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IKEA. 
Niech żyje dom!

	 					aszą	pasją	jest	domowe	
życie.	Uważamy,	że	dom	jest	
najważniejszym	miejscem	na	
świecie.	Projektując	każdy	produkt,	
nieustannie	myślimy	o	tym,	by	dzięki	
niemu	dom	każdego	dnia	stawał	się	
lepszym	dla	nas	miejscem.	

Chcemy	pomagać	ci	znaleźć	twój	
sposób	na	idealną	przestrzeń	–	tak,	
byś	to	ty	i	twoi	bliscy	czuli	się	tam	
dobrze.	Dlatego	w	sklepach	IKEA	
znajdziesz	szeroką	ofertę	artykułów	
wyposażenia	domu	–	od	sofy	i	szafy	
po	szklanki	i	ramki.	Wszystko	to	 
w	wielu	różnych	stylach	 
i	przystępnych	cenach.

N



Nasze	produkty	są	dla…	po	prostu	dla	
ludzi	w	ich	prawdziwym	życiu.	Dla	dzieci,	
które	chcą	mieć	swój	własny	świat.	 
Dla	rodziców	–	tych	świeżo	upieczonych,	
którzy	doceniają	każdą	minutę	snu,	
nawet	w	fotelu	i	tych	z	długim	stażem,	
których	dzieci	odwiedzają	na	niedzielnych	
obiadach	i	środowych	podwieczorkach.	
Dla	dziewczyny	i	chłopaka,	którzy	lubią	
zwykłe	codzienne	przyjemności,	jak	 
na	przykład	wypicie	porannej	kawy	 
w	ulubionej	filiżance	na	ulubionej	sofie.	
Ale	produkty	IKEA	są	też	dla	seniora,	
który	przechowuje	wspomnienia	i	lubi	
oglądać	stare	fotografie	na	bujanym	
fotelu.



Wiemy,	że	ludzie	mieszkają	 
w	różnych	miejscach	 
i	różnych	przestrzeniach,	
–	i	właśnie	dlatego	u	nas	
urządzisz	zarówno	studencką	
kawalerkę,	jak	i	pierwsze	
mieszkanie,	do	którego	
zupełnie	niespodziewanie	
wprowadza	się	nowy,	mały	
członek	rodziny,	a	także	duży	
kilkupokojowy	apartament.	

Jesteś	gotowy?	 
Bo	my	jesteśmy,	żeby	ci	
pomóc.



Dlatego	właśnie	odwiedzamy	wielu	ludzi	w	ich	domach.	Patrzymy,	jak	żyją,	co	lubią,	
jakie	mają	potrzeby,	oczekiwania,	marzenia.	Przed	otwarciem	sklepu	IKEA	Lublin,	
odwiedziliśmy	lublinian	w	ich	mieszkaniach.	Na	podstawie	tych	wizyt	stworzyliśmy	
w	naszym	sklepie	ekspozycje,	którymi	chcemy	inspirować	klientów	do	tworzenia	
domowych	przestrzeni	jak	najbardziej	do	nich	dopasowanych.	Mamy	nadzieję,	że	
znajdziesz	wśród	nich	takie,	które	i	tobie	przypadną	do	gustu.

W	IKEA	nie	wierzymy	w	perfekcyjne	domy.	 
Wierzymy	jednak	w	domy	idealne	dla	ich	mieszkańców.	
Gdzie	wszystko	wygląda	tak,	jak	chcesz,	działa	tak,	
jak	tego	potrzebujesz	i	po	prostu	wprawia	cię	w	dobry	
nastrój	-	i	wcale	dużo	nie	kosztuje.	



Dobre rzeczy 
nie muszą dużo 
kosztować

Wierzymy,	że	jakość	i	dobre	
wzornictwo	powinny	być	dostępne	 
dla	każdego.	Dlatego	wszystkie	 
nasze	produkty	projektujemy	 
w	oparciu	o	koncept	demokratycznego	
wzornictwa,	czyli	twórczego	
połączenia	formy	i	funkcji,	jakości,	
zrównoważonego	rozwoju	i	niskiej	
ceny.	Żadnego	z	nich	nie	pomijamy!



PRZESTRZEŃ 
DOMOWA 

Jedno 
pomieszczenie 
kilka funkcji

W	IKEA	doskonale	wiemy,	że	w	Polsce,	w	tym	
także	w	Lublinie,	często	mieszkamy	w	małych	
mieszkaniach.	I	często	stajemy	przed	sporym	
wyzwaniem	sprytnego	połączenia	kilku	funkcji	
w	jednym	pomieszczeniu.		

Na	przykład,	gdy	jeden	pokój	w	dzień	jest	
salonem,	jadalnią,	miejscem,	w	którym	bawią	
się	dzieci,	a	wieczorem	zmienia	się	w	sypialnię	
rodziców.	My	wiemy,	jak	połączyć	te	wszystkie	
funkcje,	by	przy	okazji	było	po	prostu	pięknie!	
Bo	każdy	zasługuje	na	to,	żeby	żyć	w	pięknym	
domu.



Życie z dziećmi

Dzieci	są	najważniejsze	na	świecie.	Są	też	najbardziej	
wymagającymi	i	krytycznymi	klientami.	Doskonale	
wiemy,	że	opieka	nad	nimi	niesie	ze	sobą	wiele	wyzwań.	
Podobnie	jak	urządzenie	pokoju	dla	nich!	W	IKEA	
uwielbiamy	pomagać	rodzinom	na	wszystkie	możliwe	
sposoby.	Wybór	odpowiednich	mebli	i	akcesoriów	do	
pokoju	przedszkolaka	czy	nastolatka	może	wiele	ułatwić.	
Rozwiązania,	które	oferujemy	dla	naszych	najmłodszych	
klientów	pomagają	w	rozwijaniu	osobowości,	
rozbudzaniu	kreatywności	oraz	odkrywaniu	świata.



Zrównoważone  
i zdrowe życie 
w domu

Dbanie	o	nasz	wspólny	dom	–	
naszą	planetę	–	jest	dla	nas	bardzo	
ważne.	Wiemy,	że	wspólnie	z	tobą,	
z	naszymi	klientami	i	pracownikami,	
codziennie	możemy	robić	dla	niej	
coś	dobrego.	

W	IKEA	mamy	mnóstwo	produktów	
i	rozwiązań,	które	pomagają	chronić	
nasze	otoczenie:	oszczędzać	
energię	i	wodę,	ograniczać	ilość	
wytwarzanych	odpadów	i	sortować	
je,	by	mogły	zostać	poddane	
recyklingowi,	żyć	zdrowiej	 
i	wydawać	mniej	pieniędzy.	
Wszystkie	te	drobne	kroki	 
razem	przynoszą	realną	różnicę!



W	IKEA	Lublin	znajdziesz	na	przykład:		

Żarówki LED,	które	zużywają	do	85%	mniej	energii	 
niż	te	tradycyjne	i	świecą	nawet	20	lat.	 

„IKEA. Energia Słoneczna dla Domu”,	czyli	w	pełni	
kompleksową	ofertę,	która	pozwoli	ci	na	generowanie	
własnej,	odnawialnej	energii	dla	twojego	domu	 
i	oszczędności.	Przeprowadzimy	cię	przez	wszystkie	 
kroki	zakupu	–	od	oszacowania	zysków	i	kosztów,	przez	 
audyt	w	twoim	domu	i	montaż	instalacji,	aż	po	wsparcie	 
w	podłączeniu	do	sieci	elektrycznej	operatora	oraz	
monitoring	działania	instalacji.

Energooszczędny sprzęt AGD,	 
taki	jak	płyty	indukcyjne	czy	lodówki.

Baterie łazienkowe oraz kuchenne 
z	wbudowanymi	perlatorami,	dzięki	
którym	możesz	zmniejszyć	zużycie	
wody	nawet	o	50%.

Kosze i pojemniki,	które	ułatwią	 
ci	sortowanie	odpadów.

Pojemniki do przechowywania 
żywności,	które	pomogą	ci	nie	
marnować	jedzenia.

Wiele	innych	produktów 
wykonanych z surowców 
wtórnych i materiałów 
z recyklingu,	na	przykład	
wazony	IKEA	PS	2017	ze	szkła	
z	odzysku	czy	fronty	kuchenne	
KUNGSBACKA,	które	wykonane	
są	z	drewna	pochodzącego	 
z	recyklingu	i	pokryte	folią	 
z	przetworzonych	plastikowych	
butelek	PET.	



Kuchnia 
- serce domu

Bardzo	często	wokół	posiłków	toczy	się	codzienne	
rodzinne	życie.	W	IKEA	mamy	dla	ciebie	rozwiązania,	
które	ułatwią	ci	urządzenie	własnej	kuchni	marzeń.	
U	nas	poznasz	mnóstwo	inspirujących	pomysłów,	
gotowych	rozwiązań,	propozycji.	Może	uda	ci	
się	podejrzeć	ciekawy	sposób	na	kuchnię,	który	
wykorzystasz	w	swoim	domu?

Jeżeli	nie	jesteś	pewny,	czego	
szukasz,	zawsze	możesz	zwrócić	
się	do	pracowników	IKEA.	
Oni	podpowiedzą	rozwiązanie	
oraz	pomogą	w	znalezieniu	
i	zaprojektowaniu	twojej	
wymarzonej	kuchni.



Przechowywanie

Każdy	z	nas	ma	wokół	siebie	 
mnóstwo	rzeczy.	Wiemy,	jak	ważne	jest	
zapanowanie	nad	przedmiotami,	które	
nas	otaczają.	Dzięki	funkcjonalnym,	
niedrogim	i	sprytnym	rozwiązaniom	
do	przechowywania	–	od	szaf,	przez	
komody,	po	pudełka	i	segregatory	–	
możemy	cieszyć	się	uporządkowanym	 
i	dobrze	zorganizowanym	domem.



ZAKUPY 
W IKEA

W	IKEA	chcemy	pomagać	 
w	domowym	życiu	–	ułatwiać	je,	
sprawiać,	by	było	ono	lepsze,	
prostsze	i	przyjemniejsze.	
To	przesłanie	codziennie	nas	
inspiruje.	Jesteśmy	przekonani,	
że	każdy	znajdzie	w	IKEA	coś	dla	
siebie.

Zapraszamy do zakupów  
w sklepie IKEA Lublin!



CO U NAS 
ZNAJDZIESZ?

Już	na	przełomie	sierpnia	i	września	do	
każdego	domu	w	Lublinie	trafi	katalog	IKEA.	
Znajdziesz	w	nim	asortyment	dostępny	 
w	naszych	sklepach	–	również	w	IKEA	Lublin.	
Przejrzyj	go,	zainspiruj	się	przedstawionymi	
tam	rozwiązaniami	i	propozycjami	–	i	wybierz	
coś	dla	siebie.		



U nas nie 
kupujesz kota 
w worku!

Wybierasz	dla	siebie	łóżko?	
Wypróbuj	je	w	naszym	sklepie,	
sprawdź,	czy	jest	dla	ciebie	
wygodne.	Wybierasz	biurko	 
do	pracy?	Usiądź	i	sprawdź,	czy	
praca	przy	nim	będzie	przyjemna.	
Wybierasz	fotel?	Upewnij	się,	czy	
będzie	ci	w	nim	wygodnie.



USŁUGI DOSTĘPNE  
W IKEA LUBLIN

Marzą	ci	się	zakupy	bez	wychodzenia	z	domu?	 
Z	IKEA	wszystko	jest	możliwe!	Teraz	możesz	kupić	
meble	wygodnie	–	przez	internet	lub	telefon.

Meble na telefon prosto	do	twojego	domu

Wybrane	meble	możesz	zamówić,	dzwoniąc	na	numer:	 
22	275	05	75.	Więcej	informacji	znajdziesz	na:	 
IKEA.pl/meblenatelefon

Meble przez internet

Zakupy	online	dostępne	są	we	wszystkich	miastach	i	ich	okolicach,	 
w	których	znajdują	się	sklepy	IKEA.	Czyli	także	w	Lublinie!	W	ten	sposób	
możesz	kupić	nie	tylko	meble,	ale	również	wybrane	akcesoria,	jak	na	
przykład	zasłony	czy	pościel.	Więcej	informacji	na:	 
IKEA.pl/mebleprzezinternet 

http://IKEA.pl/meblenatelefon
http://IKEA.pl/mebleprzezinternet


Montaż i instalacja kuchni oraz AGD

Ponieważ	chcemy	ułatwiać	życie	naszym	klientom,	w	IKEA	możesz	
wynająć	specjalistów,	którzy	wykonają	podstawowy	montaż	mebli	
kuchennych	bądź	też	kompletny	montaż	mebli	ze	sprzętem	AGD	 
i	podłączeniami.	Sam	wybierasz	odpowiednią	 
dla	siebie	formę.

Na raty w IKEA

Nie	masz	chwilowo	gotówki,	a	chcesz	wprowadzić	zmiany	w	swoim	
domu?	W	każdym	sklepie	IKEA	możesz	zrobić	zakupy,	korzystając	
z	oferty	ratalnej	przygotowanej	przez	IKANO	Bank.	

Więcej	informacji	na	temat	usług	IKEA	 
znajdziesz	na:	IKEA.pl/serwisy

U nas wszystko możesz zrobić sam.  
Ale nie musisz – przestań przejmować się tym,  
co trudne i ciesz się tym, co piękne.

Transport

Meble	nie	mieszczą	się	do	twojego	samochodu?	Nie	masz	ochoty	na	
dźwiganie?	Dostarczymy	twoje	zakupy	do	domu	lub	biura,	już	od	49	zł.	
Dokładny	koszt	transportu	sprawdzisz	na	IKEA.pl/transport

Planowanie kuchni z wymiarowaniem

Pomożemy	ci	stworzyć	kuchnię	twoich	marzeń.	Zamów	usługę,	dzięki	
której	nasi	doświadczeni	projektanci	zmierzą	i	zaplanują	przestrzeń	
twojej	kuchni.	Usługa	dostępna	w	cenie	od	199	zł.

Montaż

Jeżeli	nie	czujesz	się	na	siłach	lub	zwyczajnie	nie	masz	na	to	czasu,	
możesz	zamówić	montaż	mebli	u	siebie	w	domu.	Koszt	to	10%	 
wartości	zakupów.

%

http://IKEA.pl/serwisy
http://IKEA.pl/transport


KORZYŚCI 
DLA CIEBIE

Jeśli zmienisz 
zdanie

W	życiu	nie	ma	nic	pewnego	–	
oprócz	zmian!	W	IKEA	zawsze	
możesz	zmienić	zdanie.	 
Jeśli	to,	co	kupiłeś	nie	spełnia	 
twoich	oczekiwań	lub	po	prostu	 
nie	będziesz	w	pełni	zadowolony	 
ze	swoich	zakupów,	możesz	zwrócić	
zakupiony	u	nas	produkt,	w	ciągu	
365	dni	od	daty	jego	zakupu*.	 
By	dokonać	zwrotu,	niezbędny	
będzie	oryginał	paragonu	kasowego	
lub	faktury	VAT	albo	po	prostu	
twoja	karta	IKEA	FAMILY	(jeśli	
zarejestrowałeś	na	nią	swoje	
zakupy). 

* zasada	ma	zastosowanie	do	produktów	 
zakupionych	w	IKEA	od	1	września	2017	r.

Gwarancja 
jakości!

Wszystkie	produkty	dostępne	
w	IKEA	objęte	są	bezpłatną,	
dwuletnią	rękojmią.	

Na	część	produktów	udzielamy	
dodatkowej	bezpłatnej	gwarancji.	
Są	one	oznaczone	odpowiednim	
symbolem.	Np.	na	urządzenia	
AGD	obowiązuje	gwarancja	
5-letnia,	a	na	system	mebli	
kuchennych	METOD	oraz	
większość	materacy	–	25-letnia.	

Bezpłatna 
gwarancja

25
lat

Bezpłatna 
gwarancja

10
lat

Bezpłatna 
gwarancja

15
lat

Bezpłatna 
gwarancja

5
lat



IKEA Lublin 
to sklep przyjazny 
rodzinie!

Ponieważ	w	naszym	asortymencie	każdy	
znajdzie	coś	dla	siebie,	zadbaliśmy	o	to,	
żeby	zakupy	były	przyjemne	i	wygodne	
dla	wszystkich.	Posiadamy	2000	miejsc	
parkingowych.	W	sklepie	znajdują	się	pokoje	
dla	rodzica	z	dzieckiem,	w	których	łatwo	
zadbasz	o	swojego	malucha,	a	w	restauracji	
miejsce	dla	mamy	karmiącej.	Posiadamy	 
wózki	sklepowe	z	siedziskami	dla	dzieci.	 
No	i	oczywiście	wyjątkowy	Czarodziejski	 
Las	Zabaw	–	Småland.

W	Smålandii	dzieci	w	wieku	
od	lat	3	do	lat	10	mogą	
beztrosko	bawić	się	pod	
okiem	opiekunów	w	czasie,	
gdy	rodzice	spokojnie	
robią	zakupy.	Småland	
to		miejsce	doskonałe	
do	skakania,	wspinania	
i	biegania,	ale	także	do	
zagrania	w	coś	z	innymi,	
do	poczytania	książek	lub	
do	zajęcia	się	bardziej	
twórczymi	aktywnościami,	
jak	np.	rysowanie.	



Jedzenie w IKEA

Bardzo	zależy	nam	na	tym,	aby	zakupy	w	naszym	
sklepie	były	przyjemne,	dlatego	zapraszamy	do	
naszej	restauracji	na	smaczny	i	tani	posiłek.	Oferta	
restauracji	jest	bardzo	zróżnicowana	–	podobnie	jak	
w	całym	sklepie	i	tutaj	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie.	
Poza	naszymi	legendarnymi	klopsikami	zasmakujesz	
u	nas	także	w	innych	szwedzkich	daniach	oraz	 
w	bardziej	tradycyjnych	polskich	przysmakach.	
Możesz	wybierać	wśród	dań	zimnych	i	ciepłych,	 
zup,	sałatek	i	deserów,	dań	mięsnych,	rybnych	 
i	wegańskich.	Również	najmłodsi	smakosze	mogą	
przekąsić	dania	przygotowane	specjalnie	dla	nich.

 

Poza	restauracją	 
w	IKEA	Lublin	znajduje	 
się	także	Bistro,	z	naszymi	
słynnymi	hot-dogami	za	 
1	zł	oraz	Sklepik	Szwedzki,	
gdzie	kupisz	tradycyjne	
szwedzkie	produkty,	w	tym	
ekologiczne	dżemy	i	kawy	
oraz	certyfikowane	ryby	 
i owoce morza. 

 
Aromatycznej	kawy,	
przygotowanej	na	różne	
sposoby,	skosztujesz	 
w	IKEA	Cafe.



A	jeśli	robisz	zakupy	z	twoją	kartą	IKEA	
FAMILY,	nie musisz posiadać paragonu 
w	razie	zwrotu,	wystarczy,	że	podasz	nam	
jej	numer.

Jeśli	chcesz	dołączyć	do	klubu	IKEA	FAMILY,	
możesz	zrobić	to	na	miejscu	w	sklepie,	
gdzie	przygotowaliśmy	specjalne	punkty,	 
w	których	można	wypełnić	formularz	 
i	wydrukować	kartę	albo	możesz	zrobić	
to	przez	stronę	internetową	IKEA	pod	
adresem:	IKEA.pl/IKEAFamily

IKEA Family

IKEA	FAMILY	to	klub	powstały	 
z	myślą	o	wszystkich,	dla	
których	dom	jest	najważniejszym	
miejscem	na	świecie.	

Chcemy	wzajemnie	się	inspirować oraz 
dostarczać	wszystkim	miłośnikom	domu	
ciekawych	artykułów	i	porad.	

Ale	nie	tylko,	bo	na	wszystkich	naszych	
klubowiczów	w	restauracji	IKEA	Lublin	czeka	
darmowa	kawa i herbata (od	poniedziałku	
do	piątku)	oraz	inne	specjalne	oferty na 
wybrane dania. 

Mogą	oni	liczyć	także	na	niższe ceny na 
produkty	z	asortymentu	IKEA	FAMILY	oraz	
specjalne	czasowe oferty na meble lub 
akcesoria	z	wybranych	działów.	

http://IKEA.pl/IKEAFamily


Nie tylko dla 
domu – IKEA 
dla Firm

Chcemy,	żeby	nasi	klienci	 
czuli	się	dobrze	nie	tylko	 
w	domu,	ale	również	w	pracy.	
Znajdziesz	u	nas	rozwiązania	
zarówno	do	biura,	jak	i	do	
twojego	własnego	sklepu,	
restauracji	czy	kawiarni	albo	
hostelu.	Mamy	wszystko,	
żeby	pomóc	ci	stworzyć	twoje	
idealne	miejsce	do	pracy.



IKEA Lublin

Każdego	roku	otwieramy	nowe	
sklepy	IKEA	w	różnych	miejscach	
na	całym	świecie.	Sklep	IKEA	Lublin	
jest	10.	w	Polsce,	pierwszym	we	
wschodniej	jej	części.	

Na	powierzchni	33,5	tys.	m2	
znajdziesz	w	nim	blisko	10	tys.	
różnych	produktów.	O	to,	żeby	było	
ci	u	nas	dobrze	i	wygodnie,	a	zakupy	
robiło	się	przyjemnie	zadba	ponad	
240	osób.
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Jak dojechać? 

Samochodem na	Al.	Spółdzielczości	Pracy	86

MPK

Do	sklepu	IKEA	Lublin	dojeżdżają	dwie	linie	autobusowe:	 
23	i	42	–	ich	trasy	zostały	specjalnie	wydłużone,	by	do	nas	
dojechać.	Została	również	uruchomiona	zupełnie	nowa	linia	904,	
która	będzie	kursować	po	trasie:	Kupiecka – Nasutowska –  
al. Spółdzielczości Pracy – Lubartowska – Królewska – Narutowicza. 
Do	sklepu	można	także	dojechać	autobusem	nr	4,	wysiadając	przy	
al.	Spółdzielczości	Pracy	na	przystanku	„Nasutowska”.

Do naszego sklepu zapraszamy 7 dni w tygodniu. 
 
SKLEP:

poniedziałek	– sobota 10:00 – 21:00

niedziela	10:00-20:00	

Restauracja:

poniedziałek	–	sobota		9:00	– 20:30

niedziela	9:00	–	19:30

Sklepik szwedzki:

poniedziałek	– sobota 10:00 – 21:00

niedziela	10:00	– 20:00

Småland:

poniedziałek	– sobota 10:00 – 21:00

niedziela	10:00	– 20:00

Jeżeli	masz	jakieś	pytania,	zadzwoń:	22	275	00	00.	 
Pracownicy	naszego	centrum	obsługi	klienta	DOMOLINIA	 
są	do	twojej	dyspozycji	7	dni	w	tygodniu.



Zapraszamy!


