytania i pisania oraz wyrobienia nawyku 
czytania wśród dzieci ze szkół podstawowych, a także 
zagwarantowania, że dziewczęta mogą skończyć szkołę  
średnią z umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia 
kluczowych życiowych decyzji. Do 2020 roku Room to 
Read zamierza zainwestować w przyszłość przynajmniej  
15 milionów dzieci. 

Room to Read zmieni życie dzieci dzięki dobrej edukacji,  
która obejmuje szkolenia dla nauczycieli, materiały 
edukacyjne, rozwijanie umiejętności czytania i pisania 
u dzieci, a także wyrabianie u nich nawyku czytania.

11 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Bangladesz

Indonezja

Zdjęcie: Room to Read

Dowiedz się więcej na: 
www.roomtoread.org



Handicap	International
Handicap International jest niezależną międzynarodową  
organizacją charytatywną. Od ponad 30 lat działa w sy-
tuacjach biedy i wykluczenia, konfliktów oraz katastrof.  
Pracując razem z ludźmi niepełnosprawnymi i innymi  
grupami potrzebującymi pomocy, nasze działania  
i świadectwo skupiają się na reagowaniu na ich pod-
stawowe potrzeby, poprawie warunków życiowych,  
a także promowaniu poszanowania ich godności i praw.  
Od momentu powstania w 1982 roku, Handicap  
International stworzył programy rozwojowe w po-
nad 60 krajach i interweniował w licznych sytuacjach  
kryzysowych.

W ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa” 
Handicap International zapewni możliwości rozwoju 
wczesnodziecięcego dzieciom niepełnosprawnym oraz 
innym potrzebującym dzieciom, będącym w sytuacji 
wysiedlenia.

12 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Zdjęcie: © A.Jacopucci / Handicap International

Tajlandia
BangladeszPakistan

Dowiedz się więcej na:  
www.handicap-international.org



Olimpiady	Specjalne
Olimpiady Specjalne to globalny ruch, który codziennie 
na całym świecie uwalnia ludzkiego ducha poprzez moc 
przemiany i radość płynącą ze sportu. Dajemy osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie możliwość bycia akcep-
towanymi i cenionymi członkami społeczności, co prowa-
dzi do tworzenia bardziej integracyjnego społeczeństwa 
opartego na wzajemnym szacunku wobec wszystkich. 
Wykorzystując sport jako katalizator i prowadząc progra-
my związane ze sportem i edukacją, Olimpiady Specjalne 
przeciwdziałają brakowi aktywności, niesprawiedliwości  
i nietolerancji. Powołany w 1968 roku przez Eunice  
Kennedy Shriver, ruch Olimpiady Specjalne zrzesza obec-
nie ponad 4,5 miliona sportowców w 170 krajach.

W ramach kampanii „Zabawa to poważna sprawa”,  
ruch Olimpiady Specjalne będzie promować integrację  
i rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez 
sport i zabawę.

13 | PRZEDSTAWIAMY PARTNERÓW

Zdjęcie: Apurba / Special Olympics, Bangladesz

Tajlandia
BangladeszPakistan

Indie

Dowiedz się więcej na:  
www.specialolympics.org
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14 | KAMPANIA ZABAWA TO POWAŻNA SPRAWA

#zabawymoc Wiele dzieci na całym świecie  
nie ma miejsca, w którym  
mogłyby się bezpiecznie  
bawić. Ze sprzedaży każdej 
zabawki lub książeczki dla 
dzieci między 20 listopada  
a 24 grudnia, IKEA Foundation 
przekaże 1 euro, wspierając 
prawo dzieci do zabawy  
i rozwoju.

GRAFIKI KAMPANII

HASHTAG KAMPANII LOGOTYPY PARTNERÓW

ZNAK WODNY

ZASADY KAMPANII
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Asortyment	IKEA	do	zabawy
W zabawie nie ma nic skomplikowanego. Jedyną po-
trzebną energią jest ta pochodząca od dziecka (a tej 
jest naprawdę dużo!). Nasze bezpieczne i fajne zabawki  
motywują dzieci do rozwoju motoryki dużej i małej, 
pomagają w rozwijaniu umiejętności społecznych oraz 
logicznego myślenia, poprzez odgrywanie ról, ruch, 
wyobraźnię i kreatywność.

W tegorocznej kampanii biorą udział wszystkie zabawki,  
książki dziecięce i meble do zabawy. Na następnych 
stronach przedstawiamy wybór produktów z tego 
asortymentu. Więcej znajdziesz na IKEA.pl.

15 | PRZEGLĄD ASORTYMENTU IKEA DO ZABAWY
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HEMMAHOS

PE590487
HEMMAHOS pluszak, zegar  
39,99 Rekomendowany dla dzieci 
powyżej 18 miesiąca życia. Tkanina: 
100% poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. Projekt: Malin Unnborn. 
Czerwony 503.334.12

PE590495
HEMMAHOS pluszak, ołówek 
49,99 Rekomendowany dla dzieci 
powyżej 18 miesiąca życia. Tkanina: 
100% poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. Projekt: Malin Unnborn. 
Żółty 403.334.17

PE591971
HEMMAHOS pluszak,  
szczoteczka do zębów 49,99 
Rekomendowany dla dzieci powyżej 
18 miesiąca życia. Tkanina:  
100% poliester. Wypełnienie:  
Włókna poliestrowe. Projekt:  
Malin Unnborn. Zielony 303.334.27

PE603109
HEMMAHOS pluszak, kaktus  
29,99 Rekomendowany dla dzieci 
powyżej 18 miesiąca życia. Tkanina:  
100% poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. Projekt: Malin Unnborn. 
Zielony 503.334.07

PE520916
LATTJO układanka 39,99/54 szt. 
W zestawie: 54 drewniane klocki 
(D8×S2,5, W1,5 cm) i 1 kostka 
(D2×S2, W2 cm). Rekomendowana 
dla dzieci powyżej 6 roku życia.  
Malowany, lakierowany bezbarwnie 
lity buk. 103.022.38

LATTjO

PE520913
LATTJO gra w strzałki 49,99
W zestawie: 1 tarcza (Ø60 cm)  
i 9 piłeczek (Ø6 cm). Rekomendowana 
dla dzieci powyżej 6 roku życia.  
Tkanina: 100% poliester.  
103.022.43

PLuFSIG

PE376202
PLUFSIG składana mata gimna-
styczna 119,- Rekomendowana  
dla dzieci powyżej 18 miesiąca  
życia. Tkanina: 100% poliester  
i pianka polietylenowa. Projekt:  
Tina Christensen. D185×S78 cm.  
Grubość 3,2 cm. Zielony 102.628.31

MåLA SAGOSKATT

PE294431
MÅLA flamaster 7,-/12 szt. 
12 flamastrów w różnych kolorach.  
Rekomendowane dla dzieci 
powyżej 3 roku życia. Projekt:  
S. Fager/C.Tubertini. 201.840.41

PE305253
MÅLA akwarele 19,99 W zestawie: 
14 farbek w różnych kolorach, tacka, 
2 pojemniki na wodę i 2 pędzle. 
Rekomendowane dla dzieci powyżej 
3 roku życia. Projekt: S. Fager/ 
C. Tubertini. 201.932.67

PE610389
SAGOSkAtt pluszak 5,-/szt.
Rekomendowany dla dzieci powyżej 
12 miesiąca życia. Tkanina: 100% 
poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. D14 cm. Różne kolory 
903.399.97
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PE610427
SAGOSkAtt pluszak, kaczka  
9,99 Zabawka narysowana przez 
Salmę, lat 8. Rekomendowana  
dla dzieci powyżej 12 miesiąca  
życia. Tkanina: 100% poliester.  
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D20 cm. Żółty 803.382.91

PE610397
SAGOSKATT pluszak, dinozaur 
19,99 Zabawka narysowana przez 
Yik, lat 7. Rekomendowana dla  
dzieci powyżej 12 miesiąca życia.  
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D47 cm. Zielony 603.383.53

PE610401
SAGOSKATT pluszak, dinozaur 
/koń 9,99 Zabawka narysowana 
przez Naurazkę, lat 9. Rekomendo-
wana dla dzieci powyżej 12 miesiąca  
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D22 cm. Różowy 803.383.28

PE610392
SAGOSKATT pluszak, bakteria/
potwór 14,99 Zabawka narysowana 
przez Chutiradę, lat 5. Rekomendo-
wana dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester.  
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.  
D30 cm. Czerwony 803.383.47

PE610412
SAGOSKATT pluszak, lew 14,99  
Zabawka narysowana przez Irmak,  
lat 5. Rekomendowana dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. Tkanina: 
100% poliester. Wypełnienie:  
Włókna poliestrowe. D35 cm. 
703.383.38

PE610407
SAGOSKATT pluszak, pies 14,99  
Zabawka narysowana przez Miro, 
lat 7. Rekomendowana dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. Tkanina:  
100% poliester.Wypełnienie:  
Włókna poliestrowe. D30 cm.  
Niebieski 203.383.50

PE610409
SAGOSKATT pluszak, żaba/
świnka/małpka 14,99 Zabawka  
narysowana przez Maïę, lat 6. 
Rekomendowana dla dzieci powyżej 
12 miesiąca życia. Tkanina: 100% 
poliester. Wypełnienie: Włókna  
poliestrowe. D25 cm. 203.383.31

PE610421
SAGOSKATT pluszak, słońce 
9,99 Zabawka narysowana przez 
Léonarda, lat 6. Rekomendowana 
dla dzieci powyżej 12 miesiąca 
życia. Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: Włókna poliestrowe. 
D17 cm. Żółty 503.383.44

PE610414
SAGOSKATT pluszak, sowa 19,99  
Zabawka narysowana przez Aminę, 
lat 6. Rekomendowany dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. Tkanina:  
100% poliester. Wypełnienie: Włókna 
poliestrowe. D30 cm. 303.383.40

PE610423
SAGOSkAtt pluszak, ptak  
bliźniak 14,99 Zabawka narysowana 
przez Lukáša, lat 6. Rekomendowana 
dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia. 
Tkanina: 100% poliester. Wypełnienie:  
Włókna poliestrowe. D130 cm. 
303.383.35

SAGOSKATT
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DuKTIG GuNGGuNG

PE376218
GUNGGUNG huśtawka 89,99 
Rekomendowana dla dzieci powyżej  
3 roku życia. 100% poliester. Projekt: 
Tina Christensen. Maks. wysokość  
270 cm. Zielony 403.122.31

PE214927
DUKTIG 5-częściowy zestaw  
naczyń 29,99 Rekomendowany  
dla dzieci powyżej 3 roku życia.  
Stal nierdzewna. 001.301.67

PE553764
DUKTIG kuchnia do zabawy  
399,- Rekomendowana dla dzieci 
powyżej 3 roku życia. Sklejka  
brzozowa i tworzywo polipropyleno-
we. Projekt: Mikael Warnhammar. 
S72×G40, W109 cm. 603.199.72

PE404949
DUKTIG kasa do zabawy 59,99
W zestawie wycinanka z zabawkowy- 
mi pieniędzmi i dwie karty kredytowe. 
Rekomendowana dla dzieci powyżej  
3 roku życia. Sklejka i tworzywo 
polipropylenowe. Projekt: Henrik  
Johansson. D19×S18, W11 cm. 
802.565.01

PE232792
DUKTIG 5-częściowy zestaw 
przyborów kuchennych 12,99
Rekomendowany dla dzieci powyżej 
3 roku życia. Wzmocnione tworzywo  
poliamidowe i stal nierdzewna. 
801.301.68

PE559684
SAGOSKATT gra w karty 17 par.  
Cena IKEA FAMILY: 17,99  
(cena regularna 24,99) Zawiera 
34 karty (17 obrazkowych par). 
Rekomendowana dla dzieci powyżej 
3 roku życia. 003.078.11

PE513109
KVACK gra w karty 17 par.  
Cena IKEA FAMILY: 15,99  
(cena regularna 19,99) Zawiera 
34 karty (17 obrazkowych par).  
Rekomendowana dla dzieci powyżej  
3 roku życia. Ilustracje: Silke Leffler. 
302.817.58

PE513121
STRÖVA gra w karty 17 par.  
Cena IKEA FAMILY: 15,99  
(cena regularna 19,99) Zawiera  
34 karty (17 obrazkowych par).  
Rekomendowana dla dzieci powyżej  
3 roku życia. Ilustracje: Ann-Cathrine 
Sigrid Ståhlberg. 202.817.73

GRY
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PE583407
SAGOSKATT kolorowanka 17,99 
Rekomendowana dla dzieci powyżej 
3 roku życia. 703.251.33

PE552190
SkOGSLIV – PAN SOWA JEDZIE 
NA WAKACJE książka  
Cena IKEA FAMILY: 14,99  
(cena regularna 19,99) 
Rekomendowana dla dzieci w wieku 
2-7 lat. Tekst: Ulf Stark, ilustracje:  
Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg. 
403.136.69

KSIĄŻKI

PE605483
HEMMAHOS – W DROGĘ książka 
Cena IKEA FAMILY: 14,99  
(cena regularna 19,99)  
Rekomendowana dla dzieci  
w wieku 2-7 lat. Tekst: Ulf Stark,  
ilustracje: Malin Unnborn. 
803.357.54

PE599596
LATTJO – PRZYJĘCIE  
IDEALNE książka  
Cena IKEA FAMILY: 14,99  
(cena regularna 19,99)  
Rekomendowana dla dzieci  
w wieku 2-7 lat. 203.407.15

PE598765
LATTJO zeszyt ćwiczeń  
Cena IKEA FAMILY: 24,99  
(cena regularna 29,99) 
Rekomendowany dla dzieci  
powyżej 3 roku życia. 903.365.31

PE553162
SAGOSKATT – PRZYJACIELE  
Z CZARODZIEJSKIEGO LASU książka  
Cena IKEA FAMILY: 14,99  
(cena regularna 19,99) Rekomendowana  
dla dzieci w wieku 2-7 lat. Tekst: Ulf Stark. 
Ilustracje: Sara N Bergman. 703.136.96

PE592239
BOKLIG książka, 3 szt.  
Cena IKEA FAMILY: 49,99  
(cena regularna 69,99) 
Rekomendowana dla dzieci  
w wieku 2-7 lat. Tekst: Ulf Stark, 
ilustracje: Ann-Cathrine Sigrid 
Ståhlberg. 403.229.75
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MAMMuT

PE374449
MAMMUt stolik dziecięcy, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
79,99 Plastik polipropylenowy. 
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
D77×S55, W48 cm. Jasnoniebieski 
802.675.66

PE374451
MAMMUt stolik dziecięcy, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
79,99 Plastik polipropylenowy. 
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
D77×S55, W48 cm. Jasnoróżowy 
402.675.68

PE374455
MAMMUt stołek dziecięcy, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
19,99 Plastik polipropylenowy. 
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
Ø30, W30 cm. Ciemnoniebieski 
702.675.62

PE374454
MAMMUt stołek dziecięcy, do  
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
19,99 Plastik polipropylenowy.  
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard.  
Ø30, W30 cm. Ciemnoróżowy 
302.675.59

PE239756
MAMMUt stołek dziecięcy, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
19,99 Plastik polipropylenowy.  
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
Ø30, W30 cm. Biały 901.766.41

PE374450
MAMMUt stolik dziecięcy,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
99,99 Plastik polipropylenowy.  
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard.  
Ø85, W48 cm. Jasnozielony  
002.675.70

PE374448
MAMMUt krzesełko dziecięce, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
39,99 Plastik polipropylenowy.  
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
S39×G26, W67 cm. Jasnoniebieski
402.675.54

PE374453
MAMMUt krzesełko dziecięce, do 
użytku wewnątrz/na zewnątrz 
39,99 Plastik polipropylenowy. 
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
S39×G26, W67 cm. Jasnozielony 
902.675.56

PE374452
MAMMUt krzesełko dziecięce,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
39,99 Plastik polipropylenowy.  
Projekt: M. Kjelstrup/A. Östgaard. 
S39×G26, W67 cm. Jasnoróżowy 
502.675.58
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kONtAkt
Małgorzata Jezierska  
PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

Zdjęcia prezentowane 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


