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04 BURVIK
stolik

06 GRANBODA 
komplet stolików

08 HÄLLAN
szafki

10 KUNGSHAMN
sofa modułowa

12 TORRILD
dywan

14 JOHANNE
poszewka

16 BILLSJÖN i LASJÖN
ręczniki i zasłona prysznicowa

18 BROGRUND  
i VALLAMOSSE
bateria prysznicowa

20 KLÄMMIG
kolekcja

23 SOLGUL
meble dziecięce

26 Materace
dla niemowląt i małych dzieci

30 KRUX
lampa ścienna i biurkowa 

32 VÄXJÖ
lampa wisząca

34 STOLPA i PANORERA
zegary

36 FÖRÄDLA
patera na ciasto

38 KRUSTAD
zastawa obiadowa

POZNAJ NASZE NOWOŚCI
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ZAPRASZAMY DO IKEA W LUTYM 

W tym miesiącu przedstawiamy produkty, które wnoszą 
więcej radości do codziennego życia. Nowości utrzymane 
są w nowoczesnej stylistyce, z kontrastującymi kolorami, 
prostymi kształtami i eksperymentalnymi materiałami.

Luty to miesiąc, w którym wzbogaci się asortyment mebli  
do pokoju dziennego. Jedną z nowości jest modułowa 
sofa z łatwymi w montażu elementami w zabawnych 
pokryciach. To funkcjonalny model, który z pewnością 
znajdzie uznanie wśród osób poszukujących rozwiązań  
umożliwiających modyfikację w zależności od zapo-
trzebowania. Z kolei dla osób ceniących nowoczesne  
wzornictwo, przygotowaliśmy nowe propozycje stolików, 
które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapew-
nić maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Rodzice zachwycą się nowymi meblami dla najmłodszych, 
kolekcją tekstyliów stworzoną z myślą o niemowlakach 
oraz materacami dla dzieci, które zostały zaprojektowane  
z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeń-
stwa. Do łazienki przygotowaliśmy serię oszczędzają-
cych wodę i energię pryszniców. Z pozostałych nowości  
prezentujemy zegary z nowymi funkcjami oraz utrzyma-
ną w ponadczasowej stylistyce zastawę - sprawią one,  
że codzienne życie nabierze koloru i smaku!

PH148165

 VÄXJÖ lampa wisząca 99,99

BURVIK stolik 129,-

STOLPA zegar 59,99

KRUX  
lampa 149,-
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PH148148

STOLIK BURVIK

Stolik BURVIK ma przykuwający wzrok kształt, który  
z pewnością podkreśli styl pokoju dziennego. Uchwyt, 
będący elementem nowoczesnego wzornictwa, ułatwia  
przenoszenie stołu za pomocą jednej ręki. Mikael Axelsson 
zaprojektował ten stolik właśnie z myślą o mobilności:

„Gdyby stolik BURVIK miał coś powiedzieć, oznajmiłby 
Przestaw mnie, gdzie chcesz!”. Projektując go, inspi-
rowałem się tym, jak wygląda dziś nasze życie i domy 
– są płynne, elastyczne, aktywne. Chciałem stworzyć  
mebel, który można łatwo podnieść i przenieść, by  używać  
go do wielu różnych rzeczy. Pomysł jest dość prosty.  
Kiedykolwiek i gdziekolwiek będziesz chciał coś położyć 
lub odłożyć, stolik BURVIK będzie zawsze pod ręką”.

Stolik dostępny jest w kolorach czarnym, czerwonym 
oraz białym w połączeniu z brzozą. 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Podkreśl styl pokoju dziennego ze stolikiem BURVIK  
z dużym uchwytem, który ułatwia przenoszenie.

TAGI
ikea, burvik, stolik

BURVIK stolik 129,-/szt. Czerwony 803.403.88  Biały 603.403.89  Czarny 703.403.84  
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PH148155

BURVIK stolik 129,- Biały 603.403.89 

Blat stolika BURVIK ma wysokie krawędzie, dzięki  
czemu postawione na nim rzeczy nie zsuwają się  
przy przenoszeniu.

PE658472

BURVIK stolik 129,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina drewniana  
i stal malowana proszkowo.  
Projekt: Mikael Axelsson. Ø38,  
W45 cm (z uchwytem 78 cm).  
Czarny 703.403.84

PE658473

BURVIK stolik 129,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina drewniana  
i stal malowana proszkowo.  
Projekt: Mikael Axelsson. Ø38,  
W45 cm (z uchwytem 78 cm).  
Biały 603.403.89

PE658474

BURVIK stolik 129,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina drewniana  
i stal malowana proszkowo.  
Projekt: Mikael Axelsson. Ø38,  
W45 cm (z uchwytem 78 cm).  
Czerwony 803.403.88
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KOMPLET STOLIKÓW GRANBODA 

Ustawione razem lub osobno, stoliki GRANBODA za-
pewniają dodatkową powierzchnię zawsze, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Można je wykorzystać jako trzy osobne  
elementy albo jeden długi stolik kawowy. Idealnie  
nadają się do małych przestrzeni, ponieważ mieszczą  
się jeden pod drugim. Ich powierzchnia jest trwała  
i łatwa do utrzymania w czystości, a najmniejszy stolik 
ma nawet podwyższone krawędzie, umożliwiając prze-
chowywanie drobiazgów, chociażby pilota.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zyskaj dodatkową powierzchnię i miejsce do przechowy-
wania dzięki stolikom GRANBODA – używaj ich jako trzy 
osobne stoliki albo ustaw wszystkie razem, by zaoszczę-
dzić miejsce.

TAGI
ikea, granboda, komplet stolików

PH148149

GRANBODA komplet stolików 199,- 503.511.75
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PH148156

Najmniejszy stolik może służyć jako ukryta przestrzeń  
do przechowywania rzeczy, które chcesz gdzieś odłożyć, 
ale mieć w zasięgu ręki.

GRANBODA komplet stolików 199,- 503.511.75

PE661886

GRANBODA komplet stolików 
199,- Stal malowana proszkowo 
i plastik. Projekt: Jonas Hultqvist. 
D48×S33, W46 cm. D48×S37, 
W48 cm. D48×S40, W50 cm. 
503.511.75
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PH148150

SZAFKI HÄLLAN 

W przestrzeniach biurowych, gdzie nie każdy ma swój 
pokój lub biurko, szafka HÄLLAN idealnie nadaje się do 
przechowywania osobistych przedmiotów. Prosty, ponad- 
czasowy mebel można dopasować do małych i dużych  
potrzeb w zakresie przechowywania. Dostępne są również  
nogi. Wykonana z metalu szafka jest trwała i można do  
niej przyczepiać magnesy. Kiedy okaże się niepotrzebna,  
można ją rozłożyć i oddać do recyklingu. Przeznaczona  
do użytku biurowego równie dobrze sprawdza się w do-
mowej pracowni, a nawet w przedpokoju do przechowy-
wania akcesoriów odzieżowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przechowuj swoje osobiste rzeczy w ponadczasowej,  
metalowej szafce HÄLLAN, która dopasowuje się do ma-
łych i dużych potrzeb, w biurze albo w domu.

TAGI
ikea, hällan, szafka

HÄLLAN seria. Szafka 149,-/szt. S45×G47, W50 cm. 503.637.29  Szafka 199,-/szt. S45×G47, W75 cm. 403.636.21 
Noga 25,-/szt. S45×G2, W28 cm. 103.636.32
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PH148157

Szafkę HÄLLAN można zamknąć na kłódkę, a także nadać 
jej osobisty charakter przy pomocy magnesów.

HÄLLAN szafka 199,- S45×G47, W75 cm. 403.636.21

PE659669

HÄLLAN szafka 199,- Stal 
malowana proszkowo. Projekt:  
Jon Karlsson. S45×G47, W75 cm. 
Biały 403.636.21

PE659666

HÄLLAN szafka 149,- Stal 
malowana proszkowo. Projekt:  
Jon Karlsson. S45×G47, W50 cm. 
Biały 503.637.29

PE659664

HÄLLAN noga 25,- Stal  
malowana proszkowo. Projekt: 
Jon Karlsson. S45×G2, W28 cm. 
Biały 103.636.32
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SOFA MODUŁOWA KUNGSHAMN 

W wielu domach sofa to główny i najbardziej ukochany  
mebel, który jest też największą domową inwestycją  
– zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i o cenę. Sofa  
KUNGSHAMN dostępna jest w modułach, które można  
zestawiać w dowolne rozmiary i konfiguracje. Mikael  
Axelsson wyjaśnia, czym kierował się, tworząc tę sofę:

„Chciałem stworzyć sofę, która odzwierciedla sposób,  
w jaki obecnie żyjemy, z szybkimi zmianami i domami,  
które są elastyczne, ale często bywają małe. Moduły  
umożliwiają stworzenie dokładnie takiej kombinacji,  
jakiej potrzebujemy – z możliwością zmiany w dowolnym  
momencie. Aby obniżyć cenę, pracowaliśmy nad opako-
waniem i odpowiednimi wymiarami sofy tak, by zoptyma-
lizować transport – bez uszczerbku dla komfortu i jakości”.

Moduł pojedynczy, narożnik i podnóżek łączą się ze 
sobą za pomocą haczyków, co ułatwia ich przestawianie  
w zależności od potrzeb. Podnóżek pozwala stworzyć 
kombinację otwartą z jednej strony albo może służyć  
jako osobny element zapewniający dodatkowy komfort  
dla stóp.

Pokrycia występują w trzech kolorach – różowym, be-
żowym lub z różowym wzorem w romby. Stworzenie  
własnej kombinacji modułów z serii KUNGSHAMN zapewni  
ci mnóstwo zabawy, która na dodatek nie spustoszy  
twojego portfela.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Daj się ponieść fantazji z sofą modułową KUNGSHAMN 
opartą na modułach, które łatwo połączyć w rozmiary  
i kształty – idealnie dopasowane do twojego pokoju 
dziennego i budżetu!

TAGI
ikea, kungshamn, sofa modułowa 

PH148174

KUNGSHAMN 3-osobowa sofa modułowa 2399,- Idekulla różowy/Yttered wielobarwny 392.750.79
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Mając do dyspozycji różowe pokrycie w romby,  
możesz dać się ponieść swojej kreatywności  
przy tworzeniu własnej kombinacji KUNGSHAMN.

PH148154

KUNGSHAMN moduł podnóżka 400,- Yttered wielobarwny 592.481.98
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PH148220

DYWAN TORRILD 

Dywan daje możliwość połączenia wszystkich elemen-
tów wystroju w spójną całość. Taki właśnie efekt daje  
model TORRILD, z krótkim włosiem i nowoczesnym  
wzorem w kolorach jasnoróżowym, beżowym, musztar-
dowym, brązowoszarym i zielono-szarym. 

Zaprojektowany przez Paulin Machado jest niedrogim 
sposobem na to, by wprowadzić do wnętrza więcej życia!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Ożyw nieco swoje podłogi za pomocą dywanu TORRILD 
o zabawnym wzorze i w modnych kolorach – projektu 
Paulin Machado.

TAGI
ikea, torrild, dywan 

TORRILD dywan z krótkim włosiem 199,- 303.908.61
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PH148234

Dywan TORRILD ze swoim nowoczesnym  
wzorem nadaje pomieszczeniu lekki charakter.

TORRILD dywan z krótkim włosiem 199,- 303.908.61

PE660162

TORRILD dywan z krótkim  
włosiem 199,- 100% polipropylen.  
Projekt: Paulin Machado. S133×D195 cm. 
Wielobarwny 303.908.61.
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PH148153

POSZEWKA JOHANNE 

Pomysł na poszewkę na poduszkę JOHANNE narodził  
się w efekcie naszych starań, by tworzyć bardziej  
zrównoważone i atrakcyjne produkty. Jej biało-czarny  
wzór łatwo zestawić z innymi elementami wystroju.  
Jest wykonana z niebarwionej, niebielonej 100% ramii, 
która oszczędza wodę i zużycie substancji chemicznych 
w procesie farbowania. Ramia to wytrzymały, naturalny 
materiał o nieco nieregularnej fakturze, która stanowi 
charakterystyczny element efektu końcowego.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odśwież swój dom za pomocą poszewki na poduszkę  
JOHANNE wykonanej z wytrzymałej, naturalnej ramii, 
niebarwionej i niewybielanej.

TAGI
ikea, johanne, poszewka 

JOHANNE poszewka 39,99/szt. 703.929.38
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PH148169

Poszewka na poduszkę JOHANNE wykonana  
jest z wytrzymałej, naturalnej 100% ramii  
o nieco nieregularnej fakturze, stanowiącej  
charakterystyczny element efektu końcowego.

JOHANNE poszewka 39,99 703.929.38

PE652410

JOHANNE poszewka 39,99 
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
100% ramia. D65×S65 cm.  
Naturalny/czarny 703.929.38
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PH148214

RĘCZNIKI BILLSJÖN  
I ZASŁONA PRYSZNICOWA LASJÖN 

Dobry nastrój i miły początek dnia z pewnością zapew-
nią ręczniki BILLSJÖN i zasłona prysznicowa LASJÖN. 
Utrzymane w podobnej stylistyce, mają zabawny wzór 
z marynistycznym motywem zaprojektowanym przez 
Paulin Machado. Ręczniki frotte wykonane są w 100% 
z bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł.  
Są bardzo chłonne, szybko schną i można je prać  
w 60 stopniach. Zasłona prysznicowa jest wodoodporna  
i nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicz-
nych, podobnie jak wszystkie inne zasłony prysznico-
we w IKEA. Zacznij dzień z czystym sumieniem! 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Rozjaśnij i rozwesel łazienkę za pomocą ręczników  
BILLSJÖN oraz zasłony prysznicowej LASJÖN w zabawny 
wzór z marynistycznym motywem.

TAGI
ikea, billsjön, ręczniki, lasjön, zasłona prysznicowa 

BILLSJÖN ręcznik do rąk 19,99/szt. 203.773.51  BILLSJÖN ręcznik 29,99 003.773.47  
LASJÖN zasłona prysznicowa 29,99 203.774.45
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PH148233

LASJÖN zasłona prysznicowa 29,99 203.774.45

Zaprojektowana przez Paulin Machado,  
zasłona prysznicowa LASJÖN ma żartobliwy  
wzór z motywem marynistycznym. 

PE657163

BILLSJÖN ręcznik 29,99 
Dostępny w kilku rozmiarach.  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. S70×D140 cm. 
Wielobarwny 003.773.47.

PE664773

LASJÖN zasłona prysznicowa 
29,99 Należy uzupełnić kółkami  
i drążkiem do zasłony prysznicowej. 
100% poliester. Projekt: Paulin 
Machado. S180×D200 cm.  
Wielobarwny 203.774.45.

PE670811

BILLSJÖN ręcznik do rąk 19,99 
Dostępny w kilku rozmiarach.  
100% bawełna. Projekt:  
Paulin Machado. S50×D100 cm.  
Wielobarwny 203.773.51.
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PH148213

BATERIE PRYSZNICOWE  
BROGRUND I VALLAMOSSE  

Wprowadzenie pryszniców do asortymentu to element 
naszych starań, by zapewnić naszym klientom wszystko 
to, co niezbędne w łazience. W tym miesiącu wprowa-
dzamy w pełni skoordynowaną serię, dzięki której każdy 
będzie mógł spędzić przyjemne chwile pod prysznicem: 
termostatyczne baterie, deszczownice i słuchawki z róż-
nymi rodzajami strumienia wody, kompletne kombinacje 
prysznicowe i mniejsze zestawy.

Prysznice wspierają bardziej zrównoważone życie w domu,  
ponieważ pomagają oszczędzać wodę i energię. Jest to 
możliwe dzięki urządzeniu ograniczającemu przepływ  
wody – co przekłada się na niższe rachunki za wodę 
i energię. Wszystkie nasze baterie wyposażone są  
w zintegrowane półki, zabezpieczenie ustawione na  
temperaturę 38 stopni i, co najważniejsze, funkcję  
zabezpieczającą przed poparzeniami, która zapewnia 
bezpieczeństwo całej rodzinie. Słuchawki prysznicowe 
mają pięć rodzajów strumieni wody, od pełnego do masażu.

Wybieraj spośród tradycyjnych i nowoczesnych modeli  
dostępnych w różnych cenach. Każdy z nich zapewnia 
świetny stosunek wartości do ceny, biorąc pod uwagę  
wysoką jakość wykorzystanych materiałów, która zapewni  
długie lata użytkowania. Dzięki temu możemy zaoferować  
bezpłatną 10-letnią gwarancję na wszystkie baterie  
prysznicowe, a na wszystkie drążki, deszczownice i słu-
chawki prysznicowe bezpłatną 3-letnią gwarancję.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznaj nasz przystępny cenowo asortyment pryszniców, 
oszczędzających wodę i energię, o wspaniałym wzornictwie  
i długotrwałej jakości. Zagwarantują one wszystkim  
domownikom przyjemne chwile relaksu pod prysznicem.  

TAGI
ikea, brogrund, vallamosse, baterie prysznicowe

BROGRUND zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną 899,- 203.425.35 
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PH148237 PH148232

Nowe prysznice dostępne są w różnych stylach  
i przedziałach cenowych – a wszystkie mają  
funkcje oszczędzania wody i energii.

VALLAMOSSE drążek ze słuchawką prysznicową 99,99 103.496.60BROGRUND zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną 899,- 203.425.35 
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PH148151KOLEKCJA KLÄMMIG

Dla najmłodszych stworzyliśmy kolekcję KLÄMMIG, tak 
aby świeżo upieczeni rodzice mogli zapewnić swoim  
pociechom najlepszy i najmilszy start w życie. Seria  
obejmuje miękkie ręczniki, poszewki na kołdry, kocyk  
i podkładkę do pielęgnacji dziecka – wszystko zaprojek-
towane z myślą o miękkości, delikatności oraz ciepłym 
dotyku dla dziecięcej skóry. Oczywiście, tak jak w przy-
padku pozostałych produktów z naszego asortymentu  
dla dzieci, kolekcja ta przeszła restrykcyjne testy bezpie-
czeństwa w trakcie całego procesu produkcyjnego.

„Mamy o wiele bardziej surowe wymogi niż te obowią-
zujące w wielu krajach, w których prowadzimy sprze-
daż naszych produktów”, mówi Irene Odd, specjalistka  
ds. rozwoju produktu w IKEA dla Dzieci.

Pomimo całej naszej miłości do kolorowych produktów dla 
dzieci, nie zezwalamy na użycie barwników, które uważa 
się za rakotwórcze bądź alergizujące (lub przy których 
zachodzi takie podejrzenie), jak na przykład barwniki  
zawiesinowe, bezpośrednie, kationowe lub azowe.  
Bawełna użyta w kolekcji KLÄMMIG jest nie tylko funk-
cjonalna i bezpieczna, ale stanowi również zrównowa-
żoną alternatywę dla środowiska w długiej perspekty-
wie. Od 2016 roku bawełna wykorzystywana w naszych  
produktach pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł.  
Oznacza to, że albo pochodzi ona z recyklingu, albo jest 
uprawiana przy użyciu mniejszej ilości wody, nawozów  
chemicznych i pestycydów niż tradycyjna, a farmerzy 
otrzymują wyższe marże.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start w życie z ko-
lekcją KLÄMMIG obejmującą miękkie ręczniki, poszewkę 
na kołdrę, kocyk i podkładkę do pielęgnacji. Wszystkie 
produkty zostały przetestowane z uwzględnieniem naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa i są wykonane  
z bawełny pochodzącej z bardziej zrównoważonych źródeł.

TAGI
ikea, klämmig, kolekcja

KLÄMMIG seria. Ręcznik z kapturkiem 29,99 Turkusowy/czerwony 403.730.74  Kocyk 39,99 703.730.39   
Komplet pościeli do łóżeczka dziecięcego 29,99 Czerwony 003.730.09  Turkusowy 503.730.16  
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PH148166 PH148172

Ręcznik KLÄMMIG z kapturkiem i poszewka na kołdrę 
do łóżeczka stanowią miękką i piękną bazę do pokoju 
dziecięcego.

KLÄMMIG komplet pościeli do łóżeczka dziecięcego 29,99 Turkusowy 503.730.16KLÄMMIG ręcznik z kapturkiem 39,99 Szary/żółty 603.731.86  
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PE647418

KLÄMMIG podkładka do pielęgnacji 
19,99 100% bawełna. Projekt: Jennifer  
Idrizi. D90×S70 cm. Szary/żółty 
803.730.86

PE647415

KLÄMMIG ręcznik z kapturkiem 
29,99 Rekomendowany dla dzieci od 
momentu urodzenia. 100% bawełna. 
Projekt: Jennifer Idrizi. D80×S80 cm. 
Turkusowy/czerwony 403.730.74

PE649461

KLÄMMIG ręcznik z kapturkiem 
39,99 Rekomendowany dla dzieci  
od 24 miesiąca życia. 100% bawełna. 
Projekt: Jennifer Idrizi. D60×S62 cm. 
Szary/żółty 603.731.86

PE647428

KLÄMMIG komplet pościeli  
do łóżeczka dziecięcego 29,99  
100% bawełna. Projekt: Jennifer Idrizi. 
Poszewka na kołdrę S110×D125 cm. 
Poszewka D35×S55 cm. Czerwony 
003.730.09

PE647433

KLÄMMIG komplet pościeli  
do łóżeczka dziecięcego 29,99  
100% bawełna. Projekt: Jennifer Idrizi. 
Poszewka na kołdrę S110×D125 cm. 
Poszewka D35×S55 cm. Turkusowy 
503.730.16

PE649471

KLÄMMIG poduszka i poszewka 25,99 
100% poliester. Projekt: Jennifer Idrizi. 
Szary/żółty 203.730.89

PE654554

KLÄMMIG kocyk 39,99 100% bawełna. 
Projekt: Jennifer Idrizi. S80×D100 cm. 
703.730.39
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PH148167

MEBLE DLA NIEMOWLĄT SOLGUL

Wszystkie dzieci mają prawo do spokojnego snu,  
niezależnie od zasobności portfela ich rodziców. Tak jak 
pozostałe produkty IKEA, meble dla niemowląt SOLGUL 
zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie dziecka. 
Seria obejmuje wszystkie niezbędne elementy piękne-
go pokoju dla maluszka – łóżeczko, stół do przewijania  
i szafę na ubrania. Wszystkie produkty mają tę samą 
szerokość, co ułatwia urządzenie pokoju.

Dziecko spędza w swoim łóżeczku wiele godzin każdego  
dnia, dlatego rodzice muszą mieć pewność, że jest  
w nim całkowicie bezpieczne, nawet gdy nie ma ich 
razem z nim w pokoju. Dlatego poddajemy nasze  
łóżeczka 28 różnym testom, głównie skupiającym się 
na bezpieczeństwie i stabilności. W rezultacie powstały  
specyficzne cechy produktów, takie jak wentylowane  
dno łóżeczka zapewniające lepszy komfort spania oraz 
optymalna odległość pomiędzy szczebelkami. Ani farba, 
ani pozostałe materiały nie zawierają żadnych szkodli-
wych substancji chemicznych, krawędzie i narożniki są 
zaokrąglone, a łóżeczko ma stabilną i trwałą konstrukcję, 
która wytrzyma ciężar skaczącego dziecka (i to ponad 
5000 razy!).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Stwórz piękny i harmonijny pokój dziecięcy za pomocą  
mebli dla niemowląt SOLGUL, łóżeczka, stołu  
do przewijania i szafy – zaprojektowanych z myślą  
o bezpieczeństwie dziecka.

TAGI
ikea, solgul, meble dla niemowląt

SOLGUL szafa 349,- 803.644.16
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SOLGUL seria. Łóżeczko 329,- 903.624.12  Stół do przewijania 249,- 703.624.46  Szafa 349,- 803.644.16
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PH148173

Stół do przewijania SOLGUL można zmienić w regał 
na książki i w ten sposób przedłużyć czas użytkowania 
produktu, gdy twoja pociecha wyrośnie z pieluszek.

SOLGUL stół do przewijania 249,- 703.624.46

PE658682

SOLGUL łóżeczko 329,- Dno 
łóżeczka można zamontować  
na dwóch różnych wysokościach. 
Materac i pościel sprzedawane 
są osobno. Malowany lity buk, 
wykończenie z folii i 100% nylon. 
S66×D124, W79 cm. Rozmiar  
materaca 60×120 cm. Biały 
903.624.12

PE657566

SOLGUL stół do przewijania 
249,- Można uzupełnić  
podkładką do pielęgnacji  
SKÖTSAM, sprzedawaną osobno.  
Folia melaminowa i farba.  
D72×S53, W87 cm. Biały 
703.624.46

PE658717

SOLGUL szafa 349,- W komplecie 
2 regulowane półki i 1 drążek 
na ubrania. Malowane wykończenie. 
S75×G48, W174 cm. Biały 
803.644.16
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MATERACE DLA NIEMOWLĄT  
I MAŁYCH DZIECI 

Niemowlęta i dzieci potrzebują dobrze się wyspać, aby 
ich ciała i umysły prawidłowo się rozwijały. Podczas snu 
regenerujemy się fizycznie, nasz system odpornościowy 
się aktywizuje, a pamięć się utrwala. Niemowlęta prze-
sypiają średnio 14 godzin dziennie, a czteroletnie dzieci 
potrzebują 12 godzin snu na dobę. Dlatego dobry ma-
terac to najlepsza rzecz, jaką możesz dać rosnącemu  
maluchowi! Komfort snu zależy głównie od jakości  
i rodzaju używanego materaca, jest warunkiem koniecz-
nym do zdrowego snu. Dlatego całkowicie odświeżamy 
nasz asortyment materacy dla niemowląt i małych dzieci.

Stworzone z myślą o najwyższym komforcie, wszystkie  
nasze materace są równie bezpieczne. Jeśli chodzi  
o zapobieganie nagłej śmierci łóżeczkowej, materace  
odgrywają ważną rolę. Nie powinny być ani zbyt miękkie,  
ani zbyt twarde. Materiał musi przepuszczać powietrze  
tak, by regulować wilgotność spowodowaną poceniem 
się dziecka. Nie powinien także wywoływać alergii.  
Wszystkie te aspekty były dla nas niezwykle ważne przy 
tworzeniu naszych nowych materacy dla niemowląt.

Dla nieco starszych dzieci mamy nowe materace  
o regulowanej długości, pasujące do łóżek, które  
można rozsuwać w miarę jak dziecko rośnie. Wyso-
ki komfort i wytrzymałość na dziecięce, energiczne  
użytkowanie sprawiają, że nowe modele stanowią  
świetną podstawę dobrego snu – dla każdego! Bo kiedy 
śpi dziecko, śpi też reszta rodziny. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zadbaj o to, by twoje dziecko smacznie przesypiało 
całą noc, dzięki nowym materacom IKEA dla niemowląt 
i małych dzieci – stworzonych z najwyższą troską 
o bezpieczeństwo, materiały i trwałość.

TAGI
ikea, krummelur, pelleplutt, underlig, plutten, vimsig, 
materace

PH148442

VIMSIG materac piankowy do łóżka o regulowanej długości 229,- 403.393.82
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PH148218

PELLEPLUTT materac piankowy do łóżeczka 79,99 003.364.13 KRUMMELUR materac piankowy do łóżeczka 149,- 003.210.15 UNDERLIG materac piankowy do łóżka dziecięcego 149,- 
303.393.92 PLUTTEN materac piankowy do łóżka o regulowanej długości 149,- 503.393.91 VIMSIG materac piankowy do łóżka o regulowanej długości 229,- 403.393.82
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PH148443

Materac dla niemowląt  
KRUMMELUR ma dwie  
różne powierzchnie; strona  
pofalowana jest średnio  
twarda, a gładka – twardsza.

KRUMMELUR materac piankowy do łóżeczka 149,- 003.210.15
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PE655603

UNDERLIG materac piankowy do łóżka 
dziecięcego 149,- Poliuretanowa pianka 
ma dwie różne powierzchnie, dzięki czemu 
twoje dziecko może wybrać odpowiedni dla 
siebie komfort. Profilowana powierzchnia  
w kształcie wytłaczanki do jajek jest 
średnio twarda, a gładka - twardsza.  
62% bawełna, 38% poliester. S70×D160 
cm. Grubość 10 cm. 303.393.92

PE655548

PELLEPLUTT materac piankowy  
do łóżeczka 79,99 Odpowiedni do łóżeczek 
o wymiarach wewnętrznych 60×120 cm. 
62% bawełna, 38% poliester. Projekt:  
Synnöve Mork. S60×D120 cm.  
Grubość 6 cm. 003.364.13

PE655554

KRUMMELUR materac piankowy  
do łóżeczka 149,- Odpowiedni do łóżeczek 
o wymiarach wewnętrznych 60×120 cm. 
64% poliester, 36% bawełna. Projekt:  
Synnöve Mork. S60×D120 cm.  
Grubość 8 cm. 003.210.15

PE655621

VIMSIG materac piankowy do łóżka  
o regulowanej długości 229,- Materac  
składa się z 3 części, które można dodawać 
w miarę przedłużania łóżka. Pasuje 
do naszych wszystkich przedłużanych 
łóżek. 65% poliester, 35% bawełna. 
S80×D130/165/200 cm. Grubość 10 cm. 
403.393.82

PE655612

PLUTTEN materac piankowy do łóżka 
o regulowanej długości 149,- Materac 
składa się z 3 części, które można dodawać 
w miarę przedłużania łóżka. Włóknina 
polipropylenowa. S80×D130/165/200 cm. 
Grubość 7 cm. 503.393.91
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PH148445

LAMPA ŚCIENNA I BIURKOWA KRUX 

Włączone lub wyłączone, ścienne i biurkowe lampy KRUX 
wnoszą radość do pokoju dziecięcego. Zaprojektowane 
w kształcie zwierzątka z uszami, z regulowanym ramie-
niem i kloszem, by światło padało dokładnie tam, gdzie 
chcesz. Lampa ścienna jest przyciemniana, dzięki czemu 
łatwo osiągnąć optymalne natężenie światła. Produkty  
zaprojektowano tak, by spełniać, a nawet przekraczać  
najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Wszystko zostało  
przemyślane z perspektywy dziecka – od długości  
kabla po wbudowane żarówki. Tak jak całe oświetlenie 
IKEA, lampy używają energooszczędnych żarówek LED  
– dodatkowo są w nie nawet wyposażone!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Rozjaśnij pokój dziecka uśmiechem – ścienne i biurkowe  
lampy KRUX mają zabawny kształt przyjaznego  
zwierzątka i zostały zaprojektowane z myślą o bezpie-
czeństwie dziecka.

TAGI
ikea, krux, lampy

KRUX seria. Lampa ścienna 129,- 503.254.50 Lampa biurkowa 149,- 703.254.68
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PH148444

Pies, żyrafa czy koń? Cokolwiek widzisz, lampa  
biurkowa KRUX z pewnością wprowadzi radość  
do dziecięcego pokoju.

KRUX lampa biurkowa 149,- 703.254.68

PE653354

KRUX lampa biurkowa 149,-  
Plastik polipropylenowy. Projekt: 
Monika Mulder. Klosz Ø7 cm.  
W38 cm. IKEA. Model B1701 
Krux. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie  
energetycznej A++ do D.  
Biały 703.254.68

PE653282

KRUX lampa ścienna 129,- 
Plastik polipropylenowy. Projekt:  
Monika Mulder. Ø13, W7 cm. 
IKEA. Model V1701 Krux.  
Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej 
A++ do D. Biały 503.254.50
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LAMPY WISZĄCE VÄXJÖ 

Lampy wiszące VÄXJÖ to połączenie prostoty i pięknych 
linii. W przyciągającym wzrok błękicie albo subtelnym 
beżu, ten nowoczesny model zapewnia mnóstwo świa-
tła. Jedynym ograniczeniem jest wybrana przez ciebie  
żarówka. Wykonana z aluminium lampa wisząca ma  
odpowiednio dopasowaną rozetę sufitową, która zadba  
o to, by ten skarb wisiał w idealnym stanie. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Uświetnij wystrój pokoju lampą wiszącą VÄXJÖ, która  
łączy prostotę i piękne linie. Dostępna w przyciągającym 
wzrok błękicie albo w subtelnym beżu. 

TAGI
ikea, växjö, lampa wisząca

PH148165

VÄXJÖ lampa wisząca 99,99/szt. Niebieski 603.424.87  Beżowy 503.607.64  
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PH148168

Lampa wisząca VÄXJÖ o opływowym kształcie,  
zapewnia przyjemne światło podczas posiłków  
i daje ukierunkowane światło nad stołem.

VÄXJÖ lampa wisząca 99,99 Beżowy 503.607.64

PE653053

VÄXJÖ lampa wisząca 99,99  
Plastik polipropylenowy. Projekt:  
C. Halskov/H. Dalsgaard. Ø38, W26 cm. 
IKEA. Model T1701 VÄXJÖ. Do tego  
modelu lampy pasują żarówki o klasie  
energetycznej A++ do D. Niebieski 
603.424.87

PE653061

VÄXJÖ lampa wisząca 99,99  
Plastik polipropylenowy. Projekt:  
C. Halskov/H. Dalsgaard. Ø38, W26 cm.  
IKEA. Model T1701 VÄXJÖ. Do tego 
modelu lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej A++ do D. Beżowy 
503.607.64
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ZEGARY STOLPA I PANORERA 

W tym miesiącu przedstawiamy serię nowych zegarów, 
które łączą w sobie dobre wzornictwo, funkcjonalność  
i cenę. Jako element kompozycji na stole albo ściennego  
kolażu, na pierwszy ogień idzie zegar i zegar ścienny  
STOLPA. Wbudowany czujnik dotykowy sprawia, że po 
dotknięciu obramowanie żółtego modelu podświetla się 
na kilka sekund, dzięki czemu idealnie sprawdza się 
jako zegar na stolik nocny. Z kolei biały zegar ścienny 
STOLPA ma wbudowany czujnik dźwięku, a podświetle-
nie wyzwalane jest dźwiękiem, na przykład klaśnięciem. 
Ma też wbudowany czujnik światła, który dostosowuje  
odpowiednie natężenie światła, oszczędzając w ten  
sposób baterię. Wykonane ze stali nierdzewnej, zegar 
i zegar ścienny PANORERA wyposażone są w  żarówkę  
LED, która podświetla się co pięć sekund. Wszystkie  
zegary w IKEA mają teraz cichy mechanizm kwarcowy 
– czyli koniec z irytującym tykaniem! 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Teraz to nowe zegary IKEA będą pokazywać czas  
na twoich ścianach lub stoliku nocnym – cichy mecha-
nizm kwarcowy oznacza koniec irytującego tykania!   

TAGI
ikea, panorera, stolpa, zegary

PANORERA zegar ścienny 79,99 Ø24 cm. 103.741.50 PANORERA zegar 49,99 Ø15 cm.  
503.946.79 STOLPA zegar ścienny 99,99 Ø32 cm. 804.003.82 STOLPA zegar 59,99/szt.  
Ø14 cm. 204.003.80 SNIFFA zegar 24,99 Ø9 cm. 903.741.46
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PH148236

Wbudowany czujnik dotykowy sprawia, że po dotknięciu 
obramowanie zegara STOLPA podświetla się na kilka 
sekund.

STOLPA zegar 59,99 204.003.80
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PATERA NA CIASTO FÖRÄDLA 

Podczas zwykłych podwieczorków lub wytwornych  
przyjęć patera FÖRÄDLA może odegrać ważną rolę.  
Zaprojektowana przez Morgane Pluchon w nowoczesnym 
stylu, w białej porcelanie i mosiądzu. Talerze patery  
można zdjąć i zamocować na różnej wysokości, dzięki 
czemu patera dopasuje się do tego, co chcesz na niej 
postawić. Możesz wykorzystać trzy poziomy do podania  
przystawek, ciast, serów czy owoców – to patera na  
ciasto, która zapewni mnóstwo frajdy!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zaszalej z paterą FÖRÄDLA z trzema tacami, które  
można zdejmować i montować na różnej wysokości,  
a także podawać niemal wszystko, od przystawek 
po ciasta.

TAGI
ikea, förädla, patera na ciasto

FÖRÄDLA patera na ciasto, z 3 talerzami 69,99 703.577.89
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PH148170

Zaprojektowana w mosiądzu i porcelanie, patera  
FÖRÄDLA tworzy odświętne tło dla ciast lub tartinek.

FÖRÄDLA patera na ciasto, z 3 talerzami 69,99 703.577.89

PE658124

FÖRÄDLA patera na ciasto,  
z 3 talerzami 69,99 Porcelana 
skaleniowa i metalizowana stal 
nierdzewna. Projekt: Morgane 
Pluchon. D33×S23, W34 cm.  
Biały/mosiądz 703.577.89
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ZASTAWA OBIADOWA KRUSTAD 

Gdy otaczają cię piękne rzeczy, codzienne życie staje 
się lepsze. Zastawa stołowa KRUSTAD nadaje nakryciu  
stołu subtelny charakter, dzięki jasnoszarej emalii  
i cienkim żłobieniom. Porcelana jest lekka, ale jednocze-
śnie trwała i odporna na obtłuczenia oraz odpryśnięcia.  
Nadaje się również do zmywarki i mikrofalówki.  
Stworzona przez szwedzką projektantkę ceramiki 
Annę Lerinder, seria zastawy stołowej obejmuje talerz,  
talerzyk, miskę i kubek. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nadaj nakryciu stołu subtelny charakter za pomocą  
zastawy stołowej KRUSTAD z jasnoszarej porcelany  
z cienkim żłobieniem – jest lekka, a jednocześnie trwała.

TAGI
ikea, krustad, zastawa obiadowa 

KRUSTAD seria. Miska 9,99/szt. 403.395.08  Talerzyk 12,99/szt. 803.395.06  
Kubek 9,99/szt. 803.395.11  Talerz 15,99/szt. 903.395.01
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PH148241

Cienkie żłobienia w jasnoszarej glazurze zastawy stołowej 
KRUSTAD nadają nakryciu stołu subtelny charakter.

KRUSTAD seria. Miska 9,99/szt. 403.395.08 Talerzyk 12,99/szt. 803.395.06 Talerz 15,99/szt. 903.395.01

PE672686

KRUSTAD talerzyk 12,99  
Porcelana skaleniowa.  
Projekt: Anna Lerinder. Ø16 cm.  
Jasnoszary 803.395.06

PE658369

KRUSTAD kubek 9,99 Porcelana 
skaleniowa. Projekt: Anna Lerinder. 
40 cl. Jasnoszary 803.395.11

PE658146

KRUSTAD miska 9,99 Porcelana 
skaleniowa. Projekt: Anna Lerinder. 
Ø14 cm. Jasnoszary 403.395.08

PE658147

KRUSTAD talerz 15,99 Porcelana 
skaleniowa. Projekt: Anna Lerinder. 
Ø25 cm. Jasnoszary 903.395.01
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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


