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Zrób miejsce na życie! 
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Witaj w nowym  
Katalogu IKEA!
Niezależnie od zasobności portfela czy powierzchni mieszkalnej, rok 2018 to dobry moment,  
by zrobić w swoim życiu więcej miejsca na rzeczy, które kochasz i zbliżyć się tym samym  
do domu swoich marzeń. Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością podzielenia się  
nowymi propozycjami wystroju wnętrz, pomysłowymi produktami, intrygującymi opowieściami  
o tym, co dzieje się na świecie oraz o tym, jak wprowadzamy innowacje ulepszające życie  
w domu. Odkryj zaprojektowany w nowy sposób, bardziej kolorowy Katalog IKEA z prostą  
i bardziej intuicyjną nawigacją: oglądaj filmy, korzystaj z praktycznych porad i pomysłów,  
odkryj wspaniałe oferty produktów o niższych cenach i nowe przyszłe kolekcje, na które  
warto zwrócić uwagę.

Zanurz się w świat nowego Katalogu IKEA 2018. 
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Temat przewodni 
Katalogu IKEA
Cały katalog krąży wokół jednego  
tematu przewodniego: Zrób miejsce  
na życie! Chodzi o spojrzenie poza  
ściany domu, by nie ograniczały 
naszych pragnień i pomysłów na to, 
czym nasz dom mógłby być.  
To skłania nas do zadania sobie  
pytania, na co chciałbyś mieć więcej 
miejsca w swoim życiu – czy są to 
przyjaciele i rodzina, natura, relaks,  
czy może trochę więcej miejsca  
na słodkie lenistwo.

PH145335

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2017 / 3



CF: 181001-mcco01d

Zrób miejsce na marzenia

CF: 181001-mcco01d TF: 181001-pl_001

GURLI poszewka na poduszkę 9,99/szt. 100% bawełna. D50×S50cm.  
Jasnoróżowy 203.436.29  Biały 302.811.50  Czarny 802.811.38  Szary 602.811.44  
Poprzednia cena 12,99  INNER poduszka wewnętrzna 10,-/szt. Tkanina:  
100% polipropylen. Wypełnienie: 100% poliester. D50×S50cm. 602.621.93
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KVISTBRO
stolik ze schowkiem 

Patrz str. 40. 

199,-/szt.

WSZYSTKIE CENY KATALOGOWE TO CENY MAKSYMALNE, WAŻNE DO 31 LIPCA 2018

Zrób miejsce na życie
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Okładka
Zapraszamy do pokoju dziennego, który żyje, 
inspiruje i tętni życiem. Na pierwszej okładce, 
okładce wewnętrznej i tylnej pokazujemy to  
samo wnętrze w wielu sytuacjach i odsłonach. 
Właśnie takie jest życie. Chcemy dzielić się 
naszą pasją, jaką jest życie w domu.  
Jest radosna i ciepła – to przestrzeń, która 
wyraża, kim jesteś. Czasami jest gościnna  
i gwarna, kiedy indziej intymna i cicha.
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CF: 181001-mcci01b CF: 181001-mcci01b TF: 181001-pl_002

Spodobała ci się nasza okładka? Sofę VIMLE,  
system do przechowywania BESTÅ i znacznie 
więcej znajdziesz na kolejnych stronach katalogu 
oraz na IKEA.pl.

EKET
szafka

70,-/szt.

EKET szafka 70,-/szt. Płyta wiórowa, wykończenie z folii. Projekt: Jon Karlsson. 
S35×G35, W35cm. Pomarańczowy 203.346.01  STRANDMON fotel uszak 799,- 
Pokrycie: 100% poliester. S82×G96, W101cm. Nordvalla ciemnoszary 203.432.24 
Poprzednia cena 899,-  NOWOŚĆ KRÖNGE dywan z krótkim włosiem 1199,-/szt.  
Powierzchnia użytkowa: 100% czysta żywa wełna. Osnowa: 100% bawełna.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. S170×D240cm. 003.723.59

STRANDMON
fotel uszak

799,-
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Więcej światła, mniejsze koszty, ulga dla planety.

Żarówki LED zużywają do 85% mniej energii i świecą 10 razy dłużej 
niż żarówki tradycyjne. Zanim będziesz musiał je wymienić, zdążysz 
zapomnieć, gdzie schowałeś zapasowe. Żarówki LED pomagają obniżyć 
zużycie energii oraz rachunki za prąd i są bardziej przyjazne dla  
środowiska.

RYET żarówka LED E27 400 lumenów, kula, opalowa biel 4,-/szt.  
Klasa energetyczna A+. 103.712.03

RYET
żarówka LED E27 400 lumenów, 
kula, opalowa biel

4,-/szt.
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Zrób miejsce na życie...
tam, gdzie najbardziej tego potrzebujesz, w swoim domu. Zastanów się,
jak wygląda twój zwykły dzień, co uwielbiasz robić, o czym marzysz?
I śmiało zrób na to miejsce. Może chodzi o stworzenie przestrzeni na
coś zupełnie nowego, miejsca na dawno zapomnianą pasję albo po prostu
o zwykłą przyjemność, jaką daje obejrzenie po raz enty ulubionego serialu.
W tym roku zapraszamy cię do świata inspiracji, do poszukiwania i robienia
miejsca właśnie na to, czego pragniesz i potrzebujesz. Jak to w życiu, gdzie
każdego dnia coś się zmienia, bo codzienność też może być fajna.

    Wnętrze okładki 



Tylna okładka  
i grzbiet 
Na tylnej okładce katalogu prezentujemy 
świeżą aranżację poszewek na poduszki 
GURLI w niesamowicie atrakcyjnej cenie. 
Różnorodność kolorów ułatwia szybkie  
zmiany wystroju w dowolnym wnętrzu.

Zaczęliśmy opowieść o „robieniu miejsca  
na życie”. Teraz nadszedł czas, abyście  
wy dopasowali ją do siebie. Zachęcamy 
wszystkich do interakcji - dokończcie  
zdanie na grzbiecie katalogu. Opiszcie 
własnymi słowami, na co chcecie zrobić 
więcej miejsca w swoim życiu.

CF: 181001-mcco01d

Zrób miejsce na marzenia

CF: 181001-mcco01d TF: 181001-pl_001

GURLI poszewka na poduszkę 9,99/szt. 100% bawełna. D50×S50cm.  
Jasnoróżowy 203.436.29  Biały 302.811.50  Czarny 802.811.38  Szary 602.811.44  
Poprzednia cena 12,99  INNER poduszka wewnętrzna 10,-/szt. Tkanina:  
100% polipropylen. Wypełnienie: 100% poliester. D50×S50cm. 602.621.93
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stolik ze schowkiem 
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grzbiet
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Inspiracje i pomysły
W pokoju dziennym szczególny nacisk kładziemy na życie. Na kolejnych stronach 
przedstawiamy kilka naszych rozwiązań z katalogu – to pomysły ułatwiające 
znalezienie miejsca na wszelkiego rodzaju zajęcia i ulubione aktywności,  
by żyć tak, jak lubisz. To również proste wskazówki dotyczące wyposażenia  
wnętrz, które mogą zainspirować cię do zmian i ulepszeń we własnym domu.  
Dowiedz się, jak w sprytny sposób powiększyć małe, cenne przestrzenie  
lub jak żyć w domu w bardziej zrównoważony sposób, po prostu kupując  
odpowiednią kuchnię.

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2017 / 7



Zrób miejsce na bycie razem – i osobno.  
Pokój dzienny jest miejscem, w którym każdy 
robi wszystko, na co ma ochotę. Zabawa. 
Drzemka. Praca. Rozmowa. Jedzenie. Jednak 
czasami nie chcemy robić tego wspólnie,  
prawda? Wydzielenie stref w tym ulubionym  
pokoju w domu sprawi, że znajdzie się 
przestrzeń na wszystko – i dla wszystkich.

      Zrób miejsce na życie! 

Zaangażuj swoje zmysły i zrób miejsce na zen.  
Przez większość czasu w codziennym życiu jesteśmy  
w stałym kontakcie z innymi. Twój dom może być  
miejscem, w którym będzie inaczej. Wyłącz się  
w przestrzeni przeznaczonej do angażowania zmysłów.  
Odetnij się od codziennych stresów i po prostu „bądź”  
tu i teraz. Poczuj zapach świeżego drewna sosnowego,  
miękkość bawełnianych tkanin. Dostrzeż naturalną zieleń 
wewnątrz swojego domu. Samo przebywanie w pokoju 
zapewni ci przestrzeń do rozmyślania, odpoczynku 
i relaksującego pobycia samemu.

PH144433

PH144317



Rozciągnij swoją przestrzeń, by była  
tak elastyczna, jak ty. Oczekiwania wobec  
pokoju dziennego stale rosną. Przestrzeń,  
jaką dysponujemy, kurczy się, zaś różne  
aktywności konkurują ze sobą o miejsce.  
Dzięki dwóm stołom z opuszczanymi blatami  
zyskujesz dużo miejsca na życie towarzyskie,  
spożywanie posiłków i zapewnianie sobie  
codziennej dawki ćwiczeń, podczas gdy  
twój maluch siedzi wygodnie tuż obok.

  Zrób miejsce na życie!

PH146117 PH144316 PH146115

PH146114

PH146116
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Pokój dzienny, w którym dzieci mogą być po prostu... dziećmi.  
Ty możesz widzieć zwykły pokój dzienny, ale dla dzieciaków to przestrzeń 
pełna wszystkich składników niezbędnych do wspaniałej zabawy. Twój 
dywan staje się miejscem do gry w klasy, a stolik okazuje się kluczowy 
do budowy fortyfikacji. Jeżeli urządzisz swoją przestrzeń trwałymi, 
pięknymi i nadającymi się do prania produktami, stworzysz miejsce,  
w którym zabawa jest częścią życia i gdzie wszystko może się zdarzyć.

PH144661

PH146111 PH146112

PH146113

     Mieszkanie z dziećmi
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Elastyczne życie. Elastyczna przestrzeń. Elastyczne meble. 
Większe meble umieszczone w niewielkiej przestrzeni mogą spełniać  
więcej niż tylko jedno zadanie. Stoły na kółkach mogą czynić cuda 
w niewielkiej kawalerce. Zaproś przyjaciół i zjedzcie coś razem  
lub odsuń stoły na bok, by zwolnić miejsce na oddawanie się  
swojej pasji – niezależnie od tego, co to jest.

    Mieszkanie na małej przestrzeni

PH146107

PH146105

PH143000 PH146104

PH146106
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       Elastyczne życie

Mały pokój z wielkim 
pomysłem. Przełamanie  
konwencjonalnego wystroju  
w pokoju dziennym może 
stanowić wyzwanie, nawet  
jeśli w rzeczywistości nie 
pasuje on do stylu życia lub 
przestrzeni, którą dysponujesz. 
Jednak nie jest to niemożliwe. 
Porzuć konwencje i zacznij 
myśleć o swoich potrzebach. 

Gdy odsuniesz meble od ścian 
i ustawisz je na środku pokoju, 
błyskawicznie uwolnisz więcej 
miejsca na ścianach – zyskasz  
więcej pola do popisu dla swojej  
osobowości. Oto kawalerka,  
która teraz ucieleśnia istotę  
wielofunkcyjności:  
to przestrzeń do pracy,  
sypialnia, pokój dzienny 
i jadalnia – a wszystko to  
na wyspie pośrodku pokoju.

PH144668

12



Zrównoważone życie

Zrównoważony rozwój jest w modzie.  
W czasach, gdy czujemy coraz większą presję, by być bardziej  
świadomymi konsumentami, uświadomienie sobie, że wymarzona  
kuchnia może być jednocześnie zrównoważona, przynosi prawdziwą  
ulgę. Świadome, ekologiczne życie nie zawsze dotyczy tylko drobnych  
działań. Czasami to tak proste, jak kupowanie większych produktów  
o mniejszym wpływie na środowisko. Poznaj fronty kuchni KUNGSBACKA, 
które zostały wykonane z drewna i butelek PET z recyklingu.

PH146108 PH144191

PH146109PH146110
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Urządzanie domu, 
krok po kroku
Zanurz się w prezentowane wnętrza 
i dowiedz się, jak stworzyć taki sam wystrój, 
rozwiązać problem lub jak zyskać nowe 
pomysły na ulepszenia we własnym domu. 
Projektanci wnętrz IKEA dzielą się swoją 
ekspercką wiedzą w bardziej konkretny,  
ale przystępny sposób, aby każdy mógł 
wykorzystać ją po swojemu.

Jak opowiedzieć swoją historię za pomocą aranżacji?  
W trzech prostych krokach pomożemy ci stworzyć stale 
zmieniającą się, osobistą galerię, która będzie opowiadać 
twoją historię. Nie ma dobrych i złych sposobów  
na ich wykorzystanie – jest tylko twój własny sposób.

PH143086

  Pobierz aplikację Katalog IKEA i zyskaj jeszcze więcej inspiracji. 
Dostępna od 21 sierpnia.

Video
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https://youtu.be/VGfBPbJhHII


Ogromne wrażenie 
w niewielkiej cenie
W katalogu 2018 prezentujemy nowy rodzaj 
wnętrz, w których pokazujemy kombinację  
produktów z kompletną ceną, aby pokazać  
czytelnikom, jak w prosty sposób odtworzyć  
proponowane rozwiązanie lub jego część,  
we własnym domu. Skupiamy się na małych,  
niedrogich produktach i dodatkach, które  
naprawdę potrafią zrobić różnicę. Niezależnie  
od tego, czy chodzi o całkowitą zmianę 
wystroju, czy po prostu o wprowadzenie 
kilku drobnych poprawek, proponowane 
produkty mogą pomóc we wprowadzeniu 
szybkich, niedrogich zmian.

PH143082
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Łatwe przeprowadzki z meblami,  
które dotrzymają ci kroku. 
Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro  
i gdzie rzuci cię los. Niezależnie od tego, 
gdzie przyjdzie ci zamieszkać, twoje  
meble mogą przeprowadzić się z tobą. 
Wybieraj lekkie, wszechstronne i łatwe 
do przenoszenia produkty, które będą 
wyglądać wspaniale w każdym nowym 
miejscu.

PH144322 PH143079
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PH146122PH146119PH146118 PH146120

PH146121

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2017 / 17



Życie to zmiany. 
Zrób na nie miejsce.
Zmiany – te duże i te małe, są nieodłączną 
częścią życia. Część z nich wydarzy się raz, 
innych możemy doświadczać codziennie. 
Spotkania, podróże, miejsca, ludzie kształ-
tują nas i sprawiają, że każdego dnia inaczej 
spoglądamy na świat. Czasem wyczekujemy  
zmian z dużą ekscytacją, innym razem  
zupełnie zaskakują nas swoim tempem 
i nieuchronnością. Życie toczy się dalej 
i areną tych wydarzeń jest zwykle dom. 

Czy jest on gotowy na zmiany? Czy jesteś 
gotowy, aby zmieniał się razem z tobą?  
By twój dom… żył?  

PH144344
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      Życie to zmiany

PH143719 PH143737



Wiemy, że zmiany w domu nie są łatwe – wymagają  
wyrzeczeń, pomysłów i budżetu. 57% zbadanych* 
przez nas Polaków jest zadowolonych z wyglądu swojego 
salonu, jednak duża część odczuwa potrzebę zmian i…  
podejmuje ten wysiłek! Ponad połowa ankietowanych  
zmieniła coś w swoim salonie w ciągu ostatniego roku.  
Niezależnie od tego, czy był to zakup rośliny, odświeżenie  
koloru ścian, czy też wymiana wszystkich mebli –  
z pewnością przyniosło to radość i satysfakcję. 

 
 
*Raport z badania Salon/duży pokój w oczach Polaków,  
IQS Sp. z o.o. dla IKEA, lipiec 2017 r.

      Życie to zmiany

PH144313PH144310



PH144625

Chcemy inspirować do zmian, bo to ważny element życia.  
Często drobna rzecz, detal potrafią diametralnie zmienić postrzeganie  
całego pomieszczenia. Bo mała zmiana to duży efekt i tak naprawdę  
wszystko się od niej zaczyna! I to właśnie dzięki zmianom nasze domy 
będą pełne życia.
  
IKEA. Niech żyje dom! 

PH144601       Życie to zmiany
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Inspiracja  
z pierwszej ręki  
na wyciągnięcie ręki
Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentowane 
wnętrza, nowe produkty czy informacje o tym, 
jak robić zakupy w IKEA – zawsze chcemy,  
by wszyscy mogli znaleźć to, co najlepsze  
i najbardziej odpowiednie dla ich domów. 
Chcemy, by wszystko było proste, funkcjonalne 
i zrozumiałe, bez konieczności dopytywania  
o cenę, zastanawiania się nad jakością lub 
odpowiedzią na pytanie jak to zrobić u mnie 
w domu? Każdy powinien być w stanie zrobić 
wszystko samemu – ale jeśli wolisz w tym  
czasie zająć się czymś innym (na przykład  
nicnierobieniem), IKEA oferuje ci pomoc  
na każdym kroku.

PH142744
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Produkty wysokiej jakości w niesamowitych cenach.
Każdy zasługuje na dom, który pokocha. Chcemy, aby nasze produkty zainspirowały i zachęciły cię  
do zmian, niezależnie od zasobności portfela czy dostępnej przestrzeni życiowej. Chodzi o oferowanie  
produktów w przystępnych cenach, które oprócz atrakcyjnej ceny mają też wiele innych zalet –  
są wszechstronne, trwałe i estetyczne. Stąd już prosta droga od marzeń do ich realizacji.

PH143384 PH143334 PH143325
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Pięcioro ulubieńców 
wszech czasów
Wszyscy mamy swoje ulubione produkty  
z IKEA. Dlatego postanowiliśmy wyróżnić 
kilka spośród nich, podkreślając ich status 
ikon, jakość, wszechstronność i wyjątkowe 
wzornictwo. Te serie produktów są od lat  
najbardziej uwielbiane przez naszych 
klientów – na tych stronach opowiadamy,  
za co są tak kochane. Od pomysłowego 
systemu BESTÅ, eleganckiej serii MALM  
po ponadczasową rodzinę HEMNES –  
dowiedz się, dlaczego te produkty  
wciąż są tak cenione.

PH144716



Nowości
Chcemy pokazać, że w IKEA zawsze 
znajdziesz coś nowego: nowe pomysły,  
nowe produkty, nowe sposoby spojrzenia  
na dom. Wybraliśmy kilka ekscytujących  
produktów, których warto wypatrywać  
w sklepach IKEA. Jednak nasze nowe  
produkty i kolekcje pojawiają się nie tylko  
wraz z premierą nowego Katalogu IKEA – 
prawdę mówiąc nowości pojawiają się  
przez cały rok.
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Kolekcja YPPERLIG 
Wspólnie z duńską firmą projektową HAY prezentujemy nową kolekcję,  
której głównym celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni do bycia 
razem. To silne skandynawskie wartości i tożsamość połączone  
z najnowszymi technikami produkcji. Już jesienią w sklepach IKEA  
pojawi się 35 nowych produktów, łączących stonowaną kolorystykę,  
linearne wzornictwo i materiały najwyższej jakości.

PH144641
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Felietony
Jesteśmy ciekawi ciebie, twojego  
domowego życia, tego, co się dzieje  
poza naszym podwórkiem i jaki ma to 
wpływ na świat, w którym żyjemy. 

Za pośrednictwem naszych felietonów 
dotyczących urządzania wnętrz, innowacji 
projektowych i zaangażowania społecznego 
zapraszamy cię w podróż dookoła świata.

Dowiedz się jeszcze więcej i zdobądź  
szerszą perspektywę dzięki cyfrowej  
wersji katalogu, gdzie życie, miasta,  
pomysły i produkty pojawiają się  
w krótkich filmach dokumentalnych.
 

Pałacowy przepych za grosze.
Dzięki produktom IKEA każdy może wyrazić swój własny 
styl. Aby to udowodnić, energiczna irańsko-francuska 
projektantka wnętrz Maryam Mahdawi stworzyła swój 
wymarzony pokój dzienny, używając wyłącznie produk-
tów IKEA oraz dzieląc się kilkoma sztuczkami. Maryam, 
znana ze swego ekstrawaganckiego, pełnego przepychu 
stylu haute couture i zabawnych, teatralnych kreacji, 
wyniosła urządzanie wnętrz na zupełnie inny poziom. 
Ten konkretny projekt określiła mianem Maria Antonina 
spotyka Pana Kamprada.

PX145120
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  Pobierz aplikację Katalog IKEA i zyskaj jeszcze więcej inspiracji. 
Dostępna od 21 sierpnia.

W życiu liczy się coś więcej niż meble. 
Postanowiliśmy dowiedzieć się, czego potrzeba, aby stworzyć dom  
dla młodego miejskiego nomady, 24-letniego Josha mieszkającego 
w Berlinie. Wspólnie z projektantką wnętrz IKEA stworzyliśmy 
pokój dla Josha, który odpowiada jego potrzebom. Łatwo spakować 
wszystkie rzeczy i zabrać je ze sobą podczas przeprowadzki,  
w poszukiwaniu nowych przygód. 

Odkryj pomysły i inspiracje, jak myśleć elastycznie, wykorzystując 
meble wagi lekkiej. Aby lepiej poznać Josha i tętniący życiem 
Berlin, spędzamy z nim jeden dzień: odwiedzamy jego ulubione 
miejsca, spotkamy się z przyjaciółmi oraz dowiadujemy się,  
co lubią, jak żyją, a co najważniejsze – dlaczego wybrali taki  
styl życia.

Video

PH146130
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  Pobierz aplikację Katalog IKEA i zyskaj jeszcze więcej inspiracji. 
Dostępna od 21 sierpnia.

Video

Zabawa to poważna sprawa. 
IKEA Foundation nawiązała współpracę z Handicap International, 
aby wspierać wykorzystanie zajęć opartych na zabawie, w celu 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i szczególnie narażonych. 
Ta historia dotyczy ich pracy w obozie dla uchodźców w Tajlandii. 
To opowieść o dzieciach i ich rodzinach żyjących w ubóstwie oraz 
trudnych warunkach, doświadczających przemocy, bez możliwości 
wypoczynku i bez szans na zabawę. Handicap International zmienia  
ich trudną sytuację poprzez tworzenie wspólnych placów zabaw, 
na których dzieci mogą czuć się bezpiecznie, dzielić się trudnymi 
doświadczeniami, zrelaksować się, uśmiechać i bawić – czyli robić 
wszystko, co niezbędne dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego.

PX145122
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https://youtu.be/XP-yc8tAY2g


IKEA i Tom Dixon łączą siły, tworząc platformę współpracy.
Przyjrzyj się bliżej współpracy IKEA z brytyjskim projektantem 
Tomem Dixonem. Celem było przełamanie tradycyjnego sposobu  
wytwarzania mebli. Dixon i IKEA zgłębiają nowe podejście do mebli  
do siedzenia i spania, angażując w prace wiele twórczych umysłów.  
Nazwa DELAKTIG opisuje nowy proces. Czerpiąc inspirację z branży  
technologicznej, zespół projektantów opracował projekt sofy  
z aluminiową ramą, którą można przerobić i zaadaptować,  
aby całkowicie zmienić jej funkcję. To otwarta platforma,  
do której każdy może dodawać dowolne elementy.  
Nieźle, prawda?

PH146124

PH146125
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Cyfrowe doznania
Nasze wnętrza i pomysły ożywają w cyfrowej 
wersji Katalogu IKEA. Bądź bliżej historii  
z naszych felietonów i umieszczaj produkty  
w swoim domu dzięki rozszerzonej rzeczy-
wistości. Oglądaj filmy instruktażowe, które 
wykorzystują naszą wiedzę na temat  
wyposażenia wnętrz, by przejść od marzeń  
do ich realizacji. Nowa, bardziej intuicyjna 
nawigacja ułatwi znalezienie produktów,  
które pokochasz, wnętrza, które wprawią cię 
w zachwyt oraz pomysły, które cię uskrzydlą.

Nasza aplikacja plasuje się na szczycie listy 
najpopularniejszych aplikacji lifestylowych  
w AppStore. Zyskaj dostęp do pełnej wersji  
z własnej sofy dzięki Apple TV, przeglądaj  
treści na tablecie, telefonie, a także  
na laptopie lub komputerze stacjonarnym.

Pobierz aplikację Katalog IKEA i zyskaj jeszcze więcej inspiracji. 
Dostępna od 21 sierpnia.

PH145341
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Widok z tabletu 
i laptopa

Wersja 
mobilna

Jeszcze więcej  
inspiracji ‒ szybko  
i zawsze pod ręką
W tym roku cyfrowy Katalog IKEA chce być jeszcze  
bardziej inspirujący, a nie tylko informacyjny.  
Pierwsze wrażenie robi się tylko raz i dlatego chcemy, 
aby było ono pełne entuzjazmu i optymizmu.
 
Główne wprowadzenie prezentuje ekscytujące  
i najciekawsze treści, które sprawią radość każdemu. 
Prosta nawigacja wykorzystująca kod kolorystyczny  
ułatwia przeglądanie i znalezienie tego, czego szukasz.  
Jednocześnie od pogłębionych treści i dodatkowych  
produktów dzieli cię tylko jedno kliknięcie.

Start i wprowadzenie
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Każdy rozdział zawiera czytelny wstęp,  
oparty o kod kolorystyczny i przegląd  
wnętrz przedstawionych na kolejnych  
stronach. Poszczególne wnętrza opowiadają 
pełną historię – oferując więcej wskazówek  
i pomysłów, produktów oraz filmów  
do wykorzystania. 

Wnętrza
Widok z tabletu 
i laptopa

Wersja 
mobilna
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Rozdziały prezentujące asortyment  
produktów, podzielony według kategorii,  
są równie łatwe do przeglądania.
 
Zapisz i podziel się swoimi ulubionymi  
produktami lub stwórz listę zakupów,  
gotową do wykorzystania podczas wizyty  
w sklepie IKEA lub na IKEA.pl.

Produkty
Widok z tabletu 
i laptopa

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

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




