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PH141436

PRZYWITAJ KWIECIEŃ Z IKEA 

Wraz z wiosną nowe produkty wprowadzają powiew  
świeżości i lekkości. Jedną z ważniejszych nowości jest  
linia wielofunkcyjnych mebli w lekkim, industrialnym 
stylu zaprojektowana dla nieustannie zmieniającego się 
domu. Jest też wiele nowych produktów do przechowy-
wania, od regałów po rozwiązania do przedpokoju, w tym 
kosze i tekstylna szafa.

Dzieci ucieszą nowe pluszaki i zabawne postacie na po-
ścieli, poduszkach, a także kolekcja pościeli i dywanów 
STILLSAMT dla starszej grupy wiekowej.

W tym miesiącu do asortymentu IKEA wprowadzamy 
również nowe oświetlenie. Od lamp wiszących po system  
inteligentnego oświetlenia, dzięki któremu dopasujesz 
światło we wnętrzu w zależności od indywidualnych  
potrzeb i wykonywanych czynności. Prezentujemy też 
nowe gałki i uchwyty kuchenne, które można wykorzystać  
również w innych częściach domu jako ciekawy element 
wykończenia. Miłych zakupów!

STILLSAMT komplet pościeli 39,99/kpl Jasnopomarańczowy 103.586.59  
Jasnoturkusowy 003.586.50 Jasnoróżowy 203.586.68
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PH141556

MEBLE DO MOBILNEGO DOMU 

Przedstawiamy asortyment wielofunkcyjnych mebli za-
projektowanych do stale zmieniającego się domu. Małe 
mieszkania i częste przeprowadzki to rzeczywistość wielu 
ludzi, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Aby zro-
zumieć potrzeby tej grupy, projektanci wraz z zespołem 
specjalistów ds. rozwoju produktu wybrali się do tętniące-
go życiem Amsterdamu. Tutaj powstały projekty nowych  
mebli w porozumieniu z grupą młodych ludzi, z zupełnie 
nowym spojrzeniem na asortyment. Meble są funkcjonal-
ne i łatwe do przenoszenia, można je nawet przewieźć  
w metrze.

Przedstawiamy puf DIHULT, sofę EKEBOL, stolik kawo-
wy LALLERÖD i system do przechowywania VEBERÖD.  
Zaprojektowane w industrialnym stylu, a wykonane z la- 
kierowanego bezbarwnie metalu i drewna, meble te mają 
niepowtarzalny oraz lekki wygląd. Wykorzystane mate-
riały można całkowicie rozdzielić i poddać recyklingowi, 
dzięki czemu to również zrównoważony wybór. Pozwalają 
na personalizację, bo drewno można pomalować, a półki 
i metalową siatkę wykorzystać do przechowywania tego, 
co najbardziej pasuje do wnętrza. Produkty będą pomocne  
podczas spotkań towarzyskich albo nadadzą się do pracy 
- dzięki nim znajdzie się wreszcie miejsce na życie!

VEBERÖD ława 299,- 503.433.31  LALLERÖD stolik kawowy 249,- 103.403.82  DIHULT puf 299,-/szt. 003.404.72  EKEBOL sofa 3-osobowa 
1699,- 603.484.89  VEBERÖD ścianka działowa 499,-/szt. 703.433.25  VEBERÖD regał 499,- 103.433.28
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PE629631

DIHULT puf 299,- Pokrycie:  
80% bawełna, 20% len.  
D135xS116xW20 cm.  
Katorp naturalny 003.404.72

PUF DIHULT 

Puf zbliża ludzi! Spotkanie w luźnej atmosferze na pod-
łodze jest łatwe z pufem DIHULT - na którym zmieszczą 
się nawet dwie osoby. Prosty i funkcjonalny, do siedzenia 
lub półleżenia w różnych pozycjach. Dodatkowo istnieje  
możliwość połączenia go z sofą. Nieużywany można  
powiesić na ścianie jako oryginalny element wystroju. 
Ze względu na beżowe pokrycie, które można prać, jest 
na tyle dyskretny i praktyczny, że będzie pasować do 
większości domów.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zbierzcie się wszyscy na pufie DIHULT - prostym i funk-
cjonalnym rozwiązaniu do siedzenia w różnych pozycjach 
na podłodze, mieszczącym nawet dwie osoby.

TAGI
ikea, dihult, puf

DIHULT puf 299,-/szt. 003.404.72
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DIHULT puf 299,- 003.404.72

NIEUŻYWANY PUF MOŻNA WYGODNIE 
POWIESIĆ NA ŚCIANIE ZA UCHWYT.
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PH141553

SYSTEM DO PRZECHOWYWANIA 
VEBERÖD 

Z przyjemnością przedstawiamy system do przecho-
wywania VEBERÖD - wielofunkcyjne meble, idealne do  
nieustannie zmieniającego się domu. Przykładem są ława 
i ścianka działowa mające kółka, dzięki czemu łatwo  
je przesunąć w dowolne miejsce. Wykonana ze sklejki 
i metalu, siatka na górze ścianki działowej i regału po-
zwala na powieszenie lampy. Ława z miękką poduszką 
zapewnia zarówno miejsce do siedzenia, jak i przecho-
wywania. System do przechowywania VEBERÖD został 
stworzony z myślą o ciężkiej pracy!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zaprojektowany do nieustannie zmieniających się domów,  
system do przechowywania VEBERÖD obejmuje wielo- 
funkcyjne meble w industrialnym stylu wykonane z metalu  
i sklejki.

TAGI
ikea, veberöd, przechowywanie

VEBERÖD ścianka działowa 499,- 703.433.25



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 8

PH141530

VEBERÖD ścianka działowa 499,- 703.433.25

ŚCIANKA DZIAŁOWA VEBERÖD ZAWIERA DZIESIĘĆ HAKÓW 
UMOŻLIWIAJĄCYCH KREATYWNE PRZECHOWYWANIE.
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PE625698

VEBERÖD ława 299,- Stal 
malowana proszkowo i sklejka  
brzozowa. Projekt: Gustav  
Carlberg. S88xG45, W53 cm.  
Naturalny 503.433.31

PE625697

VEBERÖD ścianka działowa 
499,- Stal malowana proszkowo 
oraz 80% bawełna,20% len.  
Projekt: Johanna Jelinek. 
S85xW180 cm. Naturalny 
703.433.25

PE625696

VEBERÖD regał 499,- Stal  
malowana proszkowo i sklejka 
brzozowa. Projekt: Gustav  
Carlberg.S45xG45, W181 cm.  
Naturalny 103.433.28

VEBERÖD ława 299,- 503.433.31

ŁAWA VEBERÖD MA PIKOWANĄ PODUSZKĘ I MOŻE 
SŁUŻYĆ JAKO OPARCIE DLA STÓP, STOLIK DO SOFY, 
STOLIK NOCNY ALBO SZAFKĘ W PRZEDPOKOJU. 
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PH141552

PE637177

LALLERÖD stolik kawowy 249,- 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
Johanna Jelinek. D51×S51 cm. 
103.403.82

STOLIK KAWOWY LALLERÖD 

Stół na kółkach może znacznie poprawić funkcjonalność 
domu. Stolik kawowy LALLERÖD zapewnia mnóstwo 
miejsca do przechowywania pod spodem, a dzięki kółkom  
i uchwytom można bez trudu go przesuwać. Wykonany  
z bezbarwnie lakierowanego metalu, stolik utrzymany  
jest w industrialnej stylistyce. Dzięki temu jest wytrzy-
mały i odporny na zarysowania, a sam metal można  
poddać recyklingowi. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Łatwy do przesuwania po domu stolik kawowy LALLERÖD 
ma industrialny styl. Wykonany jest z wytrzymałego, 
odpornego na zarysowania metalu, który można poddać 
recyklingowi. 

TAGI
ikea, lalleröd, stolik kawowy 

LALLERÖD stolik kawowy 249,- 103.403.82



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 11

PH141413

PE629632

EKEBOL sofa 3-osobowa 1699,- 
Pokrycie: 80% bawełna, 20% len.
S180×G92, W88 cm. Katorp  
naturalny 603.484.89 

SOFA EKEBOL 

Sofa EKEBOL, o niepowtarzalnym wyglądzie łączącym 
drewno i metal, to funkcjonalny mebel, któremu można  
nadać osobisty charakter. Zdecyduj, czy podłokietnik  
wolisz umieścić po lewej czy po prawej stronie. Wybierz, 
co postawisz na półce pod sofą – być może to dobre 
miejsce na książki? Siatka po boku może posłużyć jako  
dekoracja z przewodami świetlnymi albo tekstyliami. 
Można też zmienić wygląd sofy, farbując jej pokrycie albo 
malując lakierowane drewno na inny kolor. „Sofę zapro-
jektowano szczególnie z myślą o niewielkich pokojach 
dziennych, które służą różnym celom” mówi specjalistka 
ds. rozwoju produktu Ria Falk:

„Sofa EKEBOL to sofa, która jest w ciagłym ruchu. Można 
na niej pracować, zrelaksować się i spać w zależności  
od potrzeb. Łatwo ją przesunąć i z założenia nie ma  
stałego miejsca przed telewizorem”.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznajcie sofę, której można nadać osobisty charakter - 
sofę EKEBOL można pomalować, przefarbować i sperso-
nalizować dzięki siatce oraz półce pod spodem.

TAGI
ikea, ekebol, sofa 

EKEBOL sofa 3-osobowa 1699,- 603.484.89
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EKEBOL sofa 3-osobowa 1699,-/szt. 603.484.89 (Na zdjęciu dwie 3-osobowe sofy zestawione w narożną kombinację.)
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FOTEL VEDBO 

Zadbaj o piękne miejsce do siedzenia w holu, biurze 
czy pokoju dziennym. Fotel VEDBO z jesionową ramą to 
uosobienie skandynawskiego stylu. Cechuje go wygodne 
i ergonomiczne wzornictwo, bo wykonany jest z zimnej 
pianki, co sprawia, że mebel zachowuje swój elegancki 
kształt. Dostępny z niskim lub wysokim oparciem - ikona 
nowoczesności!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przedstawiamy ikonę nowoczesności - fotel VEDBO będący  
uosobieniem skandynawskiego wzornictwa, z jesionową 
ramą, eleganckim siedziskiem i wysokim albo niskim 
oparciem. 

TAGI
ikea, vedbo, fotel

VEDBO fotel 699,- 103.421.02
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PH141434

VEDBO fotel 699,- 103.421.02

ERGONOMICZNY FOTEL VEDBO WYKONANY JEST  
Z ZIMNEJ PIANKI, DZIĘKI CZEMU ZACHOWUJE  
SWÓJ ELEGANCKI KSZTAŁT. 
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PE634962

SKUGGIS hak 14,99 Lakierowany 
bezbarwnie bambus. Projekt: Jonas 
Hultqvist. S6.4xW11 cm. 203.501.63 

HAK SKUGGIS 

Niech nawet najdrobniejsze elementy wystroju będą 
wysmakowane. Hak SKUGGIS to duży, dekoracyjny hak 
o nieregularnym sześciokątnym kształcie, stanowiący 
wspaniały ścienny element wystroju. Wykonany z wy-
trzymałego, naturalnie odpornego na wilgoć bambusa, 
hak może być używany w dowolnym miejscu, nawet  
w kuchni czy łazience. Jego wielkość pozwala powiesić na 
nim większe przedmioty, od desek do krojenia po torby.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zadbaj o to, by nawet najdrobniejsze elementy wystro-
ju były wysmakowane, tak jak duży, dekoracyjny hak 
SKUGGIS wykonany z bambusa.

TAGI
ikea, skuggis, hak

SKUGGIS hak 14,99/szt. 203.501.63
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PH141533

SKUGGIS hak 14,99 203.501.63

PIĘKNY W SWOJEJ PROSTOCIE, BAMBUSOWY  
HAK SKUGGIS STANOWI DEKORACYJNY 
ELEMENT ŚCIENNY.
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PH141288

GAŁKI I UCHWYTY BAGGANÄS 

Gałki oraz uchwyty BAGGANÄS nie zostały zaprojek-
towane jedynie jako elementy frontów METOD. Mogą  
być używane w całym domu. Nowoczesne wzornictwo  
w kolorach czerni, mosiądzu czy nierdzewnej stali umoż-
liwia tworzenie niepowtarzalnych aranżacji dzięki różnym  
dostępnym kształtom. Kuliste, stożkowe i podłużne gałki  
zapewniają dużą różnorodność, uchwyty natomiast do-
stępne są w dwóch rozmiarach. Wszystkie wykonane są 
ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są mocne i trwałe,  
a także naturalnie odporne na działanie wody.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Stwórz niepowtarzalne aranżacje z gałkami i uchwytami 
BAGGANÄS w różnych kształtach i kolorach. Zaprojek-
towane z myślą o frontach kuchennych sprawdzą się też  
w pozostałych częściach domu.

TAGI
ikea, bagganäs, gałki, uchwyty

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. Ø20 mm. Kolor mosiądzu 803.384.08
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PL141503

BAGGANÄS seria. Gałka 12,99/2 szt. Ø13 mm. Stal nierdzewna 303.384.20  Gałka 12,99/2 szt. Ø20 mm. Stal nierdzewna 103.384.21  Gałka 12,99/2 szt. Ø21 mm. Stal nierdzewna 903.384.22   
Uchwyt 34,99/2 szt. D335 mm. Rozstaw otworów 320 mm. Stal nierdzewna 503.384.19  Czarny 603.384.14  Uchwyt 19,99/2 szt. D143 mm. Rozstaw otworów 128 mm. Czarny 803.384.13
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PE623174

BAGGANÄS uchwyt 19,99/2 szt. 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
H. Preutz/A. Fredriksson. D143 mm. 
Rozstaw otworów 128 mm. Czarny 
803.384.13

PE623174

BAGGANÄS uchwyt 34,99/2 szt. Stal malowana proszkowo. 
Projekt: H. Preutz/A. Fredriksson. D335 mm. Rozstaw otworów 320 mm. 
Czarny 603.384.14

PE623161

BAGGANÄS uchwyt 34,99/2 szt. Stal nierdzewna. Projekt: H. Preutz/ 
A. Fredriksson. D335 mm. Rozstaw otworów 320 mm. 503.384.19

PE623157

BAGGANÄS uchwyt 19,99/2 szt.  
Stal nierdzewna. Projekt: H. Preutz/ 
A. Fredriksson. D143 mm. Rozstaw 
otworów 128 mm. 703.384.18

PE623170

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal nierdzewna. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson.  
Ø20 mm. 103.384.21

PE623154

BAGGANÄS 12,99/2 szt.  
Stal nierdzewna. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson.  
Ø21 mm. 903.384.22

PE623165

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt.  
Stal nierdzewna. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson.  
Ø13 mm. 303.384.20

PE623166

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø20 mm. 
Czarny 103.384.16

PE623166

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø21 mm. 
Czarny 903.384.17

PE623162

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal malowana proszkowo. Projekt: 
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø13 mm. 
Czarny 303.384.15
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PE623173
BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal pokryta mosiądzem. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø21 mm. 
Kolor mosiądzu 003.384.12

PE623169

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal pokryta mosiądzem. Projekt: 
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø20 mm. 
Kolor mosiądzu 803.384.08

PE623164

BAGGANÄS gałka 12,99/2 szt. 
Stal pokryta mosiądzem. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson. Ø13 mm. 
Kolor mosiądzu 603.384.09
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PH141339

PE623463

GUBBARP uchwyt 3,-/2 szt. 
Plastik z recyklingu. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson.  
Rozstaw otworów 96 mm.  
Biały 003.364.32

PE623465

GUBBARP gałka 2,-/2 szt. Plastik 
z recyklingu. Projekt:  
H. Preutz/A. Fredriksson.  
Ø5 mm. Biały 803.364.33

UCHWYT I GAŁKA GUBBARP 

W ramach rozszerzania asortymentu uchwytów, przedsta-
wiamy GUBBARP. Zaprojektowane z myślą o kuchennych 
frontach, nowe gałki i uchwyty równie dobrze sprawdzą 
się też w innych systemach do przechowywania. 

Wykonane z białego plastiku, mają funkcjonalny uchwyt 
o niemal jedwabistej powierzchni. Wykorzystanie plastiku  
z recyklingu, nadaje mu nowe zastosowanie i redukuje 
ilość odpadów. To element koncepcji gospodarki okręż-
nej IKEA, w której zasoby są wykorzystywane w bardziej 
efektywny sposób w ciągłym cyklu napraw, ponownego 
wykorzystywania i recyklingu. Bardziej przyjazne dla 
środowiska, uchwyty i gałki GUBBARP są też przyjazne 
dla portfela - to nasze najtańsze dostępne uchwyty!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wykonane z plastiku z recyklingu, uchwyty i gałki  
GUBBARP są bardziej przyjazne dla środowiska, a także 
dla portfela.

TAGI
ikea, gubbarp, gałki, uchwyty

GUBBARP uchwyt 3,-/2 szt. 003.364.32
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PH141401

PE629449

VUKU szafa 49,- Hak z każdej 
strony – idealna na ubrania, torby 
i inne rzeczy, które chcesz mieć 
pod ręką. W zestawie drążek na 
ubrania. 100% poliester. Projekt: 
Jon Karlsson. S74xG51, W149 cm. 
Biały 803.319.73 

VUKU SZAFA 

Przedstawiamy nowy typ przechowywania ubrań zain-
spirowany kempingiem! Szafa VUKU to przenośna szafa  
z materiału o funkcjonalnym wzornictwie opracowanym 
we współpracy z ekspertami z branży namiotów. Wy-
konana została z rurek włókna szklanego zespolonych  
ze sobą w pajęczej konstrukcji, które stają się bardziej 
stabilne po ich obciążeniu. „To idealna cecha wiszącej  
szafy”, mówi Mark D’Souza, specjalista ds. rozwoju pro-
duktu.

„Można włożyć tam duże, ciężkie kurtki zimowe, a im 
większe będzie obciążenie, tym stabilniejsza będzie szafa 
VUKU”.

Tworząc całkowicie zamknięte rozwiązanie do przecho-
wywania, które chroni ubrania przed kurzem, szafa VUKU 
ma wewnątrz drążek, suwak i zewnętrzny hak. Jest łatwa  
w montażu, demontażu i przenoszeniu, bo zwinięta mieści  
się pod pachą, a ponadto jest równie lekka dla kieszeni.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zabezpiecz ubrania przed kurzem z szafą VUKU  
zainspirowaną namiotami - przenośną szafą z drążkiem  
i suwakiem wewnątrz oraz hakiem na zewnątrz. 

TAGI
ikea, vuku, szafa

VUKU szafa 49,-/szt. 803.319.73



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 23

PH141342

SERIA MACKAPÄR 

Dzięki serii MACKAPÄR nawet w wąskich przedpoko-
jach może zapanować porządek. Mająca prosty wygląd 
i kompaktowe wymiary zapewnia zarówno otwarte, jak  
i zamknięte rozwiązania do przechowywania butów - 
ukrywa toporne kozaki i trapery, a eksponuje szpilki! 
Odporna na wilgoć, seria idealnie nadaje się do zabło-
conych przedsionków. Jest banalnie prosta w montażu,  
wymaga jedynie czterech śrub w wersji otwartej. Ponad-
to ma bardzo niską cenę!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nawet w wąskich przedpokojach może zapanować po-
rządek dzięki serii MACKAPÄR, prostym i kompaktowym 
rozwiązaniom do przechowywania o wyjątkowo łatwym 
montażu.

TAGI
ikea, mackapär, seria 

MACKAPÄR wieszak z półkami na buty 179,-/szt. 303.347.52 
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PE639121

MACKAPÄR ława ze schowkiem 
199,- Wykończenie z folii. 
S100×G35, W51 cm. 103.347.53

PE639123

MACKAPÄR wieszak z półkami 
na buty 179,- Stal malowana  
proszkowo. S78xG32, W193 cm. 
303.347.52 

PE639126

MACKAPÄR szafka na buty/
schowek 249,- Wykończenie  
z folii. S80xG35, W102 cm. 
503.347.51

PE639121

MACKAPÄR półka na buty 
69,99 Stal malowana proszkowo. 
S78xG32, W40 cm. 203.362.33 

MACKAPÄR ława ze schowkiem 199,- 103.347.53 

ŁAWA MACKAPÄR TO WYGODNE SIEDZENIE  
DO ZAKŁADANIA BUTÓW Z UKRYTYM SCHOWKIEM 
DO ICH PRZECHOWYWANIA.
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KOSZE PUDDA 

Nadaj wnętrzu nowoczesny charakter dzięki koszom  
PUDDA do drobnego przechowywania. Wykonane z filcu, 
który jest trwały i nadaje się do recyklingu, wprowadzają 
we wnętrzu ciepło oraz miękkość. Kosze PUDDA pasują  
do większości systemów do przechowywania IKEA, ale 
też mogą być używane samodzielnie do magazynowania  
niemal wszystkiego, od akcesoriów po czasopisma.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nadaj wnętrzu nowoczesny charakter dzięki koszom  
PUDDA do drobnego przechowywania - wykonanym  
z szarego miękkiego filcu.

TAGI
ikea, pudda, kosze 

PUDDA seria. Kosz 39,99/szt. S28×G28, W23 cm. 203.439.12 Kosz 19,99/szt. S15xG28, W10 cm. 403.439.11
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PE634926

PUDDA kosz 39,99 100% poliester. 
S28×G28, W23 cm. 203.439.12

PE638399

PUDDA kosz 19,99 100% poliester. 
S15×G28, W10 cm. 403.439.11

PUDDA kosz 39,99 S28×G28, W23 cm. 203.439.12

PRZECHOWYWANIE RZECZY W KOSZACH PUDDA 
POMAGA UTRZYMAĆ W DOMU PORZĄDEK.
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SERIA PINNIG 

Przedpokoje powinny ułatwiać życie - kiedy wycho-
dzimy z domu i kiedy do niego wracamy. Wykorzystaj 
optymalnie przestrzeń w małym przedpokoju za pomocą  
wieszaka z półkami na obuwie PINNIG, który spokojnie  
wystarczy na wszystkie potrzebne ubrania i buty. Zapro-
jektowany w czarnym kolorze, o prostych, eleganckich 
liniach w tradycyjnym stylu, wprowadza do wnętrza ład 
i harmonię.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wykorzystaj optymalnie przestrzeń w małym przedpokoju  
za pomocą utrzymanego w tradycyjnym stylu wieszaka 
PINNIG z półkami na buty. 

TAGI
ikea, pinnig, wieszak, półka na buty

PINNIG seria. Wieszak z półkami na buty 299,- 203.297.89 Ława z półkami na buty 199,- 803.297.91
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PE639158

PINNIG wieszak z półkami 
na buty 299,- Stal malowana  
proszkowo i malowane 
wykończenie. Projekt: 
Ebba Strandmark. S90×G37,  
W193 cm. Czarny 203.297.89

PE639157

PINNIG ława z półkami na buty 
199,- Stal malowana proszkowo  
i malowane wykończenie. Projekt: 
Ebba Strandmark. S79×G35,  
W52 cm. Czarny 803.297.91

PINNIG wieszak z półkami na buty 299,- 203.297.89

WIESZAK PINNIG ZAPROJEKTOWANY Z DETALAMI,  
TAKIMI JAK ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE ZAPEWNIAJĄCE 
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU ORAZ WZMACNIAJĄCE KONSTRUKCJĘ.
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SVALNÄS REGAŁ 

Skandynawskie i azjatyckie wzornictwo spotyka się  
w ciekawym zestawieniu w regale SVALNÄS. Wykonany  
z bambusa, który nadaje ciepły wygląd, regał to mi-
nimalistyczne, elastyczne wzornictwo, które można 
rozbudowywać. Za pomocą półek, szafki, biurka oraz  
pudełka, możliwe jest stworzenie niezliczonych rozwią-
zań od małych po duże, otwarte lub zamknięte. Bambus 
to szybko rosnący, odnawialny materiał, z którego  
powstaje mocne drewno - dzięki czemu regał przetrwa 
długie lata, podobnie jak jego wzornictwo.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Skandynawskie i azjatyckie wzornictwo spotyka się  
w ciekawym zestawieniu bambusowego regału SVALNÄS 
w minimalistycznym stylu. 

TAGI
ikea, svalnäs, regał

SVALNÄS szyna ścienna/miejsce do pracy, zestaw 1140,- 291.844.52



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 30

PH141494

SVALNÄS pudełko 100,- 303.228.91
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SVALNÄS półka 80,- Stal malowana 
proszkowo i bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
S61×G25 cm. 003.228.59

PE622990

SVALNÄS półka 60,- Stal malowana 
proszkowo i bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
S61×G15 cm. 803.228.60

PE623005

SVALNÄS półka/biurko z 2 szufladami 
250,- Płynnie wysuwana szuflada z blokadą 
utrzymującą ją na swoim miejscu. Stal 
malowana proszkowo i bambus. Projekt:  
Jon Karlsson. S81xG35 cm. 403.228.76

PE623007

SVALNÄS pojemnik 100,- Stal malowana 
proszkowo i bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
D61×S25 cm. 303.228.91

PE622992

SVALNÄS szafka z 2 drzwiami 300,-  
W zestawie 1 regulowana półka.  
Stal malowana proszkowo i bambus.  
Projekt: Jon Karlsson. S61×G35 cm. 
003.228.97

PE622994
SVALNÄS słupek 40,- Bezbarwnie 
lakierowany bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
W176 cm. 103.228.49

PE623003

SVALNÄS półka 90,- Stal malowana 
proszkowo i bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
S81×G25 cm. 603.228.61

PE622996

SVALNÄS słupek 30,- Bezbarwnie  
lakierowany bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
W93 cm. 703.228.51

PE623001

SVALNÄS półka 70,- Stal malowana 
proszkowo i bambus. Projekt: Jon Karlsson. 
S81xG15 cm. 403.228.62
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PE611736

FÖLJAREN zasłona prysznicowa  
39,99 Gęsto tkana tkanina poliestrowa  
z impregnowaną powłoką. 100% poliester. 
Projekt: Paulin Machado. S180×D200 cm. 
Biały/czarny/szary 103.469.11

ZASŁONA PRYSZNICOWA  
FÖLJAREN 

Zasłona prysznicowa FÖLJAREN z czarnym, liniowym 
wzorem na białym tle jest na tyle klasyczna i niezobo-
wiązująca, że wpasuje się w wystrój większości łazie-
nek. To możliwość wyrażenia swojego stylu za pomocą  
zasłony prysznicowej, która jest odporna na wodę bez 
zastosowania związków perfluorowanych. W jej produkcji  
nie użyto również żadnych rozjaśniaczy optycznych ani  
chloru. Dzięki temu jest bardziej przyjazna dla domow-
ników i środowiska.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wyraź swój styl w łazience za pomocą klasycznej  
zasłony prysznicowej FÖLJAREN, którą wyprodukowano  
bez żadnych szkodliwych substancji chemicznych lub 
rozjaśniaczy optycznych.

TAGI
ikea, följaren, zasłona prysznicowa

FÖLJAREN zasłona prysznicowa 39,99 103.469.11
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PE619048

NATTJASMIN komplet pościeli 139,- 
Guziki utrzymują kołdrę na miejscu.  
Poszewka z zamknięciem kopertowym.  
60% bawełna, 40% lyocell. Poszwa 
S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 
Biały 603.371.60

KOMPLET POŚCIELI NATTJASMIN 

Jedwabista w dotyku pościel NATTJASMIN uszyta jest 
z wysokiej jakości satyny z dużą liczbą nici. Dostępne  
w kolorach białym i jasnoszarym, poszewka na kołdrę 
i prześcieradło z gumką wykonane są z lyocellu oraz ba-
wełny pochodzącej z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Lyocell to odnawialne, celulozowe włókno pochodzące  
w 100% z miazgi drzewnej. Jest bardziej przyjazny dla 
środowiska ze względu na mniejsze zużycie wody przy 
produkcji niż w przypadku bawełny. Odprowadza też  
wilgoć, dzięki czemu w nocy jest wygodnie i sucho.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Jedwabiste w dotyku poszewka na kołdrę i prześcieradło 
z gumką NATTJASMIN wykonane są z wysokiej jakości 
mieszanki bawełny i lyocellu z dużą liczbą nici.

TAGI
ikea, nattjasmin, komplet pościeli 

NATTJASMIN komplet pościeli 139,- 603.371.60
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NATTJASMIN komplet pościeli 139,- 603.371.60

POSZWA NA KOŁDRĘ NATTJASMIN Z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
SATYNY Z 310 NITKAMI JEST MIŁA W DOTYKU.
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PE629544

VILJESTARK wazon 2,50  
Szkło. Projekt: Lisa Hilland.  
W17 cm. 003.385.77

PE629547

VILJESTARK wazon 2,50  
Szkło. Projekt: Lisa Hilland.  
W8 cm. 003.397.94  

WAZONY VILJESTARK 

Inspiracją dla wzoru na wazonach VILJESTARK były 
pomarszczone fale oceanu. Ten ciekawy wzór na pozornie 
prostym wazonie i misce stanowi nawiązanie do natury, 
niezależnie od tego, czy w środku znajdą się sztuczne, 
czy prawdziwe kwiaty.   

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Z wzorem zainspirowanym falami oceanu, szklane  
wazony VILJESTARK mają ciekawy wygląd nawiązujący 
do natury.  

TAGI
ikea, viljestark, wazony 

VILJESTARK seria. Wazon 2,50/szt. W8 cm. 003.397.94  Wazon 2,50/szt. W17 cm. 003.385.77



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 36

PH141960

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE 
URZĄDŹ DOM ZA POMOCĄ ŚWIATŁA 

Od kwietnia IKEA wprowadza nową serię produktów 
umożliwiających zdalne sterowanie oraz personalizację 
oświetlenia domowego. Dzięki inteligentnemu oświetleniu ist-
nieje możliwość dopasowania światła we wnętrzu w zależności 
od indywidualnych potrzeb i wykonywanych czynności. 

Innowacyjna seria składająca się ze sterowanych pilotem 
żarówek LED, paneli świetlnych oraz drzwi z podświetleniem 
sprawi, że Twój dom będzie przyjemniejszy i bardziej funkc-
jonalny.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Dopasuj światło do nastroju i okazji z nową serią inteligent-
nego oświetlenia IKEA. 

TAGI
ikea, trådfri, floalt, jormlien, surte, inteligentne oświetlenie, 
led

TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia światła 149,- białe spektrum światła. 703.389.32
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TRÅDFRI żarówka LED E27 49,99/szt. 1000 lumenów (≈72W), bezprzewodowe przyciemnianie, biała ciepła barwa, opalowa. 603.384.52  
TRÅDFRI żarówka LED E14 59,99 400 lumenów (≈35W), bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum światła. 703.182.84  
TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia światła 89,99/szt. Biała ciepła barwa. Żółty 803.569.11 Czarny. 003.569.10 Biały. 803.498.88 
TRÅDFRI zestaw z czujnikiem ruchu 99,99/szt. 803.389.41 TRÅDFRI pilot zdalnego sterowania 69,99 303.388.49  
TRÅDFRI stacja łączności 149,- 403.378.06 TRÅDFRI żarówka LED GU10 59,99 400 lumenów (≈35W), bezprzewodowe przyciemnianie,  
białe spektrum światła. 003.182.92 FLOALT panel świetlny LED 299,- bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum światła. 30x30 cm. 403.322.10

Nowoczesny system IKEA umożliwia adaptowanie  
oświetlenia do aktualnych potrzeb i atmosfery, którą  
chcemy stworzyć we wnętrzu. Niweluje granice  
między różnymi strefami pomieszczenia oraz pozwala  
na personalizację światła – możemy je zmieniać  
w zależności od nastroju oraz okoliczności. 

Dzięki nowej serii produktów IKEA możliwe jest przy-
ciemnianie i zmienianie barwy od ciepłej do chłodnej 
w trzech stopniach. Wszystko to za pomocą pilota 
do zdalnego sterowania, całkowicie bezprzewodowo  
i w dowolnym momencie. Dodatkowo dzięki rozbu- 
dowaniu systemu o regulator przyciemnienia światła 
i stację łączności wraz z aplikacją TRÅDFRI na 
urządzenia mobilne, dostępną nieodpłatnie, możliwe  
jest niezależne sterowanie każdym źródłem światła 
lub ich grupami. 
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SURTE drzwi z podświetleniem LED 395,-  
bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum światła. 60×38 cm. 803.160.86

DRZWI Z PODŚWIETLENIEM SURTE ZOSTAŁY  
ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O SZAFKACH BESTÅ.
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DRZWI Z PODŚWIETLENIEM LED JORMLIEN DOSKONALE 
SPRAWDZĄ SIĘ W ZESTAWIE Z SZAFKAMI KUCHENNYMI METOD.

JORMLIEN drzwi z podświetleniem LED 445,-  
bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum światła. 40×80 cm. 303.047.50
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TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia 
światła 89,99 biała ciepła barwa. Gotowy do użycia 
zestaw złożony z bezprzewodowego regulatora  
przyciemnienia światła i żarówki LED z gwintem E27 
(duży gwint) o białej ciepłej barwie (2700 kelwinów). 
Światło można ściemniać bezprzewodowo, z łatwością 
dopasowując je do wykonywanej czynności. Czarny. 
003.569.10

PE614616

TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia 
światła 89,99 biała ciepła barwa. Gotowy do użycia 
zestaw złożony z bezprzewodowego regulatora  
przyciemnienia światła i żarówki LED z gwintem E27 
(duży gwint) o białej ciepłej barwie (2700 kelwinów). 
Światło można ściemniać bezprzewodowo, z łatwością 
dopasowując je do wykonywanej czynności. Żółty. 
803.569.11

PE610448

TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia 
światła 89,99 biała ciepła barwa. Gotowy do użycia 
zestaw złożony z bezprzewodowego regulatora  
przyciemnienia światła i żarówki LED z gwintem E27 
(duży gwint) o białej ciepłej barwie (2700 kelwinów). 
Światło można ściemniać bezprzewodowo, z łatwością 
dopasowując je do wykonywanej czynności. Biały. 
803.498.88

PE582983

TRÅDFRI zestaw z czujnikiem ruchu 99,99 
Gotowy do użycia zestaw złożony z czujnika ruchu 
i żarówki LED z gwintem E27 (duży gwint) o białej 
ciepłej barwie (2700 kelwinów). Światło zapalające  
się natychmiast po wykryciu ruchu pozwala poczuć  
się w swoim domu bezpieczniej. 803.389.41

PE631453

TRÅDFRI zestaw ze stacją łączności 349,-  
białe spektrum. Gotowy do użycia zestaw złożony 
ze stacji łączności, pilota zdalnego sterowania 
i 2 żarówek LED z gwintem E27 (duży gwint) o białym 
spektrum światła. Za pomocą stacji łączności i aplikacji  
mobilnej TRÅDFRI można pogrupować źródła światła 
i sterować nimi na różne sposoby. 803.389.60

PE623665

TRÅDFRI pilot zdalnego sterowania 69,99  
Pilot może obsługiwać do 10 źródeł światła: żarówek 
LED, paneli świetlnych LED lub drzwi z podświetleniem 
LED. Światło można włączyć, wyłączyć, przyciemniać  
i stopniowo przełączać z barwy ciepłej na chłodną. 
303.388.49

PE631450

TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia 
światła 149,- białe spektrum. Gotowy do użycia 
zestaw złożony z pilota zdalnego sterowania  
i żarówki LED z gwintem E27 (duży gwint)  
o białym spektrum światła. 703.389.32

PE583218

TRÅDFRI stacja łączności 149,- 
Stacja łączności i aplikacja mobilna TRÅDFRI pozwala 
sterować każdym źródłem światła niezależnie, tworzyć 
różne sceny świetlne i ustawiać je za pomocą pilota 
zdalnego sterowania lub aplikacji. Możesz wyłączać, 
włączać, przyciemniać i zmieniać barwę światła od 
ciepłej do chłodnej, kiedy tylko chcesz. Za pomocą 
stacji łączności i aplikacji mobilnej można pogrupować 
źródła światła i sterować nimi na różne sposoby. 
403.378.06
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FLOALT panel świetlny LED 499,-  
bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum 
światła. Gotowy do użycia – w zestawie 
pilot zdalnego sterowania TRÅDFRI i trans-
formator. Do podłączenia potrzebna może 
być pomoc elektryka. Kwestię tę należy 
skonsultować z lokalnymi przepisami  
dot. instalacji elektrycznych. Żywotność 
wbudowanych diod LED określana jest  
na ok. 25 000 godzin. Zużycie energii:  
99,28 kWh/rok. 60x60 cm. 103.029.69 

PE604247

FLOALT panel świetlny LED 449,-  
bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum 
światła. Gotowy do użycia – w zestawie  
pilot zdalnego sterowania TRÅDFRI i trans-
formator. Do podłączenia potrzebna może 
być pomoc elektryka. Kwestię tę należy 
skonsultować z lokalnymi przepisami  
dot. instalacji elektrycznych. Żywotność 
wbudowanych diod LED określana jest  
na ok. 25 000 godzin. Zużycie energii:  
84,68 kWh/rok. 30x90 cm. 303.030.72

PE604238

FLOALT panel świetlny LED 299,-  
bezprzewodowe sterowanie, białe spektrum 
światła. Gotowy do użycia – w zestawie 
pilot zdalnego sterowania TRÅDFRI i trans-
formator. Do podłączenia potrzebna może 
być pomoc elektryka. Kwestię tę należy 
skonsultować z lokalnymi przepisami  
dot. instalacji elektrycznych. Żywotność 
wbudowanych diod LED określana jest  
na ok. 25 000 godzin. Zużycie energii:  
36 kWh/rok. 30x30 cm. 403.322.10

PE604249

SURTE drzwi z podświetleniem LED 
395,- bezprzewodowe sterowanie, białe  
spektrum światła. 60×38 cm. Zaproje- 
ktowane z myślą o szafkach BESTÅ.  
Gotowe do użycia – w zestawie pilot 
zdalnego sterowania TRÅDFRI i trans-
formator. Żywotność wbudowanych diod 
LED określana jest na ok. 25 000 godzin. 
Zużycie energii: 26,28 kWh/rok, jeśli 
drzwi świecą przez 8 godzin dziennie. 
803.160.86

PE604256

JORMLIEN drzwi z podświetleniem 
LED 445,- bezprzewodowe sterowanie, 
białe spektrum światła. 40×80 cm. 
Zaprojektowane z myślą o szafkach 
kuchennych METOD. Gotowe do użycia 
– w zestawie pilot zdalnego sterowania 
TRÅDFRI i transformator. Żywotność 
wbudowanych diod LED określana jest  
na ok. 25 000 godzin. Zużycie energii:  
36 kWh/rok, jeśli drzwi świecą przez  
8 godzin dziennie. 303.047.50

PE615731

TRÅDFRI żarówka LED E27 49,99  
1000 lumenów (≈72W), bezprzewodowe 
przyciemnianie, biała ciepła barwa, 
opalowa. Inteligentna żarówka LED 
pozwala dobierać oświetlenie do różnych 
sytuacji, np. przyciemniając światło 
dla uzyskania nastrojowej atmosfery. 
603.384.52

PE608602

TRÅDFRI żarówka LED E27 89,99 
950 lumenów (≈69W), bezprzewodowe 
przyciemnianie, białe spektrum światła, 
przezroczysta. Inteligentna żarówka LED 
pozwala dobierać oświetlenie do różnych 
sytuacji, np. cieplejsze światło podczas 
kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze  
w czasie pracy. 003.182.68

PE608601
TRÅDFRI żarówka LED GU10 59,99 
400 lumenów (≈35W), bezprzewodowe 
przyciemnianie, białe spektrum światła. 
Żarówka LED z funkcją ściemniania 
pozwala dobierać oświetlenie do różnych 
sytuacji, np. cieplejsze światło podczas 
kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze  
w czasie pracy. 003.182.92

PE608600 
TRÅDFRI żarówka LED E14 59,99 
400 lumenów (≈35W), bezprzewodowe 
przyciemnianie, białe spektrum światła. 
Inteligentna żarówka LED pozwala 
dobierać oświetlenie do różnych sytuacji, 
np. cieplejsze światło podczas kolacji  
i jaśniejsze, nieco chłodniejsze w czasie 
pracy. 703.182.84

PE594059

TRÅDFRI żarówka LED E27 89,99 
980 lumenów (≈70W), bezprzewodowe 
przyciemnianie, białe spektrum światła, 
opalowa. Inteligentna żarówka LED 
pozwala dobierać oświetlenie do różnych 
sytuacji, np. cieplejsze światło podczas 
kolacji i jaśniejsze, nieco chłodniejsze  
w czasie pracy. 103.182.63
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PE632372

TVÄRS lampa stołowa 9,-  
Plastik propylenowy. Projekt:  
Carl Öjerstam. Klosz Ø18 cm.  
W17 cm. IKEA. Model B1604 TVÄRS. 
Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej:  
A++ do D. Biały 203.561.36

LAMPA STOŁOWA TVÄRS

Kiedy projektant Carl Öjerstam zabierał się do tworzenia  
lampy stołowej TVÄRS, zadał sobie pytanie: czy najtańsza 
lampa na świecie może być jeszcze tańsza?

„Na  początku tego wieku brałem udział w tworzeniu  
niedrogiej lampy LAMPAN. Teraz chciałem zrobić to po-
nownie. Wyzwanie polegało na ograniczeniu kosztów 
i jednoczesnym stworzeniu atrakcyjnej lampy, która 
sprawdzi się wszędzie. Kluczową sprawą był projekt,  
który pozwalałby zmieścić 500 lamp na jednej palecie.  
To oznaczałoby zmniejszenie kosztów transportu, a co za 
tym idzie, obniżenie ceny bez uszczerbku na projekcie!”

Futurystyczna i zabawna lampa stołowa TVÄRS może  
wyglądać jak coś, co przyleciało z innej planety. W rze-
czywistości to przenośna lampa, którą łatwo przestawić 
w dowolne miejsce w domu w zależności od potrzeb.  
To, co ją wyróżnia, to zoptymalizowane wzornictwo  
- budowa, użyte materiały, części i opakowanie skutkują-
ce ceną wprost nie z tej ziemi! Gdy życie tego produktu  
dobiegnie końca, wszystkie elektryczne części można 
łatwo oddzielić od plastikowej podstawy - to część planu 
zwiększenia recyklingu i ograniczenia odpadów. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Futurystyczna i zabawna - lampa stołowa TVÄRS to nasza 
nowa przenośna lampa, której cena jest wprost nie z tej 
ziemi.

TAGI
ikea, tvärs, lampa stołowa

TVÄRS lampa stołowa 9,-/szt. 203.561.36
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SERIA LAMP NYMÅNE 

Lampa wisząca NYMÅNE ma miękki kształt, który nadaje 
pomieszczeniu wyjątkowy charakter. Produkt dostępny  
w kolorze białym cechuje proste wzornictwo. NYMÅNE  
jest bardzo efektywna - ma miejsce na trzy żarówki,  
a siatka na górze i dole odbija światło oraz podkreśla jej 
kształt.

Dla zapewnienia dobrego światła ogólnego, seria lamp 
NYMÅNE obejmuje również reflektory sufitowe z możli-
wością skierowania ich w inną stronę. Zarówno lampa 
wisząca, jak i reflektory zapewniają mnóstwo możliwości 
meblowania światłem.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Rozświetl swój dom za pomocą serii NYMÅNE obejmują-
cej lampę wiszącą i reflektory zapewniające wspaniałe, 
funkcjonalne oświetlenie ogólne.

TAGI
ikea, nymåne, seria lamp 

NYMÅNE lampa wisząca 179,- 703.362.64



NOWOŚCI IKEA - KWIECIEŃ 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2017 / 44

PE621086

NYMÅNE reflektor sufitowy z 3 punktami 
149,- Stal malowana proszkowo, aluminium 
i plastik. Projekt: Håkan Olsson. Ø25 cm. 
IKEA. Model S1603 NYMÅNE. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie energetycznej: 
A++ do D. Biały 003.362.67

PE621085

NYMÅNE reflektor sufitowy z 4 punktami 179,-  
Stal malowana proszkowo, aluminium i plastik. Projekt:  
Håkan Olsson. D73xW12 cm. IKEA. Model S1602 NYMÅNE.  
Do tego modelu lampy pasują żarówki o klasie  
energetycznej: A++ do D. Biały 703.377.01

PE621551

NYMÅNE lampa wisząca 179,- 
Stal malowana proszkowo i plastik. Projekt: 
Ola Wihlborg. Ø40 cm. IKEA. Model T1606 
NYMÅNE. Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej: A++ do D. 
Biały 703.362.64
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LAMPY STOŁOWE RICKARUM 

Lampa stołowa powinna wprowadzać do pomieszczenia  
dodatkową warstwę oświetlenia, a jednocześnie być 
pięknym elementem wystroju, gdy jest wyłączona.  
Lampa stołowa RICKARUM spełnia oba te wymogi. Lampa  
ma tradycyjny styl z subtelnie wypukłym wzorem na 
solidnej kamionkowej podstawie. W kolorach białym  
i srebrnym, idealna na stolik nocny albo kawowy, dodaje 
pomieszczeniu uroku.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Dodaj pomieszczeniu uroku dzięki dużej lampie stoło-
wej RICKARUM w tradycyjnym stylu z wypukłym wzorem  
na kamionkowej podstawie.

TAGI
ikea, rickarum, lampa stołowa

RICKARUM lampa stołowa 199,- Klosz Ø42, W58 cm. Biały 803.579.01
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PE632332

RICKARUM lampa stołowa 199,-  
Kamionka i 100% poliester. Klosz 
Ø42 cm. W58 cm. IKEA. Model B1605 
RICKARUM. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycznej: 
A++ do D. Biały 803.579.01

PE632324

RICKARUM lampa stołowa 159,-  
Kamionka i 100% poliester. Klosz Ø34 cm. 
W47 cm. IKEA. Model B1606 RICKARUM.  
Do tego modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej: A++ do D.  
Srebrny 803.495.34

RICKARUM lampa stołowa 199,- Klosz Ø42, W58 cm. Biały 803.579.01
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ŻARÓWKA LED RYET 

By umożliwić naszym klientom prowadzenie bardziej 
energooszczędnego życia, stworzyliśmy żarówkę LED,  
z ceną przystępną nawet dla osób z ograniczonym 
budżetem. Dzięki temu coraz więcej osób będzie mogło  
przestawić się na żarówki LED i w efekcie pozytywnie 
wpływać na środowisko. Taka logika stała za żarówką 
LED RYET. 

Żarówki wykorzystujące technologię LED zużywają około 
85% mniej energii niż tradycyjne żarówki i świecą 15 razy 
dłużej. Przekłada się to na niższe rachunki za energię, 
a także mniejszą ilość odpadów i czas poświęcany  
na wymianę żarówek.

To sam założyciel IKEA, Ingvar Kamprad, rzucił 
wyzwanie zespołowi specjalistów ds. rozwoju produktów, 
polegające na znalezieniu sposobu na obniżenie ceny 
żarówek LED - bez uszczerbku na jakości czy długości 
ich użytkowania. Odpowiedzialna za rozwój produktu 
Paulina Pająk opowiada nam, jak udało się to osiągnąć:

„Przyjrzeliśmy się wszystkiemu, od elementów 
składowych po wzornictwo i produkcję, aby sprawdzić, 
jak moglibyśmy usprawnić procesy oraz obniżyć koszty 
bez wpływu na jakość. Odkryliśmy, że decydując  
się na elementy lepszej jakości do części LED, mogli- 
byśmy pozbyć się pewnych części w zasilaniu żarówki,  
a w konsekwencji obniżyć całkowity koszt”.

I tak, zespołowi udało się zrealizować niesamowity cel: 
4 zł.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nie ma teraz powodu, żeby nie przełączyć się na 
technologię LED dzięki żarówce RYET LED, która ratuje 
Twój domowy budżet i środowisko. Dostępna jest  
w niewiarygodnie niskiej cenie.  

TAGI
ikea, ryet, żarówka led

RYET żarówka LED 4,-/szt. E27 400 lumenów. 103.712.03
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RYET żarówka LED 4,-/szt. E27 400 lumenów. 103.712.03
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KOLEKCJA LATTJO 

Zabawna współpraca z DreamWorks Studios ożywiła  
naszą kolekcję dziecięcą LATTJO. Jej efektem są nowe 
postaci, takie jak Orzeł Ernst i Wampir Victor. Dostępne 
są teraz jako słodkie pluszaki, a także jako bohatero-
wie na wzorzystej pościeli, która może inspirować dzieci 
oraz rodziców do wymyślania swoich własnych bajek na 
dobranoc. Postaci pojawiają się też na kartach do histo-
ryjek i w książkach z kolejnymi przygodami z kolorowego  
świata LATTJO. „Czar opowiadania bajek nigdy nie prze-
mija”, mówi Joshua Hackbarth z zespołu DreamWorks.

„Myślę, że bajki mogą pełnić rolę zarówno lustra, jak  
i okna. Czasem są lustrem i odzwierciedlają Twoje własne 
życie, pozwalając lepiej je zrozumieć. Innym razem są 
oknem do ekscytującego świata, do którego można się 
na chwilę przenieść. Potrzebujemy jednego i drugiego,  
a bajki poprawiają nasze samopoczucie” - dodaje.

Kolekcja LATTJO obejmuje też produkty w bardziej  
graficznym stylu, z drobniejszymi postaciami pojawiają-
cymi się na pościeli i poduszkach, gotowymi do inspiro-
wania i pobudzania wyobraźni!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nowe postacie w kolekcji LATTJO inspirują dzieci do  
tworzenia własnych historii poprzez pluszaki, wzorzystą 
pościel i wiele innych produktów!

TAGI
ikea, lattjo, kolekcja 

Kolekcja LATTJO. Komplet pościeli 49,99 Ciemnozielony/niebieski 103.511.82 Pluszak 19,99/szt. Kot 903.442.01 Wampir 503.443.35
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Kolekcja LATTJO. Komplet pościeli 49,99 Zwierzęta/wielobarwny 203.510.06 Ciemnozielony/niebieski 103.511.82 Liczby/ciemnozielony/niebieski 203.509.26 69,99 Ogród/wielobarwny 203.508.94  
Poduszka 19,99/szt. Niedźwiadek/niebieski/zielony 903.512.82 Orzeł/wielobarwny 803.512.73
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LATTJO książka, Sen Królowej Korzeni. Cena IKEA FAMILY 14,99 cena regularna 19,99 703.502.45

KOLEKCJA LATTJO JEST PEŁNA POSTACI, KTÓRE INSPIRUJĄ  
DO KREATYWNEJ ZABAWY ORAZ OPOWIADANIA 
EKSCYTUJĄCYCH HISTORII O PRZYJAŹNI I ODWADZE.

LATTJO komplet pościeli 69,99 Ogród/wielobarwny 203.508.94  
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LATTJO poduszka 19,99 
100% poliester. S49xD47 cm. 
Niedźwiadek/niebieski/zielony 
903.512.82

PE619830

LATTJO poduszka 19,99  
100% poliester. S47xD42 cm.  
Orzeł/wielobarwny 803.512.73

PE619828

LATTJO komplet 2 zasłon  
z wiązaniami 69,99 Łatwo powiesić 
bezpośrednio na karniszu - zasłony 
mają gotowe szlufki na górnej 
krawędzi. Wiązanie z łatwym  
w użyciu rzepem. 100% bawełna. 
S120×D300 cm. Paski/wielokolorowy 
603.578.03

PE619829

LATTJO poduszka 19,99  
100% poliester. Ø41 cm. 
Wróżka/jasnoróżowy/fioletowy 
603.512.88

PE619825

LATTJO komplet 2 zasłon  
z wiązaniami 69,99 Łatwo powiesić  
bezpośrednio na karniszu - zasłony 
mają gotowe szlufki na górnej 
krawędzi. Wiązanie z łatwym  
w użyciu rzepem. 100% bawełna. 
S120×D300 cm. W kropki/biały/
różowy 403.512.32

PE619844

LATTJO komplet pościeli 49,99 
Gęsto tkany materiał wykonany  
w 100% z bawełny, wyjątkowo 
trwały, nieblaknący i miękki.  
Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Liczby/Ciemnozielony/niebieski 
203.509.26

PE623568

LATTJO dywan z krótkim 
włosiem 79,99 Lateksowy  
spód utrzymuje dywan na swoim 
miejscu, kiedy dziecko biega/bawi 
się. 100% nylon. S120×D160 cm. 
Wielobarwny 503.578.08

PE619847

LATTJO komplet pościeli 49,99 
Gęsto tkany materiał wykonany  
w 100% z bawełny, wyjątkowo 
trwały, nieblaknący i miękki. 
Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Ciemnoniebieski/niebieski 
103.511.82

PE619840

LATTJO komplet pościeli 49,99 
Gęsto tkany materiał wykonany  
w 100% z bawełny, wyjątkowo 
trwały, nieblaknący i miękki. 
Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Wróżki/jasnoróżowy  
103.509.17

PE619841

LATTJO komplet pościeli 69,99 
Gęsto tkany materiał jest wyjątkowo 
trwały, a z każdym praniem nabiera 
miękkości. 50% bawełna, 50% lyocell. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Ogród/wielobarwny 
203.508.94

PE619834
LATTJO komplet pościeli 49,99 
Gęsto tkany materiał wykonany  
w 100% z bawełny, wyjątkowo 
trwały, nieblaknący i miękki.  
Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Zwierzęta/wielobarwny  
203.510.06
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LATTJO książka, Sen Królowej Korzeni  
Cena IKEA FAMILY 14,99 (cena regularna 
19,99). Zabawne i ekscytujące opowieści  
z postaciami z kolekcji LATTJO. Zalecany 
dla dzieci w wieku 5-10 lat. 703.502.45

PE623596

LATTJO pluszak 19,99 Zalecany dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. 100% poliester. 
D35 cm. Wampir 503.443.35

PE598765

LATTJO zeszyt ćwiczeń  
Cena IKEA FAMILY 24,99 (cena regularna  
29,99). Kolorowanki i ćwiczenia z postaciami 
z serii LATTJO. Ilustracje, które inspirują, 
bawią i pobudzają dziecięcą wyobraźnię. 
Zalecany dla dzieci powyżej 3 roku życia. 
903.365.31

PE623600

LATTJO pluszak 19,99 Zalecany dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. 100% poliester. 
D25 cm. Kot 903.442.01

PE605498

LATTJO karty do historyjek 20 szt.  
Cena IKEA FAMILY 14,99 (cena regularna 24,99).  
Karty pobudzają wyobraźnię dzieci i dorosłych  
do tworzenia kreatywnych i oryginalnych historii. 
Zalecany dla dzieci powyżej 3 roku życia.  
S13xW18 cm. 003.447.38

PE623606

LATTJO pacynka 25,99 Zalecana dla dzieci 
powyżej 12 miesiąca życia. 100% poliester. 
D30 cm. Orzeł 303.442.04
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KOLEKCJA STILLSAMT 

W kwietniu wprowadzamy również kolekcję tekstyliów  
dla dzieci w wieku 8-12 lat, zaprojektowaną tak, by  
mogła doskonale współgrać z serią LATTJO. Kolekcja 
STILLSAMT w delikatnej, neutralnej kolorystyce oraz  
zabawnym stylu, umożliwia stworzenie pasujących 
do siebie pokoi dla rodzeństwa i dowolne zestawianie 
różnych elementów, takich jak dywany w szachownicę 
lub pościel w trójkąty.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Stwórz pięknie dopasowane sypialnie dziecięce z ko-
lekcją STILLSAMT obejmującą dywany w szachownicę  
czy komplety pościeli w trójkąty.

TAGI
ikea, stillsamt, kolekcja

Kolekcja STILLSAMT. Dywan z długim włosiem 99,99 Niebieski 303.586.77 Komplet pościeli 39,99 Jasnoturkusowy 003.586.50
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Kolekcja STILLSAMT. Komplet pościeli 39,99 Jasnopomarańczowy 103.586.59 Jasnoturkusowy 003.586.50 Jasnoróżowy 203.586.68  Dywan z długim włosiem 99,99/szt. Niebieski 303.586.77 Różowy 703.586.80
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STILLSAMT dywan z długim włosiem 
99,99 Lateksowy spód utrzymuje dywan  
na swoim miejscu, kiedy dziecko biega/ 
bawi się. 100% nylon. S133×D140 cm.  
Niebieski 303.586.77

PE623576

STILLSAMT dywan z długim włosiem 
99,99 Lateksowy spód utrzymuje dywan  
na swoim miejscu, kiedy dziecko biega/ 
bawi się. 100% nylon. S133×D140 cm.  
Różowy 703.586.80

PE619803

STILLSAMT komplet pościeli 39,99  
Gęsto tkany materiał wykonany w 100%  
z bawełny, wyjątkowo trwały, nieblaknący  
i miękki. Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Jasnoróżowy 203.586.68

PE619806

STILLSAMT komplet pościeli 39,99  
Gęsto tkany materiał wykonany w 100%  
z bawełny, wyjątkowo trwały, nieblaknący  
i miękki. Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Jasnoturkusowy 003.586.50

PE619802

STILLSAMT komplet pościeli 39,99 
Gęsto tkany materiał wykonany w 100%  
z bawełny, wyjątkowo trwały, nieblaknący 
i miękki. Poszwa S150×D200 cm. Poszewka  
D50×S60 cm. Jasnopomarańczowy 
103.586.59
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ZASTAWA STOŁOWA OFANTLIGT 

Pełna blasku zastawa stołowa OFANTLIGT wprowadza 
na stół odrobinę klasy. Wykonana z porcelany skalenio-
wej seria, dzielnie znosi codzienne użytkowanie, w tym  
mikrofalówkę i zmywarkę. To wspaniała okazja, by od-
świętnie nakryć stół za pomocą zastawy zaprojektowanej 
przez Inmę Bermudez, której ostatnio przyznano tytuł 
Projektanta Roku w Hiszpanii.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nakryj swój stół odświętnie za pomocą pełnej blasku 
zastawy OFANTLIGT, wykonanej z porcelany, która nie 
boi się mikrofalówki ani zmywarki.

TAGI
ikea, ofantligt, zastawa stołowa

OFANTLIGT seria. Kubek 9,99/szt. 003.190.22  Talerzyk 12,99/szt. 003.190.17 Talerz 15,99/szt. 603.190.24  
Miska 9,99/szt. 103.190.26
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PE628883

OFANTLIGT miska 9,99/szt. 
Wykonana z porcelany skaleniowej,  
dzięki czemu jest trwała i odporna 
na uderzenia. Projekt: Inma 
Bermudez. Ø13, W7 cm. Biały 
103.190.26

PE628879

OFANTLIGT kubek 9,99/szt.  
Wykonany z porcelany skaleniowej,  
dzięki czemu jest trwały i odporny  
na uderzenia. Projekt: Inma  
Bermudez. 31 cl. Biały 003.190.22

PE628874

OFANTLIGT talerzyk 12,99/szt. 
Wykonany z porcelany skaleniowej, 
dzięki czemu jest trwały i odporny 
na uderzenia. Projekt: Inma  
Bermudez. Ø22 cm. Biały 
003.190.17

PE628885

OFANTLIGT talerz 15,99/szt. 
Wykonany z porcelany skaleniowej, 
dzięki czemu jest trwały i odporny 
na uderzenia. Projekt: Inma  
Bermudez. Ø28 cm. Biały 
603.190.24

OFANTLIGT seria. Talerzyk 12,99/szt. 003.190.17  Talerz 15,99/szt. 603.190.24

ZASTAWA OFANTLIGT Z WYPUKŁYM WZOREM  
NA KRAWĘDZI TWORZY WRAŻENIE LUKSUSU.
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PE642305

MUNSBIT koktajl owsiany 6,- 
250ml. Jabłko/gruszka 603.638.61

PE642311

MUNSBIT koktajl owsiany 6,- 
250 ml. Czarna porzeczka/jagoda  
403.638.62

OWSIANY KOKTAJL MUNSBIT 

Jeśli szukasz regenerującego napoju, spróbuj MUNSBIT, 
z naszej oferty przekąsek. To pyszna, bezmleczna alter-
natywa, oparta na owsie, zawierająca wyłącznie natu-
ralne soki owocowe, bez dodatku cukru. Gotowy koktajl 
dostępny jest w wersji o smaku jabłkowo-gruszkowym, 
czarnej porzeczki albo jagodowym. Świetnie nadaje się 
do szkolnych pudełek z drugim śniadaniem, na pikniki 
lub gdy potrzebujesz szybkiego zastrzyku energii.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Jeśli szukasz regenerującego napoju w pysznych sma-
kach, spróbuj owsianego koktajlu MUNSBIT z wyłącznie 
naturalnymi sokami owocowymi, bez dodatku cukru.

TAGI
ikea, munsbit, koktajl owsiany

MUNSBIT koktajl owsiany 6,-/szt. Jabłko/gruszka 603.638.61 Czarna porzeczka/jagoda 403.638.62
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PE620270

SJÖRAPPORT książka, Z Zimnych  
Mórz 39,99 W książce tej znajdziecie  
przepisy na przeróżne dania, od łososia  
i pachnących przyprawami krewetek  
po dania wegetariańskie, takie jak kawior  
z wodorostów i nowe pomysły na podanie 
marynowanego śledzia. 103.521.29

SERIA SJÖRAPPORT 

Mamy wspaniałe wieści dla miłośników ryb i owoców 
morza! Seria SJÖRAPPORT zawiera produkty z natural-
nego łososia oraz kawior z wodorostów. Łosoś pochodzi  
z odpowiedzialnych hodowli (z certyfikatem ASC), a ka-
wior z wodorostów wytwarzany jest z krasnorostów  
morskich, alg pozyskiwanych w zrównoważony sposób  
z dna morskiego. Idealnie osolony kawior z wodoro-
stów stanowi uniwersalny dodatek do innych produktów  
żywnościowych SJÖRAPPORT, a także do pieczywa  
chrupkiego, pasztecików, zapiekanek serowych i wielu 
innych dań. 

Więcej inspiracji oraz porad dotyczących zdrowego go-
towania znajdziecie w książce SJÖRAPPORT, napisanej 
specjalnie z myślą o naszych seriach produktów żyw-
nościowych. Książka Z Zimnych Mórz zawiera pyszne 
przepisy, takie jak świeże sajgonki z kapustą włoską  
i krewetkami czy sałatka ze szparagami i kawiorem  
z wodorostów.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wspaniałe wieści dla miłośników ryb i owoców morza!  
Z produktami i książką SJÖRAPPORT przygotujesz pyszne 
dania z łososiem i kawiorem z wodorostów.

TAGI
ikea, sjörapport, seria 

SJÖRAPPORT książka, Z Zimnych Mórz 39,99 103.521.29
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SAŁATKA ZE SZPARAGAMI  
I KAWIOREM Z WODOROSTÓW 

Z owsem/pszenicą sałatka będzie bardziej pożywna,  
ale można je pominąć. Dodaj swoje ulubione przyprawy.

SKŁADNIKI NA 4 PORCJE 

250 g zielonych szparagów
Sól
1 pęczek dymki
Oliwa do smażenia
100 ml ziaren, np. pszenicy lub płatków owsianych
1 łyżka octu
2-3 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek
Szczypta mieszanki przypraw z jabłkiem,  
koprem i czerwoną cebulą
50-100 ml kwaśnej śmietany
Około ½ słoiczka (nieco ponad 40 g)  
kawioru z wodorostów

KROK PO KROKU

1.  Przytnij i gotuj szparagi w lekko osolonej wodzie  
przez około minutę - powinny być wciąż lekko 
chrupiące. Ostudź w lodowatej wodzie.

2.  Przytnij dymkę i podsmaż na patelni  
aż się zrumieni.

3.  Ugotuj ziarna wg instrukcji na opakowaniu.  
Odcedź wodę i smaż je na patelni w niewielkiej 
ilości tłuszczu aż staną się lekko chrupiące.

4.  Przełóż szparagi i dymkę do dużego naczynia.  
Wymieszaj ocet, oliwę i przyprawy na vinegrette 
- pokrop nim szparagi. Polej nim ziarna. Połóż  
kleksy kwaśnej śmietany i kawior z wodorostów.

PE635201  PE635200

SJÖRAPPORT kawior z wodorostów 6,99/szt. 
Krasnorosty morskie pozyskiwane są z dna morskiego, 
a następnie zmieniane w połyskujący kawior o świeżym, 
słonym smaku morza. 85 g. Czarny 603.615.17 
Czerwony 203.615.19

PE635317

SJÖRAPPORT marynowany łosoś, z certyfikatem 
ASC, mrożony 22,99 Łosoś jest marynowany w soli,  
cukrze, koperku i odrobinie pieprzu. Wszystkie smaki 
łączą się w delikatnym, a jednocześnie jędrnym mięsie,  
które można pokroić na cieńkie plastry. 200 g. 
903.605.83

SJORAPPORT 3

SJÖRAPPORT 6,99 Kawior z wodorostów, czarny



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

KONTAKT 
 
Małgorzata Jezierska, PR Specialist 
malgorzata.jezierska@ikea.com


