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PRZYWITAJ PAŹDZIERNIK Z IKEA 

W tym miesiącu przedstawiamy produkty, które emanują  
skandynawskim stylem w najlepszym wydaniu. Nowy 
asortyment celebruje piękno minimalistycznego wzornic-
twa, ręcznie wykończonych materiałów i jasnego drewna. 
Obejmuje także monochromatyczne tonacje kolorystyczne  
z odcieniem niebieskiego. Wszędzie da się odczuć nordyckie,  
naturalne żywioły. 

Wśród nowości znajduje się bogata oferta mebli tapicero-
wanych, od rozkładanych sof po krzesła, w tym całkiem  
nowe sosnowe łóżko, które można ustawiać jedno na 
drugim ‒ sprawdzą się w różnych domach i sytuacjach 
życiowych. Jasne drewno obecne jest również w serii  
łazienkowej z drewna brzozowego ‒ półkach, wieszakach  
i stołkach. To jeszcze więcej miejsca, nawet na ograniczo-
nej przestrzeni!

Wprowadzamy również nowe produkty wykonane z bar-
dziej zrównoważonych materiałów, takie jak plastikowe 
woreczki z biotworzywa, które jest odnawialne i nadaje 
się do recyklingu. Inne produkty są tworzone w ramach 
misji społecznych, jak na przykład specjalna edycja 
kawy do ekspresu wpierająca Inicjatywę Przedsiębiorców  
Społecznych w Ugandzie czy wełniane, tkane ręcznie dy-
wany w ramach innej inicjatywy w Indiach i Bangladeszu.
Są też nowe tekstylia, od tkanin z metra ze śmiałymi,  
graficznymi wzorami po ręczniki w świeżych kolorach. 

Cały ten sezon rozświetlają lampy o niepowtarzalnym 
wzornictwie i materiałach, a także dziecięce lampki nocne  
LED w uroczych zwierzęcych kształtach. Dzieci ucieszą 
nowe pluszaki, z których dziesięć zostało zaprojektowa-
nych przez dzieci z całego świata w ramach dorocznego 
konkursu rysunkowego.

Oczywiście są też mniejsze artykuły, które wprowadząją  
do domu dekoracyjny akcent, jak na przykład świece  
zapachowe w sezonowych kolorach.

INGABRITTA pled 129,-

VÅGSJÖN ręcznik 12,99

SJÖPENNA 
lampa stołowa 

59,99

REMSTA
fotel 6,99

VINTERGATA lampa wisząca 129,-

INGATORP biurko 399,-
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SOFA ROZKŁADANA FLOTTEBO

Zabierając się za projekt sofy FLOTTEBO, zespół IKEA 
starał się stworzyć coś więcej niż kolejną rozkładaną 
sofę. Pokój dzienny nieustannie zmienia swój charakter  
i obecnie jest to płynne miejsce, gdzie odbywają się róż-
ne czynności ‒ spotkania towarzyskie, praca i spanie.  
Dlatego projektantki Christina Halskov i Hanne Dalsgaard  
potrzebowały sofy rozkładanej, która byłaby bardziej jak 
platforma dla wszystkich tych czynności i sprawdzałaby 
się w wielu różnych domach:

„Tradycyjne sofy rozkładane wyglądają inaczej w ciągu 
dnia i inaczej po rozłożeniu do spania. Zależało nam,  
by sofa FLOTTEBO zachowała swój wygląd i charakter 
przez całą dobę i była dość wygodna, by na niej siedzieć 
oraz spać”.

Efekt to rozkładana sofa, która łączy ciekawe, choć mi-
nimalistyczne wzornictwo i pełen komfort. Opcjonalnie 
dostępny jest też mały stolik, a rozkładana sofa wypo-
sażona jest w uchwyt do kabli pod spodem, co ułatwia 
korzystanie z laptopów i innych gadżetów podczas wyle-
giwania się na tym nietypowym meblu. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź do pokoju dziennego nietuzinkowy element 
wystroju za pomocą ciekawej, choć minimalistycznej sofy 
rozkładanej FLOTTEBO, która zapewnia pełen komfort  
zarówno podczas siedzenia, jak i spania.

TAGI
ikea, flottebo, sofa rozkładana

FLOTTEBO sofa rozkładana ze stolikiem 2098,- Lofallet beżowy 092.221.53 FLOTTEBO sofa rozkładana 2099,- Lysed ciemnoszary 092.272.97
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FLOTTEBO sofa rozkładana 2099,- Lysed ciemnoszary 092.272.97

PROSTOTA SPOTYKA ZABAWĘ 

Gdy sofa FLOTTEBO zmienia się  
w łóżko, wystarczy jedynie wyjąć 
pościel z pojemnika znajdującego 
się pod spodem. Luźne poduszki 
sofy można zdjąć w zależności od 
tego, jak chcesz siedzieć albo jaki 
wygląd chcesz jej nadać. Podusz-
ki mają specjalny zaczep, dzięki 
czemu nie ześlizgują się nawet przy 
otwieraniu pojemnika na pościel.
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FLOTTEBO sofa rozkładana 2099,- Lysed ciemnoszary 092.272.97

Dowolnie przestawiaj wielkie poduszki 
sofy FLOTTEBO i znajdź idealną pozycję 
do siedzenia.
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SERIA SANDBACKEN 

Małe przestrzenie to rzeczywistość wielu ludzi, więc sofa 
często musi pełnić też rolę łóżka. Niezwykle estetyczna 
seria SANDBACKEN obejmuje 3-osobową sofę, narożnik  
i narożnik rozkładany, zapewniając praktyczne rozwią-
zania dla wszystkich potrzeb współczesnego życia. Sofa 
rozkładana zapewnia wygodne miejsce do siedzenia  
i spania – można ją zamienić w łóżko w ciągu zaledwie 
30 sekund. Dzięki swojej konstrukcji do samodzielnego 
montażu, te lekkie meble łatwo zabrać do domu i zło-
żyć albo rozłożyć. Wytrzymałe i w przystępnej cenie –  
dostępne w kolorach jasnoszarym lub beżowym!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Niech twój pokój dzienny sprawdzi się też jako sypialnia 
dzięki pięknej, rozkładanej sofie narożnej SANDBACKEN.  
Jest lekka i łatwa w transporcie i montażu.

TAGI
ikea, sandbacken, seria 

SANDBACKEN narożna sofa rozkładana 1599,- Lofallet beżowy 792.179.02
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SANDBACKEN narożna sofa rozkładana 1599,- Lofallet beżowy 792.179.02

Rozkładana sofa narożna SANDBACKEN zmienia się  
w łóżko po wysunięciu części łóżkowej, złożeniu jej  
do góry i zestawieniu z częścią sofy.

SANDBACKEN narożna sofa rozkładana 1599,- Lofallet beżowy 792.179.02
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DYWANY KOLLUND, BRÖNDEN  
I KÖPENHAMN 

Dywany tkane ręcznie są bardzo popularne i cenione  
ze względu na kunszt rzemieślniczy, niepowtarzalny  
wygląd i bogatą historię. Każdy tkany ręcznie dywan nosi 
ślad rzemieślnika, który go wykonał i jego wyjątkowych 
umiejętności. W tym miesiącu przedstawiamy trzy duże 
dywany wykonane w 100% z czystej, naturalnej wełny  
i tkane ręcznie w sposób, którego nie powtórzyłaby 
żadna maszyna. Dywan KOLLUND tkany jest z różnych 
nici, z pętelkami tworzącymi sześciokątny wzór o różnej 
wysokości. Ciemnoszary dywan KÖPENHAMN zachwyca 
pięknymi długimi frędzlami, a dywan BRÖNDEN ma wielo- 
kolorowy wzór w paski. Jak wyjątkowe dzieła sztuki  
na podłodze, dywany te wprowadzają ciepło i miękkość  
i zachęcają by nieco zwolnić tempo.

Dywany te powstają w ramach inicjatywy IKEA w Indiach 
i Bangladeszu na rzecz godnych warunków pracy i płacy. 
Powstała ona by rozwiązywać problemy w branży tkania 
dywanów, która boryka się ze złymi warunkami pracy, 
niskimi zarobkami i wyzyskiem ze strony pośredników. 
IKEA wspólnie ze swoimi dostawcami założyła zakłady 
tkackie oferujące godne warunki pracy, regularny dochód 
i uczciwe wynagrodzenie.

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Dodaj swojej podłodze wdzięku za pomocą wyjątkowego, 
tkanego ręcznie dywanu wykonanego w ramach inicjatywy  
IKEA w Indiach i Bangladeszu na rzecz godnych warun-
ków pracy i płacy.

TAGI
ikea, kollund, köpenhamn, brönden, dywany

KOLLUND dywan, tkany na płasko 1199,- 203.745.69
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PE648639

KOLLUND dywan, tkany na płasko  
1199,- Tkany ręcznie przez wykwalifikowanych 
rzemieślników, dzięki czemu każdy egzemplarz 
jest niepowtarzalny. Osnowa: 100% bawełna.  
Powierzchnia: 100% czysta żywa wełna.  
Projekt: Paulin Machado. S170×D240 cm.  
Szary 203.745.69

NOWOŚCI IKEA - PAŹDZIERNIK 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / PAŹDZIERNIK 2017 / 10

KOLLUND dywan, tkany na płasko 1199,- 203.745.69

Dywan KOLLUND tkany z włosia o różnej 
wysokości, zapewnia stopom przyjemny 
komfort.
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BRÖNDEN dywan z krótkim włosiem 1199,-/szt. 303.745.64

Ożyw podłogę kolorowym, pasiastym 
wzorem dywanu BRÖNDEN ‒ tkanym 
ręcznie jak niepowtarzalne dzieło  
sztuki.
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PE648627

BRÖNDEN dywan z krótkim 
włosiem 1199,- Powierzchnia: 
100% czysta żywa wełna.  
Osnowa: 100% bawełna. Projekt: 
Akanksha Deo. S170×D240 cm. 
Wielobarwny 303.745.64
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BRÖNDEN dywan z krótkim włosiem 1199,- 303.745.64

Tkanie ręczne tworzy niesamowitą kombinację  
różnych faktur, powierzchni i grubości przędzy  
‒ efekt nie do podrobienia przez żadną maszynę.
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KÖPENHAMN dywan, tkany na płasko 999,-/szt. 503.745.58

Dywan KÖPENHAMN wykonany 
jest w 100% z czystej, naturalnej 
wełny, dzięki czemu jest odpor-
ny na zabrudzenia i wyjątkowo 
trwały.
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PE648648

KÖPENHAMN dywan, tkany  
na płasko 999,- Tkany ręcznie 
przez wykwalifikowanych 
rzemieślników, dzięki czemu każdy 
egzemplarz jest niepowtarzalny. 
Powierzchnia użytkowa: 100% 
czysta żywa wełna. S170×D240 cm.  
Ciemnoszary 503.745.58
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KÖPENHAMN dywan, tkany na płasko 999,- 503.745.58
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FOTEL REMSTA 

Ten piękny fotel wprowadza wrażenie ponadczasowości 
‒ jest wzorowany na projekcie, który był w sprzedaży  
w latach 60. Fotel REMSTA jest na tyle mały, że zmieści się  
w pokoju dziennym, sypialni czy przedpokoju. Dostępny 
w niezdejmowanych, aksamitnych pokryciach w kolorach 
zielono-niebieskim, ciemnoszarym lub żółto-beżowym, 
wprowadza akcent vintage, bez warstw kurzu!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź do domu akcent vintage za pomocą małego 
fotela REMSTA w niezdejmowanych, aksamitnych pokry-
ciach ‒ oparty na projekcie fotelu z oferty IKEA z lat 60.

TAGI
ikea, remsta, fotel

REMSTA fotel 699,- Djuparp zielono-niebieski 603.447.59
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REMSTA fotel 699,-/szt. Djuparp zielono-niebieski 603.447.59  Djuparp ciemnoszary 503.446.70
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PE637179

REMSTA fotel 699,-  
Niezdejmowane pokrycie:  
62% poliester, 38% wiskoza/ 
sztuczny jedwab. S60×G66, 
W88cm. Djuparp żółto-beżowy 
303.447.65

PE615066

REMSTA fotel 699,-  
Niezdejmowane pokrycie:  
62% poliester, 38% wiskoza/ 
sztuczny jedwab. S60×G66,  
W88 cm. Djuparp zielono- 
niebieski 603.447.59

PE608818

REMSTA fotel 699,-  
Niezdejmowane pokrycie:  
62% poliester, 38% wiskoza/ 
sztuczny jedwab. S60×G66, 
W88 cm. Djuparp ciemnoszary 
503.446.70
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REMSTA fotel 699,- Djuparp zielono-niebieski 603.447.59
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KRZESŁO INGATORP 

Przedstawiamy krzesło INGATORP zainspirowane XVIII- 
wiecznymi krzesłami francuskimi. Łączy ono tradycyjne 
wzornictwo, charakteryzujące się m.in. ornamentalnymi 
detalami na tylnym oparciu, z nowoczesnym komfortem 
mebli tapicerowanych. To duże krzesło ma krótsze pod-
łokietniki, dzięki czemu można przysunąć je blisko stołu, 
a jednocześnie zapewnia wygodną pozycję do siedzenia, 
idealną na długie biesiady przy stole. Ma zdejmowane  
pokrycie, które można prać. Dostępne jest w wersji  
czarnej z szarym pokryciem lub z białą ramą i beżowym 
pokryciem. Krzesło świetnie pasuje do stołu INGATORP, 
ale idealnie nadaje się również jako miejsca honorowe  
na końcu stołu albo jako piękne pojedyncze krzesło  
w sypialni.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Jadaj w stylu zainspirowanym XVIII-wiecznymi krze-
słami francuskimi ‒ krzesło INGATORP łączy tradycyjne  
ornamentalne detale na tylnym oparciu z nowoczesnym 
komfortem mebli tapicerowanych. 

TAGI
ikea, ingatorp, krzesło 

INGATORP krzesło z podłokietnikami 399,-/szt.  
Czarny/Nolhaga szary/beżowy 302.462.89 Biały/Nordvalla beżowy 902.462.91
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PE653614

INGATORP krzesło z podłokietnikami 
399,- Malowana lita brzoza i 75% bawełna, 
25% poliester. Projekt: Ebba Strandmark. 
S57×G63, W99 cm. Czarny/Nolhaga szary/ 
beżowy 302.462.89

PE655415

INGATORP krzesło z podłokietnikami  
399,- Malowana lita brzoza i 100% poliester 
Projekt: Ebba Strandmark. S57×G63, W99 cm.  
Biały/Nordvalla beżowy 902.462.91
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INGATORP krzesło z podłokietnikami 399,- Czarny/Nolhaga szary/beżowy 302.462.89

Krzesło INGATORP ma krótsze podłokietniki niż można by 
oczekiwać, dzięki czemu świetnie mieści się pod stołem, 
a jednocześnie zapewnia wygodną pozycję do siedzenia.
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TKANINY INGELILL, BRUDSLÖJA 
I INGVILL 

Nowe tkaniny oferują nieskończone możliwości tworzenia,  
od zasłon po poduszki, a nawet sztukę! Z akcentem poło-
żonym na czarne i graficzne wzory, przedstawiamy tkaniny  
INGVILL i BRUDSLÖJA w odcieniach błękitu. Ta sama  
paleta barw obecna jest w tkaninie INGELILL w niebieskie 
dmuchawce. Tkaniny są wykonane w 100% z bawełny  
z bardziej zrównoważonych źródeł. Nie tylko wspaniale 
się ze sobą komponują, ale stanowią również wyraźny 
przykład naszego podejścia do wzornictwa. 

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Rzuć się w wir szycia z naszymi nowymi tkaninami,  
od graficznych, monochromatycznych wzorów po niebie-
skie dmuchawce ‒ wszystkie z jasnym przekazem.

TAGI
ikea, ingelill, brudslöja, ingvill, tkaniny

INGELILL tkanina 12,99/m 203.949.25  BRUDSLÖJA tkanina 19,99/m 903.603.33   
INGVILL tkanina 19,99/m 803.949.27
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PE664045

INGELILL tkanina 12,99/m  
100% bawełna. S150 cm.  
Niebieskie kwiaty 203.949.25

PE642477

BRUDSLÖJA tkanina 19,99/m 
100% bawełna. Projekt: Eva  
Bellanger. S150 cm. Wielobarwny 
903.603.33

PE664044

INGVILL tkanina 19,99/m  
100% bawełna. Projekt: Eva 
Bellanger. S150 cm. Biały/czarny 
803.949.27

PE664046

JANNECKE tkanina 19,99/m 
100% bawełna. S150 cm.  
W kropki/różowy 603.949.28

Nowe tkaniny można prać w pralce w temperaturze  
60 stopni, co czyni je niezwykle praktycznymi.  
Możesz bez przeszkód dać się ponieść fantazji  
i nowoczesnym, graficznym wzorom.
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BRUDSLÖJA tkanina 19,99/m 903.603.33
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BIURKO INGATORP 

Gdy mieszkasz na małej przestrzeni, biurko musi z ła-
twością dopasować się do reszty wystroju domu. Biurko  
INGATORP świetnie się sprawdza dzięki konstrukcji  
z opuszczanym blatem po obu stronach, zapewnia-
jąc większą powierzchnię, gdy zachodzi taka potrzeba.  
Szuflada i otwór do organizacji kabli podnoszą funk-
cjonalność biurka podczas pracy czy nauki. Naturalne  
drewno sprawia, że można je rozmontować i oddać  
do recyklingu, gdy przestanie być używany. Dostępne  
w kolorach białym lub czarnym w nieco bardziej tradycyj-
nym stylu, biurko będzie dobrze się prezentować w róż-
nych pomieszczeniach, także w roli stołu jadalnianego.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Weź się do pracy z biurkiem INGATORP w tradycyjnym 
stylu, które świetnie sprawdza się dzięki swojej konstruk-
cji z opuszczanym blatem, szufladą i otworem na kable.

TAGI
ikea, ingatorp, biurko 

INGATORP biurko 399,- Biały 003.619.40
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PE648069

INGATORP biurko 399,- 
Farba akrylowa i płyta wiórowa. 
S73/127×G50, W74 cm. Projekt: 
Carina Bengs. Czarny 303.619.34

PE648068

INGATORP biurko 399,-  
Farba akrylowa i płyta wiórowa. 
S73/127×G50, W74 cm. Projekt: 
Carina Bengs. Biały 003.619.40
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INGATORP biurko 399,- Biały 003.619.40

Otwór na kable ułatwia pracę z urządzeniami 
elektronicznymi na biurku INGATORP.
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ŁÓŻKO SZTAPLOWANE UTÅKER 

Podczas częstych przeprowadzek, lepiej mieć mniej me-
bli. Poznaj łóżko UTÅKER, które można ustawiać jedno 
na drugim. Pełni ono jednocześnie funkcję sofy i łóżka, 
które dużo łatwiej wnieść po schodach na górę. Podczas 
prac nad tym łóżkiem i warsztatów dla projektantów 
uznano, że najważniejsza jest funkcjonalność, ponieważ  
często mamy do czynienia z różnymi scenariuszami  
życiowymi, czasem mieszkając z przyjaciółmi, niekiedy 
samemu, a innym razem we dwoje. Specjalistka ds. roz-
woju produktu Ina Klepper, odpowiedzialna za ten pro-
jekt, szukała łóżka, które mogłoby często zmieniać domy 
i dopasowywać się do dowolnego wystroju czy wielkości 
pomieszczenia, a także łatwo zmieniać się w łóżko dla 
jednej lub dwóch osób:

„Często łóżka są dość ciężkie i trudno je przenieść w inne 
miejsce, a szczerze mówiąc nikt nie chce ich składać  
więcej niż raz. Wpadliśmy więc na pomysł łóżka sztaplo-
wanego, które można łatwo złożyć przed przeprowadzką, 
wykonanego z litego drewna, co sprawia, że jest bardzo 
wytrzymałe”.

Łóżko sztaplowane UTÅKER jest wielofunkcyjne i nadaje 
się do różnych mieszkań i sytuacji życiowych – stwórz  
z niego sofę, pojedyncze łóżko, łoże małżeńskie albo dwa 
osobne łóżka. Jest wykonane z litego, surowego drewna 
sosnowego, dzięki czemu łatwo można mu nadać bardziej  
indywidualny charakter i pomalować tak, by pasowało  
do wystroju dowolnego pomieszczenia.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Prezentujemy łóżko sztaplowane UTÅKER, które sprawdzi  
się w każdej sytuacji życiowej ‒ używaj go jako sofę,  
pojedyncze łóżko, jedno podwójne albo dwa pojedyncze, 
a jego surową powierzchnię możesz pomalować.

TAGI
ikea, utåker, łóżko sztaplowane

UTÅKER łóżko sztaplowane 599,-/2 szt. Materace i pościel są sprzedawane osobno. 003.604.84
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UTÅKER łóżko sztaplowane 599,-/2 szt. Materace i pościel są sprzedawane osobno. 003.604.84

Łóżko sztaplowane UTÅKER można zmienić w podwójne 
łóżko albo dwa łóżka pojedyncze stojące obok siebie.

UTÅKER łóżko sztaplowane 599,-/2 szt. Materace i pościel są sprzedawane osobno. 003.604.84
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PE649177

UTÅKER łóżko sztaplowane 
599,-/2 szt. Materace i pościel są 
sprzedawane osobno. Lita sosna. 
Projekt: Henrik Preutz S88×D207, 
W94 cm. Rozmiar materaca 
80×200cm. 003.604.84
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UTÅKER łóżko sztaplowane 599,- 003.604.84

Łóżko sztaplowane UTÅKER zaprojektowano  
z otworami w punktach łączenia, aby zapewnić 
stabilność, gdy łóżka stoją jedno na drugim.
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PLED INGABRITTA 

Nowy pled to możliwość łatwej zmiany wystroju,  
a jednocześnie większy komfort i lepsze samopoczucie. 
Pledy prezentowane w tym miesiącu świetnie wpisują się  
w wystrój wielu wnętrz, jak na przykład pled INGABRITTA,  
wykonany z mieszanki akrylu i bawełny w kolorach jasno-
niebieskim i kremowym. Można go bez przeszkód prać  
w pralce, dzięki czemu jest bardzo praktyczny. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Zadbaj o dobre samopoczucie z nowymi pledami, 
na przykład pledem INGABRITTA z mieszanki akrylu  
i bawełny w kolorach jasnoniebieskim lub kremowym.

TAGI
ikea, ingabritta, pled

INGABRITTA pled 129,-/szt. Jasnoniebieski 603.740.63
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PE632005

INGABRITTA pled 129,-  
80% akryl, 20% bawełna. Projekt: 
Synnöve Mork. S130×D170 cm. 
Jasnoniebieski 603.740.63

PE631986

INGABRITTA pled 129,-  
80% akryl, 20% bawełna. Projekt: 
Synnöve Mork. S130×D170 cm.  
Kremowy 903.522.72

PE633003

ALMALIE pled 129,-  
100% bawełna. Projekt:  
Hanna Dalrot. S130×D170 cm. 
Czarny/biały 603.522.78

PE625251

JENNYANN pled 129,-  
100% bawełna. Projekt:  
Synnöve Mork. S130×D170 cm. 
Biały 503.537.73
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INGABRITTA pled 129,-/szt. Jasnoniebieski 603.740.63

Miękki w dotyku, dzianinowy pled INGABRITTA 
zapewnia komfort i dobre samopoczucie w domu. 
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SERIA VILTO 

Wprowadź do łazienki jasne drewno brzozowe wraz z serią  
VILTO. Zaprojektowana by stworzyć więcej przestrzeni 
w najmniejszym pomieszczeniu w domu, seria otwartych  
mebli do przechowywania obejmuje pięć produktów,  
w tym regały, stojak na ręczniki i stołki. Delikatne, proste  
wzornictwo sprawia, że meble są na tyle uniwersalne, 
że mogą być używane w całym domu. Tak jak stojak 
na ręczniki, który sprawdza się również jako miejsce 
na ubrania lub stołek ze schowkiem, który może pełnić  
funkcję stolika lub stojaka na czasopisma. Stołek ze 
schodkiem jest dostępny w wersji z powierzchnią anty-
poślizgową, co sprawia, że idealnie nadaje się dla rodzin 
z dziećmi. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te meble po-
wstały z inspiracji skandynawską prostotą, zapewniając 
wspaniałe wzornictwo i funkcjonalność! 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź do łazienki jasne drewno brzozowe z serią 
VILTO, która powstała by usprawnić poranki i zorganizo-
wać przestrzeń przy pomocy regałów, stołków i stojaków 
na ręczniki.   

TAGI
ikea, vilto, seria 

VILTO stołek ze schowkiem 99,99 403.444.49



PH146839

NOWOŚCI IKEA - PAŹDZIERNIK 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / PAŹDZIERNIK 2017 / 30

VILTO seria. Regał 249,- S46×G26, W150 cm. 903.444.56  Stołek ze schowkiem 99,99 403.444.49  Stołek ze schodkiem 59,99 603.444.53   
Regał 159,- S47×G20, W90 cm. 703.444.57  Stojak na ręczniki 129,- 003.444.51



PH146841

NOWOŚCI IKEA - PAŹDZIERNIK 2017

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / PAŹDZIERNIK 2017 / 31

RĘCZNIKI VÅGSJÖN 

Nasze nowe ręczniki łazienkowe zaprojektowano z myślą  
o ładnym wyglądzie i funkcjonalności. Prążki na części  
ręczników frotte sprawiają, że lepiej chłoną wilgoć i schną 
szybciej. Ręczniki VÅGSJÖN dostępne są w trzech roz-
miarach ‒ ręcznik dla gości, ręcznik do rąk lub ręcznik 
kąpielowy. W zależności od rozmiaru, ręcznik ma różne 
proporcje gładkiego frotte i prążkowanego frotte.
 
Ręczniki VÅGSJÖN dostępne są w różnych kolorach i są 
wykonane w 100% z bawełny z bardziej zrównoważonych 
źródeł. Oznacza to, że bawełna albo pochodzi z recy-
klingu, albo podczas jej uprawy zużywa się mniej wody, 
nawozów sztucznych i pestycydów, przy jednoczesnym 
zwiększaniu zysków dla farmerów. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odśwież wygląd łazienki za pomocą ręczników VÅGJÖN  
w różnych wielkościach wykonanych z gładkiego i prąż-
kowanego frotte, dzięki któremu lepiej chłoną one wilgoć 
i szybciej schną. 

TAGI
ikea, vågsjön, ręczniki

VÅGSJÖN ręcznik do rąk 12,99/szt. S50×D100 cm. Turkusowy 103.536.28  
Bladoróżowy 703.536.49  Ciemnoszary 003.536.19  Biały 703.509.95



PE646556

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. Biały. 
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 103.509.98 
Ręcznik do rąk 12,99/szt.  
S50×D100 cm. 703.509.95 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt.  
S70×D140 cm. 803.509.85

PH146844

PE646538

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt: 
Paulin Machado. Granatowyi. 
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 503.535.94  
Ręcznik do rąk 12,99/szt. 
S50×D100 cm. 803.535.97 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt. 
S70×D140 cm. 503.536.07

PE646547

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. Jasnożółty. 
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 603.555.64   
Ręcznik do rąk 12,99/szt. 
S50×D100 cm. 203.555.61 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt. 
S70×D140 cm. 503.555.50

PE646553

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. Turkusowy. 
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 703.536.25 
Ręcznik do rąk 12,99/szt. 
S50×D100 cm. 103.536.28 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt. 
S70×D140 cm. 003.536.38

PE646541

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. Ciemnoszary. 
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 403.536.22   
Ręcznik do rąk 12,99/szt. 
S50×D100 cm. 003.536.19 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt. 
S70×D140 cm. 303.536.08

PE646550

VÅGSJÖN ręczniki  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. Bladoróżowy.  
Ręcznik dla gości 9,99/4 szt.  
S30×D30 cm. 103.536.52   
Ręcznik do rąk 12,99/szt.  
S50×D100 cm. 703.536.49 
Ręcznik kąpielowy 19,99/szt.  
S70×D140 cm. 803.536.39
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VÅGSJÖN ręcznik do rąk 12,99 S50×D100 cm. Turkusowy 103.536.28

Prążkowana część ręczników VÅGSJÖN została zaprojektowana 
z myślą o szybszym wycieraniu do sucha całego ciała.
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LAMPA PODŁOGOWA I STOŁOWA 
SJÖPENNA 

Wprowadź w domu odpowiedni nastrój za pomocą rzeź-
bionej lampy. Lampy podłogowe i stołowe SJÖPENNA 
mają obszerny kształt, który emanuje nowoczesnym 
skandynawskim wzornictwem. Klosz z plastikowymi pa-
nelami połączonymi elastycznymi taśmami równomiernie 
rozprasza światło, dając delikatny blask. Nogi z jasnego 
drewna, tekstylne przewody ‒ wszystko w tych lampach 
emanuje jakością i wzornictwem na wysokim poziomie.

W całym asortymencie oświetlenia IKEA postawiliśmy  
w 100% na technologię LED. Żarówki LED zużywają 85%  
mniej energii niż tradycyjne żarówki i świecą nawet do  
20 razy dłużej. Wykorzystaj je w lampach podłogowych 
i stołowych SJÖPENNA i zyskaj światło, które wprawi cię 
w dobry nastrój!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź w domu odpowiedni nastrój za pomocą rzeź-
bionego światła. Lampy podłogowe i stołowe SJÖPENNA 
mają obszerny kształt, który emanuje jakością i wzornic-
twem na wysokim poziomie.

TAGI
ikea, sjöpenna, lampa podłogowa, lampa stołowa

SJÖPENNA seria. Lampa stołowa 59,99/szt. 203.238.72  Lampa podłogowa 129,-/szt. 403.237.10
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PE644414

SJÖPENNA lampa podłogowa 
129,- Tworzywo polipropylenowe  
i lita brzoza. Projekt: Mia Cullin.  
W1 m. IKEA. Model G1611 Sjöpenna. 
Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej:  
od A++ do D. 403.237.10

PE644425

SJÖPENNA lampa stołowa 59,99 
Tworzywo polipropylenowe i lita  
brzoza. Projekt: Mia Cullin. W30 cm.  
IKEA. Model B1618 Sjöpenna.  
Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej:  
od A++ do D. 203.238.72
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SJÖPENNA lampa stołowa 59,99 203.238.72

Niepowtarzalny kształt lamp SJÖPENNA to efekt zastosowania  
paneli zamontowanych przy pomocy elastycznych taśm.
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LAMPA WISZĄCA VINTERGATA 

Lampa wisząca to nie tylko centralny element nad stołem, 
ale też okazja by dać wyraz swojemu stylowi. Model  
VINTERGATA spełnia obie te funkcje w nowoczesnym, 
skandynawskim wydaniu. Lampa wykonana z szarych, 
filcowych paneli połączonych metalowymi ćwiekami ma 
miękki, zaokrąglony kształt. Zapewnia skoncentrowa-
ne światło nad stołem, ale również ogólne oświetlenie, 
które przebija delikatnie przez panele, rzucając piękne  
promienie światła. Oszczędzaj energię, stosując żarówki 
LED. Mówiąc w skrócie, lampa VINTERGATA to wspaniałe 
oświetlenie za niewielkie pieniądze!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zabłyśnij dzięki wspaniałemu wzornictwu! Lampa wisząca  
VINTERGATA z szarego filcu ma nowoczesny, skandynawski 
wygląd i zapewnia zarówno skoncentrowane, jak  i ogólne  
oświetlenie. 

TAGI
ikea, vintergata, lampa wisząca

VINTERGATA lampa wisząca 129,- 203.424.70
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PE640822

VINTERGATA lampa wisząca 
129,- Poliester, plastik i stal. 
Projekt: Gustav Carlberg. Ø42 cm. 
IKEA. Model T1629 VINTERGATA. 
Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej:  
od A++ do D. 203.424.70
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VINTERGATA lampa wisząca 129,- 203.424.70

Światło delikatnie przenika przez filcowe 
panele lampy wiszącej VINTERGATA. 
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LAMPKI NOCNE LED LURIGA 

Dla wielu dzieci właściwe oświetlenie nocne to warunek 
konieczny do dobrze przespanej nocy. Lampki nocne LED 
LURIGA to idealni całonocni towarzysze, którzy pomogą 
odstraszyć potwory i koszmary. Kształt szopa lub jeża 
sprawia, że te lampki to coś więcej niż oświetlenie. Można  
je ponownie ładować i przenosić, dzięki czemu nadają 
się do nocnych wędrówek po domu, a po ściśnięciu dają 
jeszcze więcej światła. Serce szopa zaczyna bić, a jeż 
pulsować w uspokajającym rytmie.

Tak, jak w przypadku naszych wszystkich lamp dla dzieci,  
spełniamy albo przekraczamy wymagania w zakresie 
jakości i bezpieczeństwa. Lampki nocne LED LURIGA  
zostały wykonane przy użyciu plastiku TPE, który jest 
bardziej przyjazny dla środowiska niż silikon. Wbudowane  
żarówki LED są energooszczędne i dzięki temu idealnie 
nadają się do oświetlenia. Mogą bez przeszkód pozostać 
włączone przez całą noc, a funkcja ponownego ładowania 
to okazja do używania akumulatorków.

Zalecane dla dzieci w wieku od trzech lat, lampki sprze-
dawane są w atrakcyjnym opakowaniu przypominającym 
kształtem małe domki, nadając tym przyjaznym stworze-
niom jeszcze więcej życia. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przegoń potwory i koszmary za pomocą lampek LURIGA 
w kształcie szopa lub jeża ‒ z możliwością doładowania, 
przenośne i po prostu bajeczne.

TAGI
ikea, luriga, lampka nocna LED

LURIGA lampki nocne LED. Szop 49,99/szt. 203.426.77  Jeż 49,99 003.258.29
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PE645403

LURIGA lampka nocna LED, szop 
49,99 Rekomendowana dla dzieci 
powyżej 3 roku życia. Światło włącza 
się i wyłącza naciskając głowę szopa. 
Wbudowane żarówki LED. Tworzywo 
akrylowe. S8×W12 cm. Biały 
203.426.77

PE645398

LURIGA lampka nocna LED, jeż  
49,99 Rekomendowana dla dzieci  
powyżej 3 roku życia. Światło włącza 
się i wyłącza naciskając plecy jeża. 
Wbudowane żarówki LED. Tworzywo  
akrylowe. G11×W7 cm. Biały 
003.258.29
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LURIGA lampka nocna LED, szop 49,99/szt. 203.426.77

Po naciśnięciu głowy szopa,  
jego serce zapala się i zaczyna pulsować.
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PÓŁKI NA ZDJĘCIA BILLSÅSEN 

Aby ściany nie wyglądały smutno, stworzyliśmy półki  
na zdjęcia BILLSÅSEN w różnych kolorach, dostępne  
w zestawach po trzy. Wspaniale sprawdzą się na ścianach  
o małej powierzchni, ale mogą być też użyte jako część 
większego kolażu. Rowek na każdej półce utrzymuje  
zdjęcia bezpiecznie na swoim miejscu. Zaokrąglone kra-
wędzie i pastelowe kolory (róż, ciemnoniebieski i miętowa  
zieleń) potęgują wrażenie magicznego świata.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Baw się przestrzenią na ścianie z półkami na zdjęcia  
BILLSÅSEN w różnych kolorach, dostępnych w zestawach  
po trzy – rowek na każdej półce utrzymuje zdjęcia  
bezpiecznie na swoim miejscu.

TAGI
ikea, billsåsen, półki na zdjęcia

BILLSÅSEN półki na zdjęcia, 3 szt. 59,99 Rozmiary: 15×11 cm, 22×12 cm, 30×10 cm. 903.655.28
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BILLSÅSEN półki na zdjęcia,  
3 szt. 59,99 Rozmiary: 15×11 cm,  
22×12 cm, 30×10 cm. Malowane 
wykończenie. 903.655.28
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BILLSÅSEN półki na zdjęcia, 3 szt. 59,99 Rozmiary: 15×11 cm, 22×12 cm, 30×10 cm. 903.655.28

Rowek na półkach na zdjęcia BILLSÅSEN
utrzymuje zdjęcia bezpiecznie na swoim 
miejscu.
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SERIA NJUTNING 

Odtwórz w domu atmosferę SPA, by ukoić zmysły. Seria  
NJUTNING z zapachami miodu, lawendy i angielskiej  
herbaty to nowe świece w szkle z przykrywką oraz świece 
blokowe. Dostępne są w kolorach szarym albo fioleto-
wym, a szklane pojemniki opakowane są w pasujących 
kolorystycznie pudełkach, co sprawia, że świetnie nadają 
się również na prezent.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odtwórz w domu atmosferę SPA i ukój zmysły za pomocą 
serii NJUTNING ze świecami o zapachu miodu/lawendy  
i angielskiej herbaty.

TAGI
ikea, njutning, świece zapachowe

NJUTNING świeca zapachowa w szkle 29,99/szt. Ø9, W10 cm. Szary 603.505.28  Liliowy 003.505.26
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PE654940

NJUTNING świeca zapachowa 
w szkle 29,99 Szkło i zapachowa 
parafina/wosk roślinny. 
Ø9, W10 cm. Szary 603.505.28

PE654942

NJUTNING świeca zapachowa 
w szkle 29,99 Szkło i zapachowa 
parafina/wosk roślinny.  
Ø9, W10 cm. Liliowy 003.505.26

PE659213

NJUTNING świece zapachowe  
w szkle, 3 szt. 29,99 W zestawie: 
1x świeczka (Ø7, W7,5 cm),  
1x świeczka (Ø7, W9,5 cm)  
i 1x świeczka (Ø7, W11,5 cm). 
Parafina/wosk roślinny. Projekt: 
Elizabeth Q. Cassetti. Liliowy 
103.505.16

PE653683

NJUTNING świece zapachowe  
w szkle, 3 szt. 29,99 W zestawie: 
1x świeczka (Ø7, W7,5 cm),  
1x świeczka (Ø7, W9,5 cm)  
i 1x świeczka (Ø7, W11,5 cm).  
Parafina/wosk roślinny. Projekt: 
Elizabeth Q. Cassetti. Szary 
503.505.19
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NJUTNING świeca zapachowa w szkle 29,99/szt. Ø9, W10 cm. Szary 603.505.28  Liliowy 003.505.26
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SERIA FRISKHET 

Motyw zapachowy kontynuowany jest w serii FRISKHET. 
Po szwedzku nazwa ta znaczy świeżość i nie mogłaby 
być bliżej prawdy – świece roztaczają zapach puszystych  
ręczników, a także drzewa sandałowego/satyny. Pojemnik  
na zapach FRISKHET to kolejny sposób odświeżenia po-
wietrza. Włóż do pojemnika potpourri z zapachem drzewa  
sandałowego, cedru i wanilii, a następnie przekręć tubę 
‒ intensywność zapachu będzie zależeć od liczby pozo-
stawionych otworów. Postaw go w pokoju dziennym albo 
garderobie, by zapewnić przyjemny zapach bez najmniej- 
szego wysiłku!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odśwież powietrze w domu przyjemnym zapachem  
puszystych ręczników, drzewa sandałowego i wanilii 
uwalnianym ze świec zapachowych FRISKHET.

TAGI
ikea, friskhet, seria

FRISKHET seria. Pojemnik na zapach 8,99/szt. Ø6, W15 cm. Szary 703.555.73  Liliowy 303.555.70   
Świeca zapachowa w szkle Ø7, W7,5 cm 7,99/szt. Szary 703.384.42   
Biały 303.384.39  Ø8, W9 cm 12,99/szt. Szary 503.384.38  Biały 103.384.40
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FRISKHET pojemnik na zapach 8,99/szt. Szary 703.555.73  Liliowy 303.555.70

Odśwież powietrze za pomocą  
pojemnika na zapachy FRISKHET,  
który uwalnia przyjemne aromaty  
drzewa sandałowego, cedru i wanilii. 

FRISKHET świeca zapachowa w szkle  
Ø7, W7,5 cm 7,99/szt. Szary 703.384.42  Biały 303.384.39   
Ø8, W9 cm 12,99/szt. Szary 503.384.38  Biały 103.384.40



PE654926

FRISKHET świeca zapachowa w szkle 
7,99 Szkło i zapachowa parafina/wosk 
roślinny. Ø7, W7,5 cm. Biały 303.384.39

PE654924

FRISKHET świeca zapachowa w szkle 
7,99 Szkło i zapachowa parafina/wosk 
roślinny. Ø7, W7,5 cm. Szary 703.384.42

PE646485  PE646507

FRISKHET pojemnik na zapach  
8,99/szt. Wysuszone części roślin  
i papier. Ø6, W15 cm. Szary 703.555.73  
Liliowy 303.555.70

PE654934

FRISKHET świeca zapachowa w szkle 
12,99 Szkło i zapachowa parafina/wosk 
roślinny. Ø8, W9 cm. Biały 103.384.40

PE654932

FRISKHET świeca zapachowa w szkle 
12,99 Szkło i zapachowa parafina/wosk 
roślinny. Ø8, W9 cm. Szary 503.384.38

PE0653679  PE0653681

FRISKHET zapachowa świeca blokowa 
14,99/szt. Parafina/wosk roślinny.  
Ø7, W14 cm. Szary 203.433.04   
Biały 103.433.09
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TORBY PLASTIKOWE ISTAD 

Na pierwszy rzut oka trudno się zorientować, ale torby  
plastikowe ISTAD przeszły zupełną metamorfozę. Plasti-
kowe torebki wielokrotnego użytku IKEA, zatrzymujące 
świeżość jedzenia i przydatne do wielu innych rzeczy  
w domu, są teraz produkowane z bioplastiku, który  
jest materiałem odnawialnym i nadaje się do recyklingu. 
Bioplastik powstaje głównie z resztek w branży trzciny 
cukrowej, gdzie trzcina stanowi 85% surowca. To kolej-
ny krok w kierunku zapewnienia by wszystkie plastiko-
we produkty IKEA powstawały z surowców pochodzących  
z recyklingu i/lub były odnawialne.

To pierwszy produkt z bioplastiku sprzedawany w IKEA  
na szeroką skalę. I chociaż torby są niewielkich rozmia-
rów, ich roczna sprzedaż przekraczająca miliard sztuk,  
oznacza oszczędności na poziomie ok. 75 000 baryłek 
ropy w skali roku. Uważamy, że to ważny i pozytywny krok  
naprzód.

Oprócz materiału, wszystko inne w torebkach pozostało 
bez zmian. Projektanci IKEA dołożyli wszelkich starań,  
by nowe torby ISTAD miały tę samą jakość co wcześniej, 
przechodząc wszystkie kluczowe testy z zakresu zdro-
wia, bezpieczeństwa i wytrzymałości. Cena dla klientów 
również pozostanie ta sama. Wszystko po to, żeby lu-
dzie mogli prowadzić w domu bardziej zrównoważone ży-
cie, mówi Alexander Grouleff pracujący nad innowacją  
plastiku w IKEA: „Chcemy, by ludzie czuli, że mogą doko-
nać lepszego wyboru, kupując produkty w IKEA. Chodzi  
o zapewnienie, by zrównoważony rozwój nie był luksusem,  
ale czymś dostępnym dla wielu ludzi”. 

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zadbaj o świeżość żywności dzięki torebkom ISTAD,  
które teraz produkowane są z bioplastiku ‒ odnawialnego 
materiału, który nadaje się do recyklingu i który ułatwia 
dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów.

TAGI
ikea, istad, torby plastikowe

ISTAD torby plastikowe 14,99/30 szt. Turkusowy/jasnoturkusowy 803.392.81
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ISTAD torby plastikowe 14,99 
/50 szt. Można ich używać  
bez końca, bo zamknięcie jest 
wielokrotnego użytku. W komplecie:  
25 toreb 2,5 l (24×26,5 cm)  
i 25 toreb 1,2 l (20,5×20,5 cm).  
Plastik. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Szary/biały 503.422.37

PE592499

ISTAD torby plastikowe 14,99 
/30 szt. Można ich używać  
bez końca, bo zamknięcie jest 
wielokrotnego użytku. W komplecie: 
15 toreb 6 l (28,5×41 cm)  
i 15 toreb 4,5 l (27×34 cm). Plastik. 
Projekt:S. Edholm/L. Ullenius.  
Turkusowy/jasno-turkusowy 
803.392.81

PE592495

ISTAD torby plastikowe 14,99 
/50 szt. Można ich używać  
bez końca, bo zamknięcie jest 
wielokrotnego użytku. W komplecie: 
25 toreb 2,5 l (24×26,5 cm) 
i 25 toreb 1,2 l (20,5×20,5 cm).  
Plastik. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Żółty/biały 303.393.49
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ISTAD torby plastikowe 14,99/30 szt. Turkusowy/jasnoturkusowy 803.392.81

Nowe plastikowe torebki ISTAD wykonane są  
z odnawialnego bioplastiku, który nadaje się  
do recyklingu, dzięki czemu stanowi bardziej 
zrównoważony wybór.
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KAWA DO EKSPRESU PÅTÅR 

Do naszych kaw PÅTÅR dołącza teraz specjalna edycja  
kawy o jednorodnym pochodzeniu, 100% Arabica z regionu  
Nilu Białego w Ugandzie. Jednorodna kawa do ekspresu 
to efekt lokalnego projektu wspieranego przez Inicjatywę 
Przedsiębiorców Społecznych IKEA, która ma celu zapew-
nienie niezależności finansowej tysiącom drobnych ho-
dowców kawy w tym regionie. Projekt wspiera farmerów 
w regionie Nilu Białego poprzez lepsze techniki uprawy  
i szerszą działalność. Jakość upraw się poprawiła, co po-
zytywnie wpływa na popyt i lokalną ekonomię. Ponadto, 
projekt ten wspiera wzrost zaangażowania kobiet do pracy 
przy uprawie kawy, zmniejszając tym samym dyspropor-
cje i dyskryminację. To element wizji IKEA ‒ tworzenie 
lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.

Podczas gdy większość kaw to mieszanki ziaren pozy-
skiwanych z różnych źródeł, kawa do ekspresu PÅTÅR 
pochodzi wyłącznie z regionu Nilu Białego w Ugan-
dzie. Efektem tego jest średniopalona kawa o świeżym,  
owocowym posmaku i subtelnej nutce wanilii i karmelu. 
Tak jak wszystkie kawy PÅTÅR jest organiczna i posiada  
certyfikat UTZ. To kawa ze społeczną misją i każda  
filiżanka ma ogromne znaczenie! 

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl

Spróbuj nowej kawy PÅTÅR! Specjalna edycja kawy  
do ekspresu o jednorodnym pochodzeniu, 100% Arabica  
z regionu Nilu Białego w Ugandzie ‒ wspierana przez  
Inicjatywę Przedsiębiorców Społecznych IKEA.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Specjalna edycja kawy do ekspresu PÅTÅR z regionu 
Nilu Białego sprzedawana jest w wybranych krajach,  
ze względu na to, że dostępność tej kawy nie pozwala  
na sprzedaż we wszystkich sklepach na całym świecie.

TAGI
ikea, påtår, kawa, ikeafood, przedsiębiorcy społeczni ikea

PÅTÅR kawa do ekspresu, średniopalona, organiczna 16,99 103.945.77
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Pełne bujnej roślinności wyżyny w regionie 
Nilu Białego w Ugandzie obfitują w żyzne  
gleby i idealny klimat do uprawy kawy  
Arabica. Inicjatywa Przedsiębiorców 
Społecznych IKEA działa na rzecz 
niezależności finansowej kilku tysięcy  
ludzi w tym regionie ‒ wzmacniając 
społeczności i wspierając zrównoważone  
gospodarstwa na terenach wiejskich.
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PÅTÅR kawa do ekspresu, 
średniopalona, organiczna  
16,99 100% ziaren Arabica,  
certyfikat UTZ 250 g. 103.945.77
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Dzięki temu projektowi, hodowcy kawy mają wsparcie 
w zakresie długoterminowego planowania finansowego, 
a owoce kawy mogą być zbierane w odpowiednim 
momencie, by osiągnąć najwyższą jakość,  
a nie tylko po to, by wpłynąć na zyski.  
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SEZONOWE ZABAWKI 

W tym sezonie wśród pluszowych zabawek witamy kolekcję 
zwierzaków do przytulania! Zawsze chcemy wspierać dziecięce 
prawo do zabawy, dlatego też mamy serię pluszowych piłek  
idealnych do domowych zabaw - bez ryzyka demolki w domu!

Wiele lat temu, zrezygnowaliśmy z plastikowych oczu na plu-
szakach, a zamiast tego zaczęliśmy je wyszywać, dzięki cze-
mu nasi milusińscy przyjaciele stali się bardziej bezpieczni  
i charakterystyczni. W IKEA przykładamy dużą wagę do bezpie- 
czeństwa produktów i nie wystarcza nam, że nasze produkty  
spełniają zalecane przez prawo wymagania. Przeprowadzamy  
symulację zachowań i zabaw dziecka, bo te często wykraczają  
poza przepisy prawa. Dlatego też poddajemy zabawki bez-
względnym mechanicznym, chemicznym i ogniowym próbom,  
tak aby zapewnić bezpieczne przytulanie, mówi Charlotte 
Jönsson, Kierownik Zespołu ds. Przepisów i Standardów w IKEA:

„Bezpieczeństwo dzieci stawiamy na pierwszym miejscu  
i sprzedajemy tylko te produkty, które sami dalibyśmy swoim 
dzieciom do zabawy. Dlatego stawiamy naszym produktom 
dziecięcym bardzo wysokie wymagania. Podczas naszych te-
stów, staramy się symulować sposób, w jaki są rzeczywiście 
użytkowane. Na przykład, nasze pluszaki testujemy na dzia-
łanie enzymów potu i śliny, symulując zachowanie dziecka, 
które żuje swoją zabawkę i śpi z nią blisko każdej nocy.  
W ten sposób, mamy potwierdzenie, że w naszych plusza-
kach nie ma żadnych szkodliwych substancji chemicznych  
i mogą być używane przez najmłodszych klientów”.

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznaj nasze sezonowe pluszaki IKEA ‒ od przyjaznych psów  
i szczeniaków po pluszowe piłki do gry w piłkę nożną. 
Wszystkie przetestowane, by spełniać najwyższe standardy 
z zakresu bezpieczeństwa dzieci.

TAGI
ikea, pluszaki

ÖNSKAD pluszak, tygrys 39,99 103.735.65  BLÅHAJ pluszak, rekin 59,99 303.735.88  LEDDJUR pluszaki,  
2 szt., słonie 39,99 403.735.59 LIVLIG pluszak, pies husky 15,99 103.735.94 
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LEDDJUR pluszak, 2 szt.,  
słonie 39,99 Rekomendowany 
dla dzieci od momentu urodzenia. 
100% poliester. Projekt: Annie 
Huldén. D32 cm. 403.735.59

PE647295

LIVLIG pluszak, pies husky 
15,99 Rekomendowany dla  
dzieci od momentu urodzenia.  
100% poliester. D26 cm. 
103.735.94
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LIVLIG pluszak, pies husky 15,99 103.735.94

Wszystkie nasze pluszaki maja 
wyszywane oczy, dzięki czemu ci 
milusińscy przyjaciele są bardziej  
bezpieczni i charakterystyczni.



PE332085

ÖKENLÖPARE pluszak, koń 19,99  
Rekomendowany dla dzieci od momentu 
urodzenia. 100% poliester. D38 cm. 
903.735.47

PE251092

GOSIG VALP pluszak, pies beagle 19,99 
Rekomendowany dla dzieci od momentu 
urodzenia. 100% poliester. Projekt:  
Annie Huldén. D35 cm. 703.735.53

PE647292

HOPPIG pluszak, berneński pies  
pasterski 49,99 Rekomendowany dla 
dzieci od 18 miesiąca życia. 100% poliester.  
Projekt: Annie Huldén. D63 cm. 003.735.56

PE167902

JÄTTESTOR pluszak, słoń 69,99 
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. Projekt: Annie  
Huldén. D60 cm. Szary 703.735.91

PE647299

SPARKA pluszak, piłka 5,99  
Rekomendowany dla dzieci od momentu 
urodzenia. 100% poliester. Ø13 cm. 
903.731.80

PE647300

VÄNLIGHET pluszak, pies 15,99  
Rekomendowany dla dzieci od momentu 
urodzenia. 100% poliester. Projekt:  
Sara N Bergman. D32 cm. 803.469.87

PE588688

ÖNSKAD pluszak, piłka do futbolu 
amerykańskiego 9,99 Rekomendowany  
dla dzieci od 6 miesiąca życia.  
100% poliester. Projekt: Malin Unnborn. 
D25 cm. Brązowy 503.732.00

PE647283

BRUNBJÖRN pluszak, miś 19,99  
Rekomendowany dla dzieci od 18 miesiąca 
życia. 100% poliester. D32 cm. 603.649.88

PE583496

ÖNSKAD pluszak, tygrys 39,99  
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. Projekt: Annie 
Huldén. D60 cm. Biały 103.735.65

PE277198

BLÅHAJ pluszak, rekin 59,99  
Rekomendowany dla dzieci od 18 miesiąca  
życia. 100% poliester. D100 cm. 
303.735.88  
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PLUSZAKI SAGOSKATT 

Pluszaki SAGOSKATT to rezultat corocznego konkursu 
rysunkowego organizowanego przez IKEA. W tym roku 
na konkurs nadesłano ponad 70 000 zgłoszeń z całego 
świata, z czego dziesięć przeobraziło się w prawdziwe  
zabawki. Przyjęliśmy następujące kryteria wyboru: 
projekt powinien być zupełnie nowy, miał być efektem  
fantazji dziecka i przyjąć zupełnie unikalną formę.  
Specjalistka ds. rozwoju produktu IKEA dla Dzieci, Bodil 
Fritjofsson, komentuje prace dziesięciorga finalistów:

„Te dziesięć zwycięskich rysunków to uroczy zestaw fanta-
stycznych, wyimaginowanych zwierzaków. To wspaniałe,  
niepowtarzalne połączenie kolorów, kształtów i ekspresji, 
które rozbudzają moją własną wyobraźnię”.

Wśród dziesięciorga zwycięzców mamy sowę o jajowatej  
głowie, uśmiechniętą tęczową chmurkę, niebieskiego ptaka  
ninja, nieco kąsającego, szczęśliwego pająka, puszystego  
lwa w płomieniach i wiele innych.

Zabawa to podstawowa potrzeba, a IKEA chce być liderem  
w zapewnianiu i wspieraniu dziecięcego prawa do zabawy. 
Nowe zabawki pluszowe towarzyszą światowej kampanii 
społecznej Zabawa to Poważna Sprawa prowadzonej we 
wszystkich sklepach IKEA jesienią 2017 roku, w ramach 
której IKEA umożliwia potrzebującym dzieciom zabawę  
i rozwój. Pluszaki SAGOSKATT to zabawki zaprojektowane  
przez dzieci, by pomóc innym dzieciom!

By dowiedzieć się więcej odwiedź sekcję O IKEA na IKEA.pl
Kolekcja trafi do sklepów w listopadzie. Dedykowane  
kolekcji i kampanii materiały prasowe udostępnione  
zostaną wkrótce.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zachwyć się nowymi zabawkami pluszowymi SAGOSKATT 
zaprojektowanymi przez dzieci z całego świata ‒ od jajo-
głowej sowy i szczęśliwego pająka, po tęczową chmurkę 
i puchatego lwa w płomieniach. 

TAGI
ikea, sagoskatt, pluszaki

SAGOSKATT pluszaki. Potwór 15,99 903.730.76  Hipciogator 15,99 903.730.81
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SAGOSKATT pluszaki. Tukan 15,99 703.730.82  Potwór 15,99 903.730.76  Lis 15,99 303.730.84  Hipciogator 15,99 903.730.81  Lew 15,99 003.730.85  
Ptak 15,99 503.730.78  Pająk 9,99 103.730.75  Sowa 15,99 103.730.80  Tęczowa chmurka 25,99 303.730.79  Piesorożec 15,99 703.730.77

Spośród 70 000 rysunków zgłoszonych do corocznego 
konkursu, tych dziesięć przeobraziło się w prawdziwe 
pluszaki.
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SAGOSKATT pluszak, ptak 15,99 503.730.78

„Wygląda trochę jak Ninja! Ma niesamowity charakter, 
jak gdyby skrywał jakiś zabawny sekret. Jego zadarty 
dziób i zwinne nogi pomogą cię chronić.”

Bodil Fritjofsson, 
Specjalistka ds. Rozwoju Produktu, IKEA dla Dzieci

SAGOSKATT pluszak, potwór 15,99 903.730.76
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SAGOSKATT pluszak, pająk 9,99 103.730.75

Wśród dziesięciu nowych pluszaków jest tukan  
z cudownie barwnym dziobem oraz energiczny,  
skoczny pająk, który trochę kąsa.

SAGOSKATT pluszak, tukan 15,99 703.730.82
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SAGOSKATT pluszak, sowa 15,99 103.730.80

„Chciałabym mieć sowę. Narysowałam ją, żeby mieć taką 
w domu, bo trzymanie prawdziwej sowy jest niemożliwe”. 

Honami, 8 lat, Japonia  



PE653957

SAGOSKATT pluszak, sowa 15,99  
Zaprojektowany przez ośmioletnią Honami. 
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. D24 cm. 103.730.80

PE653960

SAGOSKATT pluszak, pająk 9,99 
Zaprojektowany przez dziewięcioletniego 
Huberta. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester. 
D17 cm. 103.730.75

PE653942

SAGOSKATT pluszak, ptak 15,99  
Zaprojektowany przez siedmioletnią  
Clarę. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester.  
D23 cm. Niebieski 503.730.78

PE653962

SAGOSKATT pluszak, tukan 15,99 
Zaprojektowany przez ośmioletnią Sofię. 
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. D27 cm. Czarny 
703.730.82

PE653954

SAGOSKATT pluszak, potwór 15,99 
Zaprojektowany przez ośmioletnią Su-ah. 
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. D30 cm. 903.730.76

PE653948

SAGOSKATT pluszak, lis 15,99  
Zaprojektowany przez sześcioletniego  
Josepha. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester.  
D24 cm. 303.730.84

PE654064

SAGOSKATT pluszak, tęczowa chmurka 
25,99 Zaprojektowany przez ośmioletnią 
Caroline. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester.  
D49 cm. 303.730.79

PE653938

SAGOSKATT pluszak, piesorożec 15,99 
Zaprojektowany przez dziesięcioletnią Mirę. 
Rekomendowany dla dzieci od 12 miesiąca 
życia. 100% poliester. D35 cm. 703.730.77

PE653945

SAGOSKATT pluszak, hipciogator 15,99 
Zaprojektowany przez dziesięcioletnią 
Sonję. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester.  
D27 cm. 903.730.81

PE653951

SAGOSKATT pluszak, lew 15,99  
Zaprojektowany przez siedmioletniego 
Shane’a. Rekomendowany dla dzieci  
od 12 miesiąca życia. 100% poliester.  
D30 cm. 003.730.85
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują 
się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login:  adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło:  ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl

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