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PH149739

Odetchnij naturą

Powrót do natury

PH149488

PH149451

PH149675

PH149479

PH149444

PH149683

PRZYWITAJ KWIECIEŃ Z IKEA 

W tym miesiącu z przyjemnością przedstawiamy produkty, 
które pomogą Ci obudzić zmysły na nowo. Nowy asorty-
ment nie tylko wprowadza do wnętrza elementy natury, 
ale i przenosi przestrzeń życiową na zewnątrz. Niech pokój 
dzienny wykroczy poza swoje narzucone ramy. W nowo-
ściach kwietniowych dominują naturalne materiały, ciepłe 
kolory ziemi, etniczne motywy. Towarzyszącą im ideą jest 
pochwała (pozornie) niedoskonałego stylu, który otwiera 
przestrzeń na naturę i relaks. 

Wśród najciekawszych nowości znajdziesz produkty umoż-
liwiające urządzenie sypialni w zgodzie z naturą. Stolik 
nocny i komoda wykonane z litej brzozy, będącej mate-
riałem odnawialnym, pozyskiwanym zgodnie z surowymi 
standardami. Jest to spójne z naszym celem: od 2020 roku  
zamierzamy wykorzystywać tylko drewno pochodzące  
z bardziej zrównoważonych źródeł. Z kolei nowe materace  
i maty na materac, wykonane z organicznych materiałów, 
zapewnią idealne warunki dla zdrowego snu.

Kolejną nowością jest modułowy system do przechowy-
wania, który pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń  
w domu. Tej wiosny do salonu zawita również nowa sofa 
modułowa, pufy i stolik z tacą. Metamorfozę przejdzie tak-
że kuchnia – pojawi się w niej nie tylko otwarty system 
do przechowywania na ścianie, który ułatwia gotowanie, 
lecz także blat roboczy i bateria kuchenna. Dzieci zachwycą 
się dwiema nowymi kolekcjami tekstyliów, którymi skła-
damy hołd zagrożonym gatunkom na świecie. Oczywiście,  
to tylko część nowości, które przygotowaliśmy na kwiecień.  
Asortyment rozszerzył się również o nową wersję fotela 
STRANDMON. Uwielbiana ikona skurczyła się do dziecięcych  
rozmiarów i została przystosowana pod względem bezpie-
czeństwa oraz ergonomii dla naszych małych użytkowników.  
Miłego oglądania!

Pamiątki z pustyni

Dom na łonie natury, natura w domu
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Mobilny ogród

Szorstkie powierzchnie

Rustykalne  
i etniczne wzory

Pustynia

Wspólne wędrówki 

Rozbuduj przestrzeń dzienną
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PH149480
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PH149415

PUFY SANDARED 

Przedstawiamy pufy SANDARED, zaprojektowane, by 
wprowadzić więcej elastyczności do pokoju dziennego.  
Robione na drutach, mogą służyć jako dekoracyjne  
siedziska, stylowe podnóżki albo wygodne poduszki  
na podłogę. Dostępne są w trzech różnych rozmiarach 
i kolorach pokryć, które można łatwo zdjąć i wyprać. 
Sprzedajemy je w wygodnej, skompresowanej paczce, 
co ułatwia ich transport ze sklepu do domu. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zyskaj dodatkowe miejsca do siedzenia dzięki robionym 
na drutach pufom SANDARED – dostępnym w trzech  
rozmiarach i ze zdejmowanymi pokryciami, które można  
wyprać. Mogą być dekoracyjnymi siedziskami, gdy pojawi 
się taka potrzeba albo stylowymi podnóżkami.

TAGI
ikea, sandared, pufy

SANDARED pufy. Mała 199,-/szt. Beżowy 003.853.09  Duża 299,-/szt. Granatowy 503.639.70
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PE662663

SANDARED pufa, średnia 249,- 
Pokrycie: 100% poliester. Projekt: 
Synnöve Mork. Ø56, W41 cm.  
Szary 003.853.09

PH149420

PE662686

SANDARED pufa, mała 199,-  
Pokrycie: 100% poliester. Projekt: 
Synnöve Mork. Ø45, W33 cm. 
Beżowy 003.853.14

PE662672

SANDARED pufa, duża 299,-  
Pokrycie: 100% poliester. Projekt:  
Synnöve Mork. Ø71, W44 cm.  
Granatowy 503.639.70

Ciekawa, dzianinowa struktura sprawia,  
że pufy SANDARED mogą stać się częścią  
bardziej eklektycznego stylu.

SANDARED pufa, mała 199,- Beżowy 003.853.14
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PH149409

STOLIK Z TACĄ FRIDAFORS 

Z myślą o nieustannie zmieniających się potrzebach  
domowych stworzyliśmy stolik z tacą FRIDAFORS. Może 
służyć jako stolik kawowy czy nocny, który można do-
wolnie przesuwać, przestawiać albo po prostu schować,  
gdy już nie będzie ci potrzebny. Świetnie sprawdza się 
również podczas serwowania posiłków. Równie piękny co 
funkcjonalny, niebieski stolik FRIDAFORS ma zdejmowa-
ną tacę i składane nogi, dzięki czemu można go wyko-
rzystać na wiele różnych sposobów. Jest łatwy i szybki  
w montażu, dzięki elementom składanym za pomocą 
technologii „click” oraz uprzednio wywierconym otworom.  
Nogi stołu wykonane są z kauczukowca pochodzącego  
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Zamiast pozwalać,  
by drewno to trafiło na opał, my wykorzystujemy je do 
produkcji mebli – dbając w ten sposób o zasoby naszej 
planety. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznajcie funkcjonalny stolik FRIDAFORS ze zdejmowaną 
tacą i składanymi nogami. Idealny do małych przestrzeni.

TAGI
ikea, fridafors, stolik z tacą 

FRIDAFORS stolik z tacą 199,- 003.409.19
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PH149407

PE662699

FRIDAFORS stolik z tacą 199,-  
Stal malowana proszkowo 
i malowane lite drewno kauczukowe. 
Projekt: Johanna Jelinek. D70×S45, 
W60 cm. Niebieski 003.409.19

FRIDAFORS stolik z tacą 199,- 003.409.19

Dzięki praktycznym uchwytom, blat stolika FRIDAFORS 
można zdjąć i wykorzystać jako tacę do serwowania 
potraw.  
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PH149492

SOFA MODUŁOWA GRÖNLID 

Przedstawiamy modułową sofę GRÖNLID, z mnóstwem  
miejsca do siedzenia, wyróżniającą się wyjątkową 
funkcjonalnością. To tradycyjna sofa wykonana z myślą 
o nowoczesnych domach, bo można ją zaprojektować  
w dowolnym rozmiarze i kształcie, nawet na późniejszym 
etapie jej użytkowania. Podnóżek oraz szezlong mają 
dodatkowo wbudowane pojemniki. Sofa zapewnia 
długotrwały komfort dzięki wierzchniej warstwie 
wypełnienia z włókna w kulkach, które nadaje przyjemną 
miękkość. Luźne poduszki można dowolnie układać 
według upodobań i potrzeb, dokładnie tam, gdzie chcemy  
usiąść. Dostępność różnych odcieni pokrycia, od ciepłego 
cynamonu po klasyczny, naturalny beż, sprawia, że  
GRÖNLID to funkcjonalna sofa na długie lata. Jest objęta 
10-letnią gwarancją.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poczuj się dobrze na obszernej sofie modułowej  
GRÖNLID, którą można zaprojektować w dowolnym 
rozmiarze i kształcie. Dostępna w różnych pokryciach,  
z podnóżkiem oraz szezlongiem.

TAGI
ikea, grönlid, sofa modułowa

GRÖNLID sofa narożna, 3-osobowa z otwartym końcem 3300,- Inseros jasnobrązowy 692.553.91
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PH149499

GRÖNLID szezlong 1900,- Sporda naturalny 392.556.27

Sofa modułowa GRÖNLID  
jest dostępna również jako 
szezlong z dużym pojemnikiem  
do przechowywania.
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PH149687

Głębokie siedziska, a także poduszki 
oparcia, które układasz jak tylko chcesz, 
sprawiają, że możesz rozsiąść się  
w najwygodniejszy dla ciebie sposób.

GRÖNLID szezlong 1900,- Sporda naturalny 392.556.27
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PE668752

GRÖNLID sofa narożna, 3-osobowa  
z otwartym końcem 4449,- Pokrycie:  
57% bawełna, 24% poliester i 19% len. 
Projekt: Francis Cayouette. S182/235×G98, 
W104 cm. Sporda naturalny 592.557.06

PE668687

GRÖNLID sofa 2-osobowa 1499,-  
Pokrycie: 100% bawełna. Projekt:  
Francis Cayouette. S177×G98,  
W104 cm. Inseros biały 192.547.80

PE668681

GRÖNLID sofa narożna, 3-osobowa  
z otwartym końcem 3300,- Pokrycie: 
100% bawełna. Projekt: Francis Cayouette.  
S182/235×G98, W104 cm. Inseros 
jasnobrązowy 692.553.91

PE668759

GRÖNLID szezlong 1900,- Pokrycie:  
57% bawełna, 24% poliester, 19% len.  
Projekt: Francis Cayouette. S117×G164, 
W104 cm. Sporda naturalny 392.556.27

PE668740

GRÖNLID sofa 3-osobowa z szezlongiem 
2999,- Pokrycie: 100% poliester. Projekt:  
Francis Cayouette. S258×G98/164, W104 cm.  
Ljungen średnioszary 592.560.65

PE668675

GRÖNLID sofa 4-osobowa z szezlongiem 
3499,- Pokrycie: 100% bawełna. Projekt:  
Francis Cayouette. S339×G98/164, W104 cm.  
Inseros jasnobrązowy 192.554.64

PE668685

GRÖNLID sofa, kształt U, 6-osobowa  
z otwartym końcem 5898,- Pokrycie: 
100% bawełna. Projekt: Francis Cayouette.  
S327×G252, W104 cm. Inseros 
jasnobrązowy 892.554.70

PE668724

GRÖNLID sofa 3-osobowa 2299,-  
Pokrycie: 100% poliester. Projekt:  
Francis Cayouette. S247×G98, W104 cm. 
Ljungen jasnozielony 592.562.92

PE668729

GRÖNLID sofa narożna, 4-osobowa 
4298,- Pokrycie: 100% poliester. Projekt:  
Francis Cayouette. S252/252×G98,  
W104 cm. Ljungen jasnozielony 892.562.38

Pokrycie i konfigurację sofy można wybierać w zależności 
od potrzeb i upodobań.
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PE673584

VIDEBÄK dywan, tkany  
na płasko 599,- Powierzchnia 
użytkowa: 100% wełna. Osnowa: 
100% bawełna. S133×D195 cm. 
Wielobarwny 103.908.62

PH149422

VIDEBÄK DYWAN 

Niczym dzieło sztuki, każdy dywan VIDEBÄK ma niepo-
wtarzalny wygląd. Tkany z wielkim kunsztem, jest częścią  
naszej inicjatywy promującej ręczne tkanie dywanów 
w Indiach i Bangladeszu. Nieregularny wzór powstał ze 
100% wełny w sposób, którego nie jest w stanie odtworzyć  
żadna maszyna - dzięki temu każdy dywan różni się od 
pozostałych. Rzemieślnicy tworząc VIDEBÄK, jak również  
inne ręcznie tkane dywany z Indii czy Bangladeszu,  
używają nowego, udoskonalonego krosna. To efekt  
ulepszeń wprowadzonych przez IKEA, na skutek których 
krosno jest bardziej ergonomiczne i wymaga mniej siły  
w porównaniu do użycia tradycyjnej wersji. Wszystko to 
jest częścią naszego zobowiązania do zorganizowania 
centrów tkackich z godziwymi warunkami pracy, uczci-
wymi zarobkami, stabilną pracą i dbałością o środowisko.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nadaj podłodze wdzięku i wyjątkowości za pomocą  
dywanu VIDEBÄK o niepowtarzalnym wzorze niczym 
dzieło sztuki. Wykonany został w ramach naszej ini-
cjatywy promującej ręczne tkanie dywanów w Indiach  
i Bangladeszu.

TAGI
ikea, videbäk, dywan 

VIDEBÄK dywan, tkany na płasko 599,- 103.908.62
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PH149413

PH149425

Tkany z wielkim kunsztem, każdy dywan  
VIDEBÄK ma niepowtarzalny wzór,  
dzięki czemu jest jak dzieło sztuki.

VIDEBÄK dywan, tkany na płasko 599,- 103.908.62
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PH149412

POSZEWKA FRANSINE 

Poduszki to prosty i dający dużo radości sposób na wy-
rażenie swojego stylu. Zainspirowana wzorami Inków  
poszewka FRANSINE w ciepłych odcieniach ziemi  
wprowadza do domu namiastkę natury. Stworzona  
przez projektantkę IKEA Jennifer Idrizi, wykonana  
z mieszanki wełny, akrylu i bawełny. Można ją prać  
w pralce, wybierając program do tkanin delikatnych. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wyraź swój styl za pomocą poszewki FRANSINE –  
zainspirowanej wzorami Inków, której ciepłe odcienie 
ziemi stanowią namiastkę natury w domu.

TAGI
ikea, fransine, poszewka 

FRANSINE poszewka 39,99 503.957.73
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PH149417

PE656890

FRANSINE poszewka 39,99  
54% wełna, 28% akryl, 18% bawełna. 
Projekt: Jennifer Idrizi. D50×S50 cm. 
Wielobarwny 503.957.73

FRANSINE poszewka 39,99 503.957.73

Zainspirowana wzorami Inków poszewka na poduszkę 
FRANSINE wykonana jest z mieszanki przyjemnych  
w dotyku materiałów.
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PH149678

NARZUTA GULVED 

Dwustronna, granatowa narzuta GULVED może szybko  
odmienić wygląd łóżka. Jej wierzch wykonany został  
z lnu, zaś spód z bawełny. Wykorzystanie lnu było  
świadomym wyborem podyktowanym korzyściami dla  
środowiska. Len to odnawialne i biodegradowalne  
włókno, przy uprawie którego zużywa się mniej energii, 
wody i nawozów. Jednak mądre wybory nie kończą się  
tutaj, wypełnienie narzuty wykonano w 95% z przetworzo- 
nego tworzywa PET. To część naszej misji polegającej na 
umożliwieniu coraz większej liczbie ludzi podejmowania 
zrównoważonych decyzji.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odmień wygląd swojego łóżka z pomocą dwustronnej  
narzuty GULVED, której jedna strona wykonana została 
z lnu, druga z bawełny, a wypełnienie z przetworzonego 
tworzywa PET. 

TAGI
ikea, gulved, narzuta

GULVED narzuta 199,- 303.928.98
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PH149679

PE658348

GULVED narzuta 199,-  
Warstwa wierzchnia: 100% len. 
Spód: 100% bawełna. Wypełnienie: 
100% poliester. S160/D250 cm 
Granatowy 303.928.98

GULVED narzuta 199,- 303.928.98

Z jedną stroną wykonaną z bawełny, a drugą z lnu,  
narzuta GULVED może nadać łóżku nieco inny wygląd 
i charakter. 
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PH149449

KOMPLET POŚCIELI PROVINSROS 

Poszwy na kołdrę to prosty sposób na to, aby nadać  
sypialni niepowtarzalny charakter. Biało-niebieski  
motyw etniczny sprawia, że pościel PROVINSROS przenosi 
śpiących w odległe krainy – w bardzo przystępnej cenie. 
Wykonana została w 100% z bawełny z bardziej zrówno-
ważonych źródeł. To naturalny, miły w dotyku, przewiewny  
materiał, który dobrze chłonie wilgoć, dzięki czemu noce 
są przyjemne i komfortowe.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Daj się przenieść w snach do odległych krain z pościelą  
PROVINSROS, zdobioną etnicznym wzorem, nadruko-
wanym na 100% bawełnie z bardziej zrównoważonych  
źródeł.

TAGI
ikea, provinsros, komplet pościeli

PROVINSROS komplet pościeli 59,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 703.901.71
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PE657123

PROVINSROS komplet pościeli 
89,99 100% bawełna. Poszwa 
S200×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Biały/niebieski 
603.901.57

PH149450

PE657130

PROVINSROS komplet pościeli 
59,99 100% bawełna. Poszwa  
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Biały/niebieski 
703.901.71

Biało-niebieski motyw etniczny sprawia, że pościel 
PROVINSROS przenosi śpiących w odległe krainy,  
ze 100% bawełną z bardziej zrównoważonych źródeł.

PROVINSROS komplet pościeli 59,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 703.901.71
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PH149496

RĘCZNIKI FLODALEN 

Przedmioty codziennego użytku, które mają najbliższy 
kontakt z ciałem, mają największe znaczenie i powinny  
być wykonane ze szczególną troską. Dlatego ręczniki  
FLODALEN wykonane zostały z naturalnych materiałów.  
Oprócz tego, że całą naszą bawełnę pozyskujemy  
z bardziej zrównoważonych źródeł, udoskonaliliśmy 
też proces jej farbowania. Dzięki temu farba lepiej się  
trzyma, zużycie wody podczas produkcji jest mniejsze,  
a efektem są miękkie i puszyste ręczniki. Charakteryzują 
się wyjątkową chłonnością, a ich gruba, falista struktu-
ra otula ciało i wnosi element luksusu do łazienki albo 
wszędzie tam, gdzie je ze sobą zabierzesz. Dostępne  
w kolorach białym, beżowym, szarym i liliowym.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Podaruj sobie ręczniki FLODALEN – grube, miękkie,  
wykonane w 100% z bawełny pochodzącej z bardziej 
zrównoważonych źródeł i farbowane w udoskonalonym 
procesie, z mniejszym zużyciem wody

TAGI
ikea, flodalen, ręczniki

FLODALEN seria. Ręcznik do rąk 39,99/szt. S50×D100 cm. Beżowy 603.812.09  
Ręcznik kąpielowy 49,99 S70×D140 cm. Liliowy 903.812.55
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PH149474

FLODALEN ręcznik do rąk 39,99 S50×D100 cm. Beżowy 603.812.09  

Falista struktura ręczników FLODALEN 
sprawia, że są bardzo chłonne i szybko 
schną, ponieważ powietrze dociera  
do wewnętrznych części przędzy.

FLODALEN ręcznik kąpielowy 49,99 S70×D140 cm. Liliowy 903.812.55
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FLODALEN ręczniczek 9,99 
100% bawełna. S30×D30 cm.  
Biały 403.808.85

PE662601

FLODALEN ręczniczek 9,99 
100% bawełna. S30×D30 cm.  
Beżowy 803.812.13

PE662598

FLODALEN ręcznik do rąk 39,99 
100% bawełna. S50×D100 cm.  
Beżowy 603.812.09

PE662661

FLODALEN ręczniczek 9,99 
100% bawełna. S30×D30 cm.  
Szary 003.813.30

PE662647
FLODALEN ręczniczek 9,99 
100% bawełna. S30×D30 cm.  
Liliowy 803.812.70

PE662650

FLODALEN ręcznik do rąk 39,99 
100% bawełna. S50×D100 cm.  
Liliowy 403.812.67

PE662658

FLODALEN ręcznik do rąk 39,99 
100% bawełna. S50×D100 cm.  
Szary 603.813.27

PE662590

FLODALEN ręcznik kąpielowy 
49,99 100% bawełna.  
S70×D140 cm. Beżowy 103.811.98

PE662622

FLODALEN ręcznik do rąk 39,99 
100% bawełna. S50×D100 cm.  
Biały 303.808.81

PE662615

FLODALEN ręcznik kąpielowy  
49,99 100% bawełna.  
S70×D140 cm. Biały 403.808.71

PE662649

FLODALEN ręcznik kąpielowy  
49,99 100% bawełna. S70×D140 cm.  
Liliowy 903.812.55

PE662651

FLODALEN ręcznik kąpielowy 
49,99 100% bawełna. S70×D140 cm.  
Szary 103.813.15
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POSZEWKA I PLED JOFRID 

Oprócz tego, że pled i poszewka na poduszkę JOFRID 
wykonane są z naturalnych materiałów, bawełny i lnu, 
są również farbowane w bardziej naturalny sposób.  
Sięgnęliśmy do starych tradycji farbowania za pomocą 
naturalnych barwników, tak aby ograniczyć negatywny 
wpływ na środowisko. To część pionierskiego projektu 
IKEA, w którym wykorzystujemy całkowicie nowy sposób 
farbowania tekstyliów przy użyciu odpadów rolniczych, 
takich jak liście, łupiny od orzechów czy skórka poma-
rańczowa, które w innym przypadku trafiłyby na śmiet-
nik. Efektem są naturalne i niebieskawe odcienie, które  
w miarę upływu czasu stają się jeszcze piękniejsze.  
Ekspertka ds. materiałów w IKEA, Catherine Larsson, 
wyjaśnia dokładniej:

„Usłyszałam o nowej metodzie i stwierdziłam, że może 
nas to zainteresować. Barwniki do tekstyliów zazwyczaj 
powstają na bazie oleju, a barwnik, którego używamy  
w serii JOFRID, oparty jest na całkowicie naturalnych 
i odnawialnych zasobach. Wyglądają i działają one tak 
samo jak barwniki chemiczne. Zaczęliśmy od produkcji 
na małą skalę, ale zamierzamy rozwinąć ten oraz inne 
projekty tak szybko, jak tylko będzie to możliwe”.

Używanie naturalnych barwników oznacza, że możemy 
tworzyć piękne, trwałe tekstylia, dbając jednocześnie  
o środowisko. W ten sposób natura będzie mogła dalej 
inspirować nas w przyszłości. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Stwórz zainspirowany naturą wystrój w domu przy pomo-
cy pledu i poszewki na poduszkę JOFRID. Są wykonane  
z naturalnych materiałów – mieszanki bawełny i lnu, 
przez co stanowią bardziej zrównoważony i przyjazny dla 
środowiska wybór.

TAGI
ikea, jofrid, pled, poszewka

JOFRID seria. Poszewka 39,99 Naturalny 603.957.77 Pled 149,- Naturalny 603.957.44
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PE656894

JOFRID poszewka 39,99  
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
80% bawełna, 20% len.  
D65×S65 cm. Granatowo-szary 
403.957.78

PE656869

JOFRID pled 149,- 80% bawełna, 
20% len. S150×D200 cm.  
Granatowo-szary 203.957.41

PE656892

JOFRID poszewka 39,99  
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
80% bawełna, 20% len.  
D65×S65 cm. Naturalny  
603.957.77

PE656870

JOFRID pled 149,- 80% bawełna, 
20% len. S150×D200 cm. Naturalny 
603.957.44

JOFRID pled 149,- Naturalny 603.957.44

Dostępne w kolorach jasnego beżu albo granatowo-
szarym, narzuta i poszewka na poduszkę JOFRID 
pomogą stworzyć naturalny wystrój w domu.  
Wykonane z mieszanki bawełny i lnu.
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MATERAC ZE SPRĘŻYNAMI 
KIESZENIOWYMI HIDRASUND
I MATA NA MATERAC TISTEDAL

W tym miesiącu przedstawiamy nowy asortyment  
materacy naturalnych i mat z organicznych materiałów,  
zaprojektowanych po to, by zapewnić zdrowe warunki  
do spania. Materac ze sprężynami kieszeniowymi  
HIDRASUND wykonany jest z naturalnego lateksu,  
włókna kokosowego, bawełny, wełny i lyocellu.  
Materiały te zapewniają dodatkowy komfort i odpro-
wadzają wilgoć, tworząc przyjemny klimat do spania 
z optymalną oraz równą temperaturą. Dolna warstwa 
materaca wykorzystuje włókna kokosowe, stanowiące 
odpady przemysłu spożywczego, zapewniające dobrą 
wentylację i komfort podczas snu. Dzięki pięciu strefom  
komfortu, materac zapewnia precyzyjne wsparcie oraz 
mniejszy nacisk na ramiona i biodra. Produkt objęty 
jest 25-letnią gwarancją.
 
Połącz go z matą TISTEDAL, która podnosi komfort 
spania i przedłuża żywotność materaca. Jej naturalne 
wypełnienie lateksowe zapewnia lepszy relaks.
 
To zaledwie kilka propozycji z naszego asortymentu  
do sypialni, dzięki którym łatwo stworzyć miejsce do 
nocnego relaksu zgodne z naturą, a także trwałe  
i przyjemne dla skóry.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Śpij smacznie dzięki nowym materacom i matom IKEA, 
wykonanym z organicznych materiałów, które zapewnią 
optymalne warunki dla zdrowego snu.

TAGI
ikea, hidrasund, materac, tistedal, mata na materac

HIDRASUND materac ze sprężynami kieszeniowymi, twardy 2495,- 403.726.87 
TISTEDAL mata na materac 995,- 103.732.78  
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HIDRASUND materac ze sprężynami kieszeniowymi, twardy 2495,- 403.726.87

Wykonane z naturalnych 
materiałów, materace  
ze sprężynami kieszeniowymi 
HIDRASUND zapewniają stałe 
warunki do spania, które 
zapobiegają przegrzewaniu.
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PE673456

HIDRASUND materac  
ze sprężynami kieszeniowymi, 
twardy 2495,- Naturalne materiały, 
takie jak naturalny lateks, włókna 
kokosowe, bawełna, wełna i lyocell, 
zapewniają wyjątkowy komfort  
i bardzo przyjemne warunki snu,  
ze stałą temperaturą. Projekt:  
Ola Wihlborg. S160×D200 cm.  
Grubość 33 cm. Naturalny 403.726.87

PH149489

PE665223

TISTEDAL mata na materac 995,- 
Wypełnienie z naturalnego lateksu 
o właściwościach odprężających 
zapewnia miększą powierzchnię do 
spania, zwiększając uczucie relaksu. 
Projekt: Ola Wihlborg. S160×D200 cm. 
Grubość 6 cm. Naturalny 103.732.78

Zastosowanie maty TISTEDAL podnosi komfort  
spania i przedłuża żywotność materaca.

TISTEDAL mata na materac 995,- 103.732.78
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KOLEKCJA BJÖRKSNÄS 

Połączenie skandynawskiej brzozy z wzornictwem, które 
emanuje prostotą to kwintesencja kolekcji BJÖRKSNÄS,  
obejmującej stolik nocny i komodę. Projektanci Knut 
Hagberg i Marianne Hagberg dzielą się swoimi przemy-
śleniami o kolekcji:

„Inspiracją dla kolekcji BJÖRKSNÄS były nasze skan-
dynawskie korzenie, a także codzienna rzeczywistość. 
Ładny i lekki wygląd zapewniają naturalne materiały  
z misternymi detalami stolarskimi oraz proporcjami, 
dzięki którym meble te zmieszczą się w wielu różnych 
pomieszczeniach. To klasyczne, autonomiczne produkty,  
stworzone, by służyć przez długie lata i przetrwać  
w nieustannie zmieniającym się świecie projektowania 
wnętrz. Są praktyczne, z prostym, typowo skandynaw-
skim wzornictwem”.

Wszystkie elementy zaprojektowane zostały z zaokrą-
glonymi kształtami, z użyciem starannie dobranych  
materiałów, jak lite drewno ze skórzanymi detalami.  
W IKEA drewno pozyskiwane jest zgodnie z najsurow-
szymi standardami, a najpóźniej do roku 2020 całość 
wykorzystywanego przez nas drewna będzie pochodzić 
z bardziej zrównoważonych źródeł – co oznacza, że albo  
będzie certyfikowane przez FSC®, albo pochodzące  
z recyklingu. Współpracujemy z FSC®, aby zmienić prze-
mysł drzewny, udostępniając więcej certyfikowanego 
drewna, niż potrzebujemy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Osadzona w tradycji skandynawskiego rzemio-
sła, kolekcja BJÖRKSNÄS zyskuje teraz stolik nocny  
i komodę – klasyczne, lekkie meble wykonane z drewna 
brzozowego. 

TAGI
ikea, bjöksnäs, stolik nocny, komoda

BJÖRKSNÄS stolik nocny 299,- 704.073.60
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BJÖRKSNÄS komoda z 5 szufladami 999,- 
Lakierowana bezbarwnie lita brzoza. Projekt:  
K. Hagberg/M. Hagberg. S90×G47, W90 cm. 
704.072.99

PH149689

PE677433

BJÖRKSNÄS stolik nocny 299,- Lakierowana  
bezbarwnie lita brzoza. Projekt: K. Hagberg/ 
M. Hagberg. S48×G38, W69 cm. 704.073.60

Elementy kolekcji BJÖRKSNÄS wykonane są  
z litego drewna brzozowego, a detale ze skóry,  
czyli wytrzymałych, naturalnych materiałów  
dobranych tak, aby służyć przez długie lata.

BJÖRKSNÄS komoda z 5 szufladami 299,- 704.072.99
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KOSZ SNIDAD 

Wielofunkcyjny kosz SNIDAD wnosi do pomieszczenia 
ciepło i autentyzm. Jest wykonany ręcznie z naturalnego 
włókna rattanowego, będącego rodzajem palmy rosną-
cej zazwyczaj przy drzewie-żywicielu. Kosz może służyć  
do przechowywania przedmiotów codziennego użytku,  
takich jak koce czy narzuty, a jednocześnie wnosi  
element rękodzieła wszędzie tam, gdzie go postawisz. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź do domu ciepłą, autentyczną atmosferę  
za pomocą kosza SNIDAD – ręcznie wykonanego  
z rattanu i idealnego do przechowywania miękkich  
artykułów codziennego użytku.

TAGI
ikea, snidad, kosz

SNIDAD kosz 69,99 303.949.44
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SNIDAD kosz 69,99  
Lakierowany bezbarwnie rattan. 
Ø54, W39 cm. 303.949.44

PH149423

Wykonany ręcznie z rattanu, kosz SNIDAD 
idealnie nadaje się do przechowywania  
wszystkiego od koców po narzuty.

SNIDAD kosz 69,99 303.949.44



Nowości IKEA KWIECIEŃ 2018

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / MARZEC 2018 / 33

PH149683

STOJAK NA ROŚLINY KANELSTÅNG 

Przenieś naturę do domu i umieść ją na stojaku na rośliny  
KANELSTÅNG. Wykonany ręcznie z naturalnego rattanu  
pozwala ozdobić pomieszczenie roślinami na podłodze 
albo na stole. Stojak może być częścią bardziej eklek-
tycznego, niedoskonałego stylu, oferującego więcej  
możliwości podczas aranżacji wnętrz z roślinami. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Niech stojak na rośliny stanie się częścią bardziej  
eklektycznego, niedoskonałego stylu – jest ręcznie wyko-
nany z naturalnego rattanu i zawiera metalową podstawkę 
na doniczkę.

TAGI
ikea, kanelstång, stojak na rośliny

KANELSTÅNG stojak na rośliny 49,99 503.873.82
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KANELSTÅNG stojak na rośliny 
49,99 Rattan i stal malowana  
proszkowo. Ø28, W29 cm. 
503.873.82

PH149684

Wykonany ręcznie z rattanu stojak na rośliny  
KANELSTÅNG zawiera metalową podstawkę na doniczkę.

KANELSTÅNG stojak na rośliny 49,99 503.873.82
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WAZON PEPPARKORN 

Stworzony we współpracy z florystą, wazon PEPPARKORN  
ma idealne wymiary, aby pomieścić kwiaty różnych wiel-
kości. Szerokość jego szyjki została tak dopracowana,  
by można było do niego włożyć cały bukiet lub pojedynczą,  
ozdobną gałązkę, za każdym razem tworząc piękną  
dekorację. Wykonany został z niebieskiego szkła.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Włóż bukiet lub gałązki do wazonu PEPPARKORN – zapro-
jektowanego we współpracy z florystą po to, by wyglądał 
pięknie wypełniony kwiatami o dowolnej wielkości.

TAGI
ikea, pepparkorn, wazon  

PEPPARKORN wazon 49,99 203.926.53
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PE668880

PEPPARKORN wazon 49,99 
Barwione, lakierowane bezbarwnie 
szkło. Projekt: Maria Seipel.  
W28 cm. Niebieski 203.926.53

PEPPARKORN wazon 49,99 203.926.53

Wykonany z niebieskiego szkła wazon PEPPARKORN  
to przedmiot piękny sam w sobie, a także gdy są  
w nim gałązki czy bukiety.
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BATERIA KUCHENNA GAMLESJÖN 

Bateria pomaga nadać kuchni bardziej wyrazisty  
charakter. W kuchniach o tradycyjnej stylistyce, bateria  
GAMLESJÖN stanowi piękny element wystroju, z indu-
strialną formą wykonaną z czarnego, szczotkowanego  
metalu. Stylu dodają kurki w kształcie pokręteł  
od zaworu, jak również wysoka wylewka ułatwiająca  
mycie większych garnków, które zajmują dużo miejsca  
w zlewie. Chociaż w starodawnym stylu, bateria z dwoma 
oddzielnymi pokrętłami jest wyposażona w nowoczesny 
mechanizm, który ogranicza przepływ wody, przy jed-
noczesnym utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia. Dzięki 
temu rachunki za wodę maleją!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Stwórz tradycyjną kuchnię z utrzymaną w industrialnym 
stylu baterią GAMLESJÖN, łączącą czarny, szczotkowany 
metal i gałki w kształcie pokręteł od zaworu. Co ważne, 
jest wyposażona w ogranicznik przepływu, który pozwala 
oszczędzać  wodę.

TAGI
ikea, gamlesjön, bateria kuchenna

GAMLESJÖN bateria kuchenna z oddzielnymi pokrętłami 399,- 203.416.73
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PE658818

GAMLESJÖN bateria kuchenna 
z oddzielnymi pokrętłami 399,- 
Metalizowany mosiądz. Projekt: 
Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
W36 cm. Szczotkowany czarny 
metal 203.416.73

PH149421

Pokrętła w kształcie ośmiokątów nadają 
baterii GAMLESJÖN industrialny styl. 

GAMLESJÖN bateria kuchenna z oddzielnymi pokrętłami 399,- 203.416.73
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BLAT ROBOCZY SKOGSÅ 

Dębowy blat kuchenny SKOGSÅ, o wyjątkowym wyglądzie  
bloku rzeźniczego, wprowadza do kuchni ciepło i styl. 
Wykonany techniką cienkiej warstwy, w której trzy- 
milimetrowa powierzchnia litego drewna umieszczana 
jest na płycie wiórowej. Efektem jest trwały blat o wy-
sokiej odporności na wygięcie czy pękanie w przypadku  
zmian wilgotności. Dodatkowo, łatwo o niego dbać  
i można go przecierać papierem ściernym, aby usunąć  
rysy lub plamy. Oprócz korzyści w kuchni, technika  
cienkiej warstwy wymaga mniej surowca niż blat  
z litego drewna, ponieważ wykorzystuje 100% drzewa,  
a nie jedynie jego pień. Blat SKOGSÅ można zamówić  
już odpowiednio przycięty i dostosowany do indywidu-
alnych potrzeb – i tak jak wszystkie inne nasze blaty, 
objęty jest 25-letnią gwarancją.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź do kuchni ciepło i styl za pomocą blatu  
SKOGSÅ – wykonanego z drewna dębowego techniką 
cienkiej warstwy, która nadaje mu wygląd bloku rzeź-
niczego, a jednocześnie jest przyjazna dla środowiska. 

TAGI
ikea, skogså, blat roboczy

SKOGSÅ blat roboczy 599,- 803.829.86
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PE668951

SKOGSÅ blat roboczy 599,-  
Płyta wiórowa blatu pokryta jest 
3 mm wierzchnią warstwą litego 
dębu. D186×G63,5 cm. Grubość  
3,8 cm. 803.829.86

SKOGSÅ blat roboczy 599,- 803.829.86

Wykonany techniką cienkiej warstwy, blat SKOGSÅ  
ma wyjątkowy wzór bloku rzeźniczego.
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SYSTEM ŚCIENNY I AKCESORIA 
KUNGSFORS 

Przedstawiamy system ścienny KUNGFORS do kuchni  
w stylu industrialnym, z otwartym miejscem do prze-
chowywania – zainspirowany przez profesjonalistów, 
ale dostosowany do domowych potrzeb. Stworzony we 
współpracy ze szwedzkim szefem kuchni, Maximillianem 
Lundinem, który wiele wie na temat gotowania w warun-
kach domowych. Dzięki nowemu systemowi, czas spędzo-
ny w kuchni będzie płynął efektywniej:

„Domowa kuchnia to oczywiście nie to samo, co kuchnia  
w restauracji. Jest jednak wiele praktycznych rzeczy, które 
można przenieść z restauracyjnego zaplecza. Na przykład 
zasadę, że przybory i składniki powinny być w zasięgu 
ręki, tak aby podczas gotowania wszystko szło sprawnie. 
Ważne jest również posiadanie dużej powierzchni roboczej 
na blacie”.

Podobnie jak w przypadku kuchni w restauracji, skupili-
śmy się na trwałych materiałach i funkcjonalnym przecho-
wywaniu na ścianach, by uwolnić powierzchnię na blacie 
dla wszystkich  kreatywnych domowych szefów kuchni.

Składające się z szyn do instalacji, półek z drewna i stali  
nierdzewnej, kratek do przechowywania, listwy ma-
gnetycznej na noże, pojemników, haczyków i klipsów  
magnetycznych, system oraz akcesoria KUNGSFORS można  
zamontować jako pojedyncze elementy. Można również 
zastosować szyny, by zbudować całe sekcje i połączyć 
wiele elementów w ramach jednego zestawu drążków.  
To elastyczny system, który sprawdzi się w kuchniach  
o różnej wielkości i który w pełni wykorzystuje potencjał  
kuchennych ścian.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wykorzystaj potencjał kuchennych ścian za pomocą sys-
temu ściennego i akcesoriów KUNGSFORS, otwartego  
rozwiązania do przechowywania, wykonanego z trwałych 
materiałów. Uzyskasz kuchnię o profesjonalnym wyglą-
dzie, w której gotuje się łatwiej.  

TAGI
ikea, kungsfors, system ścienny

  

KUNGSFORS seria. Szyna do zawieszania 29,99/szt. 803.348.58 Półka 69,99/szt. Stal nierdzewna 503.349.25 
Kratka ścienna 129,-/szt. 803.349.19 Półka 59,99/szt. Okleina jesionowa 903.712.23
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KUNGSFORS seria. Kratka ścienna 129,-/szt. 803.349.19 Magnetyczne klipsy 19,99/3 szt. 003.349.23
Pojemnik 29,99 S24×G12, W26,5 cm. 603.349.20 Pojemnik 24,99/szt. Ø12, W26,5 cm. 003.349.18

System ścienny KUNGSFORS obejmuje 
akcesoria, takie jak małe magnetyczne 
klipsy do przypinania nowo znalezionych 
przepisów czy długie haczyki, na których 
może wisieć kilka przyborów kuchennych.
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KUNGSFORS szyna 24,99  
Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén 
Johansson. D56 cm. 403.349.16

PE666480

KUNGSFORS listwa magnetyczna  
na noże 49,99 Stal nierdzewna. 
Projekt: Ehlén Johansson. S56 cm. 
403.349.21

PE666498

KUNGSFORS kratka ścienna 
129,- Stal nierdzewna. Projekt: 
Ehlén Johansson. S56×W26,5 cm. 
803.349.19

PE666490

KUNGSFORS półka 69,99  
Stal nierdzewna. Projekt:  
Ehlén Johansson. S60×G30 cm.  
Grubość 2 cm. 503.349.25

PE666488

KUNGSFORS półka 59,99  
Bejcowana, lakierowana bezbar-
wnie okleina jesionowa. Projekt: 
Ehlén Johansson. S60×G30 cm. 
Grubość 2 cm. 903.712.23

PE666492

KUNGSFORS szyna do zawieszania  
29,99 Stal nierdzewna. Projekt:  
Ehlén Johansson. D80 cm.  
803.348.58

PE666476

KUNGSFORS pojemnik 29,99 
Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén 
Johansson. S24×G12, W26,5 cm. 
603.349.20

PE666499

KUNGSFORS pojemnik 24,99  
Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén 
Johansson. Ø12, W26,5 cm. 
003.349.18

PE666494

KUNGSFORS podstawka  
na tablet 29,99 Stal nierdzewna.  
Projekt: Ehlén Johansson. 
S26×G13, W12 cm. 203.349.17

PE666478

KUNGSFORS haczyk 19,99/3 szt. 
Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén  
Johansson. G10, W8 cm. 703.796.92

PE666486

KUNGSFORS haczyk „s” 7,99 
/5 szt. Stal nierdzewna. Projekt:  
Ehlén Johansson. D6 cm. 
203.349.22

PE666482

KUNGSFORS magnetyczny klips 
19,99/3 szt. Stal nierdzewna. 
Projekt: Ehlén Johansson.  
W8 cm. 003.349.23
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SYSTEM DO PRZECHOWYWANIA 
PLATSA 

Nareszcie jest! Wspaniały system do przechowywania, 
dostępny nawet dla osób z mało ustawnymi mieszkania-
mi i niezbyt zasobnymi portfelami. PLATSA to modułowy  
system do przechowywania, który może być używany  
w całym domu, z nieograniczonymi możliwościami budo-
wania wielu różnych rozwiązań, łączenia funkcjonalności 
i stylów. Ze względu na swoją lekkość oraz zastosowanie  
kołków klinowych z wywierconymi otworami, które  
ułatwiają montaż, system można łatwo złożyć i rozłożyć  
w przypadku przeprowadzki. To oznacza, że wydłuża się  
żywotność produktu, co sprzyja zrównoważonemu stylowi 
życia.

Idealny do małych przestrzeni, system PLATSA może być 
wysoki lub niski, ustawiony pod skosami lub wzdłuż całej 
ściany. Możesz go wykończyć za pomocą drzwi i wypo-
sażenia wewnętrznego w zależności od potrzeb. System 
jest trwały i nadaje się do użytkowania w wymagających 
warunkach, takich jak wysoka wilgotność. Jedno rozwią-
zanie można skonfigurować na wiele różnych sposobów,  
dostosowując je do życiowych zmian albo potrzeb,  
niezależnie od tego, czy przechowujesz w nim ubrania  
w sypialni, czy służy jako regał w pokoju dziennym.  
Podsumowując, to praktyczny system z dobrym sto-
sunkiem wartości do ceny, bez uszczerbku dla jakości,  
wzornictwa czy funkcjonalności. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wykorzystaj maksymalnie swoją przestrzeń dzięki  
modułowemu systemowi do przechowywania PLATSA, 
który jest lekki, funkcjonalny, a dzięki zastosowaniu  
kołków klinowych, łatwy w montażu i demontażu.

TAGI
ikea, platsa, przechowywanie

PLATSA szafa 1125,- Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo.  
S175–200×G57, W251 cm. Biały/Fonnes biały 392.485.90
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PLATSA szafa 1235,- Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo. S240×G57, W231 cm. Biały/Fonnes biały 992.485.87

System PLATSA jest tak praktyczny, że można 
go postawić pod schodami, maksymalnie 
wykorzystując przestrzeń do przechowywania.
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PLATSA szafa 1235,- Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo. S300×G57, W191 cm. Biały/Fonnes biały 992.485.87 (Do tej kombinacji potrzebny będzie zestaw czterech dodatkowych nóg.)

Ten sam system można skonfigurować  
w inny sposób jako rozwiązanie do jadalni, 
tworząc przytulny kącik.
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PLATSA szafa 1235,- Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo. S180×G57, W231 cm. Biały/Fonnes biały 992.485.87

Możesz też zmienić konfigurację, otrzymując 
rozwiązanie z szafą do przedpokoju  
oraz wolnym miejscem na torby i klucze.
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KRZESŁO OBROTOWE HATTEFJÄLL 

Krzesło obrotowe HATTEFJÄLL ma się wyróżniać. Gdy pro-
jektantkę Monikę Mulder poproszono, by zakwestionowa-
ła normy krzesła biurowego z perspektywy wzornictwa, 
stworzyła coś bardzo ludzkiego, kobiecego i eleganckiego. 

„Chcieliśmy, żeby ludzie spojrzeli na to krzesło ponow-
nie, żeby się odwrócili – mówi Monika. –  HATTEFJÄLL  
ma bardzo subtelną talię. Wyznacza miejsce wsparcia  
dolnej części kręgosłupa i zapewnia ergonomiczny oraz  
emocjonalny komfort”.

Dzięki wiedzy zespołu IKEA zajmującego się ergonomią, 
krzesło zostało zaprojektowane tak, by odpowiadać na 
wszystkie potrzeby fizyczne. Wysokość oparcia i głębo-
kość siedziska można regulować, dzięki czemu każdy 
znajdzie idealną pozycję do siedzenia.

W ramach testów w zakresie użytkowania biurowego, 
krzesło było obracane setki razy, przechylane, popychane,  
przesuwane, przypalane, a nawet poddawane działa-
niu upuszczanych odważników, tak by mieć pewność,  
że spełnia standardy przemysłowe. Krzesło obrotowe 
HATTEFJÄLL jest wyposażone w takie detale, jak ideal-
nie zaokrąglone krawędzie, na których nie marszczy się 
tkanina. Ze swoim modernistycznym wyglądem, mebel 
ten bardziej przypomina fotel niż krzesło biurowe, dzięki 
czemu tworzy bardziej przytulną przestrzeń do pracy. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Niech w twojej przestrzeni do pracy zapanuje ergono-
mia i elegancja, dzięki krzesłu obrotowemu HATTEFJÄLL, 
zaprojektowanemu z trwałych materiałów oraz z jeszcze  
większą możliwością dopasowania, tak by zapewnić  
idealną pozycję do siedzenia. 

TAGI
ikea, hattefjäll, krzesło obrotowe

HATTEFJÄLL krzesło obrotowe 599,- Gunnared jasnobrązowo-różowy 203.413.43
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HATTEFJÄLL krzesło obrotowe 
599,- Pokrycie: 100% poliester. 
Projekt: Monika Mulder. Siedzisko 
S50×G40, W41-52 cm. Gunnared 
szary 103.413.34

PH149444

PE664309

HATTEFJÄLL krzesło obrotowe 
599,- Pokrycie: 100% poliester. 
Projekt: Monika Mulder. Siedzisko 
S50×G40, W41-52 cm. Gunnared 
jasnobrązowo-różowy 203.413.43

PE664307

HATTEFJÄLL krzesło obrotowe 
599,- Pokrycie: 100% poliester. 
Projekt: Monika Mulder. Siedzisko 
S50×G40, W41-52 cm. Gunnared 
beżowy 003.086.84

Połączenie elegancji i ergonomii sprawia, że krzesło 
obrotowe HATTEFJÄLL wyróżnia się w domu lub biurze. 

HATTEFJÄLL krzesło obrotowe 599,- Gunnared jasnobrązowo-różowy 203.413.43
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LAMPY ŚCIENNE NYMÅNE 

Niezależnie od tego, co robisz, lampy ścienne NYMÅNE  
zapewnią mnóstwo dobrze ukierunkowanego światła.  
Przedstawiamy trzy nowe rodzaje lamp w tej serii,  
o prostym, ponadczasowym wzornictwie. Ścienną lampę  
do czytania można skierować w dowolnym kierunku,  
a lampa ścienna z ruchomym ramieniem rozsuwa się  
do długości 50 cm. Obie posiadają funkcję przyciemnia-
nia i idealnie sprawdzają się jako oświetlenie nocne albo 
jako lampy do czytania w pokoju dziennym. Aby uzyskać 
bardziej ogólne oświetlenie nastrojowe, wypróbuj lampy 
świecące do góry i do dołu, które idealnie sprawdzą się  
w przedpokoju. Zaprojektowane z myślą o energo-
oszczędnych żarówkach LED, lampy ścienne NYMÅNE 
mają gładkie i stabilne złącza, dzięki czemu zapewnią 
oświetlenie w domu przez długie lata. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zadbaj o odpowiednie światło domowe za pomocą lamp 
ściennych NYMÅNE o ponadczasowym wzornictwie, które  
zapewnią ukierunkowane światło do czytania lub bardziej 
ogólne oświetlenie nastrojowe.

TAGI
ikea, nymåne, lampy ścienne

NYMÅNE lampa ścienna z ruchomym ramieniem 129,- 103.569.62
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NYMÅNE seria. Lampa ścienna skierowana do góry/do dołu, stała instalacja 59,99 603.978.61  
Lampa ścienna/do czytania 49,99 903.569.63

Użyj lampy NYMÅNE skierowanej  
do góry/do dołu, aby uzyskać  
ogólne oświetlenie nastrojowe  
nad kredensem albo w przedpokoju.
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NYMÅNE lampa ścienna z ruchomym ramieniem 129,- Stosować 
wyłącznie z żarówkami z możliwością przyciemniania. Aluminium i stal 
malowane proszkowo. Projekt: Mikael Warnhammar. Biały 103.569.62

PH149460

PE660379

NYMÅNE lampa ścienna/ 
do czytania 49,99 Stosować 
wyłącznie z żarówkami z możliwością 
przyciemniania. Aluminium i stal 
malowane proszkowo. Projekt: Mikael 
Warnhammar. Biały 903.569.63

PE660485

NYMÅNE lampa ścienna  
skierowana do góry/do dołu, 
stała instalacja 59,99 Aluminium  
i stal malowane proszkowo. Projekt:  
Mikael Warnhammar. IKEA. Model 
1706 Nymåne. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej A++ do D. Biały 
603.978.61

NYMÅNE lampa ścienna/do czytania 49,99 903.569.63

Ścienna lampa do czytania NYMÅNE, o ponadczasowej 
formie, zapewnia światło, które trafia w punkt!
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KLOSZE LAMP TROLLAKULLA 

Ozdobione ryczącymi tygrysami albo egzotycznymi pta-
kami, klosze TROLLAKULLA rozświetlą pokój dziecka. 
Zaprojektowane z motywem z dżungli występującym 
również w kolekcjach DJUNGELSKOG i URSKOG, klosze 
wprowadzą radosny klimat do pokoju malucha. Należy  
używać razem z zestawem przewodów oraz osłonką  
na żarówkę SINNRIK, chroniącą źródło światła przed 
uszkodzeniami, dzięki czemu można dać się porwać  
dzikiej zabawie – przy całkowitym bezpieczeństwie dla 
piłek i zabawkowych mieczy! 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wprowadź zabawną atmosferę do dziecięcego pokoju  
dzięki ryczącym tygrysom lub egzotycznym ptakom  
występującym na kloszach TROLLAKULLA. Pasują do  
innych kolekcji IKEA z motywem dżungli.

TAGI
ikea, trollakulla, klosze lamp 

TROLLAKULLA klosz lampy 39,99 Biały 303.978.72
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PE672158

TROLLAKULLA klosz lampy 
39,99 Stosować z zestawem 
przewodów i osłony na żarówkę 
SINNRIK. 100% poliester i stal 
malowana proszkowo. Ø33,  
W24 cm. Biały 303.978.72

PE672157

TROLLAKULLA klosz lampy 
39,99 Stosować z zestawem 
przewodów i osłony na żarówkę 
SINNRIK. 100% poliester i stal 
malowana proszkowo. Ø33,  
W24 cm. Niebieski 404.002.37

TROLLAKULLA klosz lampy 39,99 Biały 303.978.72

Zabawne klosze TROLLAKULLA rozświetlają pokój 
dziecka ryczącymi tygrysami lub egzotycznymi ptakami.
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KOLEKCJA DJUNGELSKOG 

Kolekcję DJUNGELSKOG stworzyliśmy, aby zwrócić uwagę 
na piękno zagrożonych dzikich zwierząt na całym świecie.  
Zaprojektowane dla dzieci w wieku 3–7 lat, zwierzęta w tej  
kolekcji to wspaniali przyjaciele do zabawy i przytulania  
w ciężkich chwilach, w formie pluszowych zabawek 
czy nadruków na tekstyliach. IKEA dba też o zwierzęta  
i środowisko, a także bierze udział w różnych inicjaty-
wach, np. proponując pomoc, gdy w latach 80. pożar lasu 
w Borneo zniszczył ogromne połacie lasu tropikalnego. 
Martin Petri, zajmujący się kwestiami zrównoważonego 
rozwoju w IKEA, wyjaśnia:

„Kiedy Ingvar Kamprad, założyciel IKEA, usłyszał o po-
żarze, chciał pomóc w odbudowie lasu tropikalnego.  
Dlatego od 1998 roku finansujemy projekt Zasiej ziarno,  
dzięki któremu ponownie zalesiono 12 500 hektarów 
lasu”. Umożliwiło to powrót do naturalnego środowiska 
orangutanom i innym, wspaniałym zwierzętom lasów  
tropikalnych.

Miła jest też świadomość, że wiele wzorów w kolekcji 
DJUNGELSKOG powstało przy użyciu nadruku pigmen-
towego. Dzięki temu podczas produkcji można pominąć 
długą fazę prania, ograniczając zużycie wody o 30-40%.  

Z nadrukami na materiałach, takich jak lyocell czy bawełna  
pochodząca z bardziej zrównoważonych źródeł, kolekcja 
ta spodoba się zarówno miłośnikom naszej planety, jak  
i miłośnikom dżungli.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznaj zagrożone gatunki zwierząt dzięki kolekcji  
DJUNGELSKOG, obejmującej tekstylia, zabawki pluszowe 
i książki, z pomoc których dzieci będą mogły stworzyć  
w domu całą dżunglę. 

TAGI
ikea, djungelskog, kolekcja

DJUNGELSKOG seria. Komplet pościeli 79,99 Zwierzątko/zielony 203.935.20 Dywan, tkany na płasko 59,99 Ptaszek/niebieski 203.937.61  
Dywan z krótkim włosiem 59,99 Dżungla/drzewa 603.937.64 Poduszka 29,99 Małpka/niebieski 103.937.52
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DJUNGELSKOG książka 12,99 Niezwykła podróż pandy 404.037.21

Bogactwo kolekcji DJUNGELSKOG, wśród której są 
zasłony, poduszki, pościel, dywany, pluszaki i książki, 
umożliwia dzieciom stworzenie całej dżungli w ich 
własnym pokoju.

DJUNGELSKOG pluszak, orangutan 29,99 004.028.08
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DJUNGELSKOG poduszka, lew 34,99 
Rekomendowana dla dzieci od 18 miesiąca 
życia. 100% poliester. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Ø39 cm. Lew/brązowy 
303.937.46

PE659067

DJUNGELSKOG komplet pościeli 69,99 
100% bawełna. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm. Zwierzątko/ 
chmurka 203.937.18

PE660189

DJUNGELSKOG ręcznik z kapturem 
59,99 100% bawełna. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. S70×D140 cm. Tygrys/żółty 
803.938.24

PE659170

DJUNGELSKOG poduszka 29,99  
Tkanina: 100% bawełna. Wypełnienie: 
100% poliester. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. D50×S50 cm. Lew/żółty 
603.937.40

PE659167

DJUNGELSKOG poduszka 29,99  
Tkanina: 100% bawełna. Wypełnienie: 
100% poliester. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. D50×S50 cm. Małpka/ 
niebieski 103.937.52

PE662469

DJUNGELSKOG dywan z krótkim 
włosiem 59,99 Włosie: 100% nylon.  
Spód: Guma syntetyczna. Projekt:  
S. Edholm/L. Ullenius. S133×D100 cm. 
Dżungla/drzewa 603.937.64

PE659055

DJUNGELSKOG komplet pościeli  
79,99 50% bawełna, 50% lyocell.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. Poszwa  
na kołdrę S150×D200 cm. Poszewka  
na poduszkę D50×S60 cm. Zwierzątko/
zielony 203.935.20

PE659072

DJUNGELSKOG komplet pościeli 39,99 
100% bawełna. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Lew/żółty 303.937.27

PE659050

DJUNGELSKOG komplet pościeli 69,99 
100% bawełna. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. Małpka/niebieski 
303.937.08

PE659192

DJUNGELSKOG dywan, tkany na płasko 
59,99 Powierzchnia użytkowa:  
100% poliester. Spód: Guma syntetyczna. 
Projekt: S. Edholm/L Ullenius. Ø100 cm.  
Ptaszek/niebieski 203.937.61
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PE662326

DJUNGELSKOG pluszak 8,99 Rekomendowany 
dla dzieci od 12 miesiąca życia. 100% poliester. 
D14 cm. Różne kolory 604.028.10

PE662535

DJUNGELSKOG pluszak, tygrys 49,99 
Rekomendowany dla dzieci od 18 miesiąca 
życia. 100% poliester. Projekt: Annie  
Huldén. D70 cm. 704.085.81

PE662339

DJUNGELSKOG pluszak, lew 69,99  
Rekomendowany dla dzieci od 18 miesiąca 
życia. 100% poliester. Projekt: Annie  
Huldén. D70 cm. 204.028.07

PE659033

DJUNGELSKOG komplet 2 zasłon  
z wiązaniami 99,99 100% bawełna.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius.  
S120×D300 cm. Chmura/niebieski  
604.026.50

PE664317

DJUNGELSKOG książka z obrazkami   
A kuku! 9,99 Zalecana dla dzieci w wieku 
0-2 lat. Ilustracje: Margareta Nordqvist. 
Papier bielony bez użycia chloru.  
104.138.73

PE664378

DJUNGELSKOG książka 12,99 Dla dzieci 
w wieku 2–7 lat. 32 strony. Papier bielony 
bez użycia chloru. Niezwykła podróż pandy 
404.037.21

PE662350

DJUNGELSKOG pluszak, orangutan 
29,99 Rekomendowany dla dzieci  
od 18 miesiąca życia. 100% poliester.  
Projekt: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.  
D66 cm. 004.028.08

PE662364

DJUNGELSKOG pluszak, panda  
49,99 Rekomendowany dla dzieci  
od 18 miesiąca życia. 100% poliester. 
Projekt: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg.  
D47 cm. 804.028.09

PE663669

DJUNGELSKOG torba 29,99  
100% poliester. Projekt: S. Edholm/ 
L. Ullenius. S41×W43 cm. Małpki 
003.938.18
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PE668407

STRANDMON fotel dziecięcy 
499,- Pokrycie: 100% poliester. 
Nogi: Bejcowany, lakierowany 
bezbarwnie lity buk. S56×G62, 
W71 cm. Vissle szary 703.925.42

PH149674

STRANDMON fotel dziecięcy 499,- 703.925.42

 
FOTEL DZIECIĘCY STRANDMON 

Dzieci uwielbiają naśladować dorosłych – właściwie jest 
to część ich rozwoju, dzięki której lepiej rozumieją świat.  
Nic więc dziwnego, że kiedy stworzyliśmy dziecięcą wersję 
naszego fotela POÄNG, spotkała się ona z wielkim uznaniem. 
Teraz czas na nasz klasyczny fotel STRANDMON. Jednak 
tworzenie dziecięcej wersji to nie tylko zmiana rozmiaru  
fotela dla dorosłych, mówi Nicolas Cortolezzis, odpowiedzial-
ny za rozwój produktu.

„Dzieci mają inne proporcje i siedzą w inny sposób niż doro-
śli. Lubią się ruszać oraz podciągać nogi do góry, dlatego też 
zdecydowaliśmy się na siedzisko przytwierdzone na stałe,  
a nie na osobną poduszkę, taką jak w wersji dla dorosłych”.

Nicolas i jego zespół długo pracowali nad kwestiami bezpie-
czeństwa oraz ergonomii, tak aby fotel był stabilny i można 
było w nim siedzieć w dowolny sposób. Podobnie jak jego 
dorosła wersja, fotel STRANDMON jest odporny na codzienne  
użytkowanie, a nawet wykonany został z bardziej wytrzy-
małego materiału. To konieczne, gdy fotel ma być nie tylko 
miejscem do siedzenia, ale też czasem służyć jako bezludna 
wyspa albo najwyższy szczyt świata!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Niech twoje dzieci poczują się dorosłe w stworzonym dla 
nich fotelu STRANDMON. Uwielbiana ikona, która skurczyła  
się do dziecięcych rozmiarów i została przystosowana pod 
względem bezpieczeństwa oraz ergonomii dla naszych małych  
użytkowników.

TAGI
ikea, strandmon, fotel dziecięcy
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PH149673

PH149676

STRANDMON fotel dziecięcy 499,- 703.925.42

Jedną z modyfikacji są nogi fotela  
STRANDMON ustawione tak, aby środek 
ciężkości był dostosowany do sposobu 
używania fotela przez dzieci.
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PH149445

KOLEKCJA URSKOG 

Zaprojektowana dla dzieci w wieku 8-12 lat, kolekcja  
URSKOG kontynuuje motyw z kolekcji DJUNGELSKOG, 
oddając hołd zagrożonym gatunkom zwierząt na świecie.  
Tygrys, panda i inne dzikie zwierzęta można znaleźć na 
pościeli, ręcznikach oraz wielu innych artykułach. Na 
przykład, na poszwie na kołdrę z miękkiej mieszanki 
lyocellu i bawełny widnieje nadruk wspaniałego tygrysa. 

Dla Anny Edlundh, odpowiedzialnej za rozwój produktu, 
i jej kolegów to oczywiste, że należy wybierać materiały 
i metody produkcji, które nie są szkodliwe ani dla dzieci, 
ani dla środowiska.

„To szczególnie miłe uczucie, kiedy wiesz, że dla dobra 
środowiska używasz materiałów, takich jak włókno celu-
lozowe zwane lyocellem, bawełny z bardziej zrównoważo-
nych źródeł czy poliestru wykonanego z przetworzonego  
plastiku”, mówi Anna.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Poznajcie tygrysa, pandę i inne dzikie zwierzęta z kolekcji  
URSKOG, która składa hołd zagrożonym gatunkom na 
świecie – znajdziecie je na pościeli, ręcznikach i wielu 
innych produktach.

TAGI
ikea, urskog, kolekcja

URSKOG seria. Komplet pościeli 69,99 Lew/granatowy 903.938.66 Komplet pościeli 39,99 Tygrys/niebieski 003.950.25  
Komplet pościeli 99,99 Tygrys/szary 703.938.53 Poduszka 29,99 Lew/szary 103.939.12
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URSKOG seria. Komplet pościeli 69,99 Zebra/w paski 603.938.82 Poduszka 29,99 Panda/wielobarwny 603.939.19

Pochodzenie całej bawełny  
w naszych produktach można 
prześledzić aż do plantacji,  
na której jest uprawiana.  
Masz gwarancję, że bawełna  
z pewnością pochodzi z bardziej 
zrównoważonych źródeł.

DRUKOWANIE, KTÓRE OSZCZĘDZA 
WODĘ 

Tak jak w przypadku kolekcji DJUNGELSKOG, tekstylia  
w kolekcji URSKOG wykonane są drukiem pigmentowym, 
który przynosi duże korzyści dla środowiska. Na przykład, 
podczas produkcji tylko jednego kompletu pościeli można 
zaoszczędzić przynajmniej 30 litrów wody!
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PE663869

URSKOG komplet pościeli 69,99  
100% bawełna. Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. Zebra/w paski 
603.938.82

PE659110

URSKOG komplet pościeli 99,99  
50% bawełna, 50% lyocell. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 
Tygrys/szary 703.938.53

PE659102

URSKOG poduszka 29,99  
Poszewka: 100% bawełna.  
Wypełnienie: 100% poliester.  
D50×S50 cm. Panda/wielobarwny 
603.939.19

PE659105

URSKOG komplet pościeli 69,99 
100% bawełna. Projekt: Sara N Bergman. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka  
D50×S60 cm. Lew/granatowy 903.938.66

PE659099

URSKOG poduszka 29,99  
Poszewka: 100% bawełna. Wypełnienie: 
100% poliester. D50×S50 cm. Lew/szary 
103.939.12

PE662456

URSKOG dywan, tkany na płasko 
139,99 Powierzchnia użytkowa:  
100% poliester. Spód: Guma syntetyczna. 
Projekt: Paulin Machado. S133×D160 cm. 
Liście/zielony 003.939.03

PE661827

URSKOG dywan z krótkim włosiem 
99,99 Włosie: 100% nylon. Spód: Guma 
syntetyczna. S133×D133 cm. Zebra/ 
w paski 103.939.07

PE659142
URSKOG komplet pościeli 39,99  
100% bawełna. Projekt: Paulin Machado. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka  
D50×S60 cm. Tygrys/niebieski 003.950.25

PE664291

URSKOG ręcznik kąpielowy 29,99 
100% bawełna. Projekt: Sara N Bergman. 
S70×D140 cm. Lew/niebieski 203.939.40



Nowości IKEA KWIECIEŃ 2018

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / MARZEC 2018 / 64

PH149418

OBRAZY SNÖSTORP 

Gdy marzy Ci się zmiana wystroju bez konieczności  
wiercenia dziur w ścianach, obrazy SNÖSTORP to idealne 
rozwiązanie. Mocowane są na ścianie za pomocą mocnych, 
samoprzylepnych rzepów, co eliminuje konieczność  
użycia gwoździ i wiercenia. Obrazy o rozmiarach  
2,5 x 2,5 m zapewniają niepowtarzalny efekt dzięki  
motywom W drodze i Leśny horyzont. Niech zwykłe  
ściany zachęcają do marzeń i podróży, również w głąb 
siebie.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wykorzystaj obrazy SNÖSTORP, by stworzyć wnętrze  
zachęcające do snucia marzeń lub by szybko odświeżyć 
wystrój – łatwo je zawiesić za pomocą rzepów.

TAGI
ikea, snöstorp, obrazy 

SNÖSTORP obraz 499,- W drodze 703.643.89
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PE660785

SNÖSTORP obraz 499,-  
Motyw autorstwa Mikaela Svenssona. 
100% poliester. D2,5×S2,5 m.  
Leśny horyzont 903.643.88

PE670370

SNÖSTORP obraz 499,- 
Motyw autorstwa Jonny Jinton. 
100% poliester. D2,5×S2,5 m.  
W drodze 703.643.89



Nowości IKEA KWIECIEŃ 2018

MATERIAŁY PRASOWE IKEA / MARZEC 2018 / 66

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

PH149483

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


