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MORGEDAL
Materac piankowy, twardy.  
Zimna pianka. S140×D200cm.  
Grubość 18cm. Ciemnoszary 402.722.25

899,-

Godziny otwarcia i wskazówki dojazdu do najbliższego 

2021

Sypialnia

Śpij spokojnie, podczas gdy twoje ciało 
pozostaje należycie podparte. Sprężysty 
materac piankowy amortyzuje ruchy 
ciała i skutecznie zmniejsza ucisk.

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej 
sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

HAUGA
Tapicerowana rama łóżka, Vissle szary 
Patrz str. 4.

699,-

Nowość

ikeaproduct:304.463.54


Ale nie musisz
Jakimś cudem wszystko wydaje się większe,  

gdy trzeba to przenieść. Ale jeśli kupisz nowy  

materac w IKEA, możemy pomóc w zabraniu  

starego. Dopilnujemy również, aby został 

prawidłowo zutylizowany.

Odbiór materaca od

69,-

Możesz wynieść 
stary materac 
sam

Miejsce na regenerację sił
Umość się we własnym gniazdku i obudź się z uśmiechem  
na twarzy. Na zaciszną sypialnię składa się wiele elementów: 
komfort, równowaga między ciemnością i światłem, czystość 
powietrza, temperatura, łagodne kolory i poziom hałasu  
(lub raczej jego brak). Razem tworzą doskonałą harmonię.
 
Realizacja marzeń wcale nie musi być trudna – w IKEA  
znajdziesz sypialnię w odpowiednim dla siebie stylu  
i cenie. Wybierz, co tylko ci się podoba, i pamiętaj,  
że nawet niewielkie zmiany potrafią wiele zmienić.
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Spanie na zawołanie
Ciesz się energią rozpierającą cię o poranku i spokojnymi  

wieczorami w łóżku zaścielonym specjalnie dla ciebie. 

Wykorzystaj siłę barw i światła do stworzenia odprężającej  

atmosfery w doskonale urządzonej sypialni. W cichym, 

przyjemnie chłodnym i dobrze wywietrzonym pomieszczeniu 

wyśpisz się jak nigdy.

HAUGA 5

 1 GUNRID komplet 2 zasłon oczyszczających  

powietrze 129,- 100% poliester. S145×D300cm. 

Jasnoszary 904.592.25

 2 FYRTUR roleta zaciemniająca 699,- Tkanina: 

83% poliester i 17% nylon. Szyny: aluminium. 

Projekt: David Wahl. S140×D195cm. Szary 

304.081.87

 3 JAKOBSBYN klosz lampy wiszącej 59,99 

Oprawka z kablem jest sprzedawana osobno. 

Szkło. Ø30, W25cm. 903.330.52

 4 Nowość HAUGA tapicerowana rama łóżka 

699,- Materac i pościel są sprzedawane  

osobno. Niezdejmowane pokrycie: 100%  

poliester. Projekt: Lisa Hilland. S149×D211, 

W100cm. Pasuje materac 140×200cm.  

Vissle szary 904.463.51

 5 BERGPALM komplet pościeli 79,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 

Poszewki D50×S60cm. Szary/w paski 

304.232.58

 6 KORNSJÖ stolik 179,- Stal malowana  

proszkowo. Projekt: Ebba Strandmark. 

S50×G35, W63cm. Czarny 704.554.12

 7 GÄNGA budzik 59,99 Stal i plastik. Projekt: 

Sanna Nordin. Ø8,5cm. Kolor mosiądzu 

803.951.30

 8 TÄLLBYN lampa stołowa 149,- Niklowana  

stal i szkło. Projekt: Francis Cayouette.  

W40cm. Niklowana/opalowa biel 004.308.11

 9 LUDDROS ochraniacz na materac 49,99 

Projekt: Maja Ganszyniec. S140×D200cm. 

404.616.31

  HAUGA wkrótce w sprzedaży. Dostępność  

artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

1

1

7

3

5

Wypocznij tak, jak należy. Blokującą dopływ 

światła roletą zaciemniającą FYRTUR można 

wygodnie sterować wprost z łóżka za pomo-

cą dołączonego pilota.

Ciesz się świeżym powietrzem dzięki zasło-

nom GUNRID. Naniesiona na tkaninę powłoka 

mineralna w kontakcie ze światłem słonecznym 

oczyszcza zanieczyszczone powietrze.

2
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Zadbaj o świeżość materaca z nadającym 

się do prania ochraniaczem LUDDROS.  

Im dłużej materac będzie ci służył, tym 

lepiej dla środowiska i twojego portfela.

LUDDROS
Ochraniacz  
na materac

4999

9

Dostawa  

Nieważne czy kupujesz  

w sklepie, czy przez 

internet ani jak duże są 

twoje zakupy, zajmiemy się 

dźwiganiem ciężkich paczek 

i dostarczymy wszystko  

pod wskazany adres.

HAUGA
Tapicerowana rama łóżka

699,-
4

Nowość
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ikeaproduct:304.081.87
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Własny kawałek nieba 
Zadbaj o odrobinę spokoju  

w codziennym zamieszaniu. Smukłe 

linie łóżka SLATTUM z miękkim,  

tapicerowanym zagłówkiem to 

gwarancja odprężającego komfortu. 

Mieści się w jednym kartonie, który 

łatwo przewieźć do domu, więc  

jeszcze tego samego dnia wyśpisz 

się w nowym łóżku.

 1 SLATTUM tapicerowana rama łóżka 499,- 

Miękki, wyściełany zagłówek zapewnia  

wygodne oparcie podczas czytania lub  

oglądania telewizji w łóżku. Materac i pościel 

są sprzedawane osobno. Niezdejmowane 

pokrycie: 100% poliester. Projekt: David 

Wahl. S144×D206, W85cm. Pasuje materac 

140×200cm. Knisa jasnoszary 304.463.73

 2 SKURUP lampa biurkowa/ścienna 79,99/szt. 

Stal malowana proszkowo. Projekt: Axelsson/

Löwenhielm/Gouriou/Nilsson. W94cm. Czarny 

903.260.23

 3 EKET szafka ścienna 65,- Wykończenie  

z folii i płyta wiórowa. S35×G25, W35cm.  

Biały 392.858.08

 4 RANDGRÄS komplet pościeli 99,99  

85% bawełniany perkal i 15% perkal z lyocellu. 

Poszwa S150×D200cm. Poszewka D50×S60cm. 

Szary/w paski 304.389.76

 5 VEKETÅG narzuta 199,- 100% poliester  

z recyklingu. S260×D250cm. Szary 503.819.50

 6 FNURRA budzik/oświetlenie budzące 99,99 

Zegar ma 3 dźwięki budzika do wyboru.  

100% nylon. Projekt: Gustav Carlberg.  

Ø6,5, W10cm. Szary 503.741.48

6 SLATTUM

SLATTUM

Tapicerowana rama łóżka

499,-

1

5

2

3

4

Baśniowe łóżko z klasyczną nutą
Znajdź wewnętrzny spokój w sypialni wprost ze swoich snów.  

Rama łóżka SAGSTUA z finezyjnie zagiętym zagłówkiem zwraca 

uwagę mosiężnymi detalami, które łagodzą optyczny ciężar solid-

nej stali. Pozostaje tylko zaścielić je przyjemną w dotyku pościelą,  

a nikt nie będzie miał ochoty wychodzić z tak urządzonej sypialni.

 7 SKURUP lampa biurkowa/ścienna 79,99/szt 

Stal malowana proszkowo. Projekt: Axelsson/

Löwenhielm/Gouriou/Nilsson. W94cm. Czarny 

903.260.23

 8 LUNNARP stolik 149,- Wykończenie z folii  

i płyta wiórowa. Projekt: Johan Kroon. D55×S45, 

W55cm. Biały 703.990.20

 9 SAGSTUA rama łóżka 499,- Dzięki wysokiemu 

zagłówkowi mozesz wygodnie usiąść w łóżku. 

Wystarczy ułóżyć kilka poduszek pod plecami, 

aby zyskać wygodne mejsce do czytania lub 

oglądania telewizji. Dno łóżka z listewek,  

materac i pościel są sprzedawane osobno. Stal 

malowana proszkowo. S148×D208, W140cm. 

Pasuje materac 140×200cm. Czarny 892.688.92

SAGSTUA 7

SAGSTUA

Rama łóżka

499,-
9

7

8

Rozpocznij dzień w dobrym tonie!  

Budzik FNURRA stopniowo zwiększa 

głośność alarmu i natężenie światła, 

delikatnie i powoli rozbudzając nawet 

największego śpiocha.

FNURRA

Budzik/oświetlenie budzące

9999

6

Dostarczając nowy materac 

IKEA, możemy przy okazji 

zabrać ze sobą stary.

ikeaproduct:604.463.76
ikeaproduct:903.260.23
ikeaproduct:404.389.66
ikeaproduct:503.819.50
ikeaproduct:503.741.48
ikeaproduct:392.858.08
ikeaproduct:692.688.93
ikeaproduct:703.990.20
ikeaproduct:903.260.23


Stalowa elegancja
Obudź się w lekko i zwiewnie urządzonej sypialni.  
Trwała rama łóżka NESTTUN ze stali malowanej  
proszkowo intryguje zagłówkiem wypełnionym  
metalową siatką i zachwyca czystym wzornictwem,  
które wspaniale komponuje się z wieloma innymi  
stylami i meblami.

Drewniane ciepło

Zapadnij w naturalnie głęboki sen w łóżku BJÖRKSNÄS  
z jasnego drewna brzozowego. Pięknie wykonane detale, 
takie jak wygodne poduszki przymocowane do ramy 
łóżka za pomocą skórzanych pasków, ocieplają sypialnię  
i ujmują za serce.

 1 GLADOM stolik z tacą 79,99 Zdejmowaną  
tacę można wykorzystać do serwowania.  
Stal malowana proszkowo. Projekt: Chenyi Ke.  
Ø45, W53cm. Niebieski 304.119.91

 2 RANARP reflektor ścienny/z klamrą 79,99/szt. 
Lampa ma podwójną funkcję - można jej  
używać jako reflektora mocowanego na  
zacisk lub zamontować na ścianie jako kinkiet. 
Stal malowana proszkowo. G34cm. Kremowy 
102.313.21

 3 NATTJASMIN komplet pościeli 129,-  
60% bawełniana satyna i 40% satyna z lyocellu. 
Poszwa S150×D20cm. Poszewka D50×S60cm. 
Biały 003.371.77

 4 GLADOM stolik z tacą 79,99 Zdejmowaną  
tacę można wykorzystać do serwowania.  
Stal malowana proszkowo. Projekt: Chenyi Ke.  
Ø45, W53cm. Biały 703.378.19

 5 VÅRELD narzuta 179,- 100% bawełna. 
S230×D250cm. Ciemnoszary 603.464.47

 6 NESTTUN rama łóżka 449,- Materac i pościel 
są sprzedawane osobno. Stal malowana prosz-
kowo. S146×D207, W95cm. Pasuje materac 
140×200cm. Biały 191.580.19

 7 PUDERVIVA komplet pościeli 199,-  
100% len. Poszwa S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. Jasnożółty 104.315.89

 8 NÄVLINGE reflektor LED ścienny/z klamrą 
59,99/szt. Lampa ma podwójną funkcję –  
można jej używać jako reflektora mocowanego 
na zacisk lub zamontować na ścianie jako  
kinkiet. Wbudowana żarówka LED. Tworzywo 
poliwęglanowe i stal. Projekt: Henrik Preutz. 
IKEA. Model V1910 Nävlinge. Ten model  

oświetlenia zawiera wbudowane żarówki  
LED o klasie energetycznej od A++ do A.  
Biały 404.048.91

 9 BJÖRKSNÄS stolik nocny 299,-  
Płynnie wysuwana szuflada z blokadą. 
Lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  
Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg.  
S48×G38, W69cm. 704.073.60 
 

 10 BJÖRKSNÄS rama łóżka 1399,- Możesz  
wygodnie usiąść w łóżku dzięki 2 poduszkom 
przymocowanym do zagłówka. Dno łóżka  
z listewek, materac i pościel są sprzedawane 
osobno. Lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  
S160×D214, W109cm. Pasuje materac 
140×200cm. 092.475.49

8 NESTTUN BJÖRKSNÄS 9

Stolik ze zdejmowaną tacą jest lekki,  
dzięki czemu łatwo przestawia się  
go z miejsca na miejsce. Występuje  
w kilku różnych kolorach, więc bez  
trudu znajdziesz wariant odpowiedni  
do swojego domu.

GLADOM
Stolik z tacą

7999

1

NESTTUN
Rama łóżka

449,-
6

4
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BJÖRKSNÄS
Rama łóżka

1399,-
10

ikeaproduct:092.475.54
ikeaproduct:491.579.85
ikeaproduct:304.119.91
ikeaproduct:102.313.21
ikeaproduct:503.371.65
ikeaproduct:703.378.19
ikeaproduct:603.464.47
ikeaproduct:404.315.78
ikeaproduct:404.048.91
ikeaproduct:704.073.60


10 VADHEIM MALM 11

Przechowywanie bez  
zajmowania miejsca
Zadbaj o ład i porządek z łóżkiem 

MALM, które upora się z bałaga-

nem w okamgnieniu – wystarczy 

podnieść dno łóżka i schować swoje 

rzeczy w środku. Stylowy zagłówek 

pozwala ustawić łóżko pod ścianą 

albo na środku pomieszczenia.

Porządek do kwadratu – miękkie pojemni-

ki pomagają zapanować nad przestrzenią 

do przechowywania.

SKUBB
Pojemnik na ubrania/pościel

2999

5

MALM
Łóżko z pojemnikiem

1099,-
9

Idealna równowaga
Budź się z uśmiechem na twarzy i ciesz się ostatnimi  

chwilami spokoju, zanim rozpocznie się kolejny pracowity  

dzień. Miękki, tapicerowany zagłówek łóżka VADHEIM 

zapewnia wygodne podparcie, a jasnozielona kolorystyka 

doskonale uzupełnia ogólną atmosferę panującą w domu.

Konfigurator łóżek 

Wybierz rodzaj łóżka i dopasuj je  

do swoich potrzeb, dobierając odpo-

wiednie poduszki, kołdry i tekstylia 

– wszystko to przez internet.

 1 Nowość ÅSVEIG poszewka na poduszkę 39,99 

100% bawełna. D40×S65cm. Ciemnobeżowy 

104.765.73

 2 JÄTTEVALLMO komplet pościeli 69,99  

100% bawełna. Poszwa S200×D200cm. 

Poszewki D50×S60cm. Biały/szary 104.061.32

 3 GLADOM stolik z tacą 79,99 Zdejmowaną tacę 

można wykorzystać do serwowania. Stal  

malowana proszkowo. Projekt: Chenyi Ke.  

Ø45, W53cm. Czarny 504.119.90

 4 Nowość VADHEIM tapicerowana rama łóżka 

1299,- Zaokrąglony, wyściełany zagłówek  

pięknie się prezentuje i zapewnia wygodne  

oparcie. Materac i pościel są sprzedawane  

osobno. Niezdejmowane pokrycie: 100%  

poliester. Projekt: Ola Wihlborg. S166×D214, 

W113cm. Pasuje materac 140×200cm. 

Gunnared jasnozielony 404.656.53

   

VADHEIM wkrótce w sprzedaży. Dostępność 

 artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

 5 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 29,99 

Tkanina: 100% poliester. S93×G55, W19cm. 

Biały 702.903.60

 6 TERTIAL lampa biurkowa 39,99 Lampę można 

używać jako lampę biurkową lub zamontować 

na ścianie. Stal malowana proszkowo i plastik. 

Klosz Ø17cm. Ciemnoszary 503.553.95

 7 EKET szafka ścienna 85,- Wykończenie z folii  

i płyta wiórowa. S35×G35, W35cm. Jasnoszary 

692.858.40

 8 NATTJASMIN komplet pościeli 149,- 

60% bawełniana satyna i 40% satyna z lyocellu. 

Poszwa S200×D200cm. Poszewki D50×S60cm. 

Biały 603.371.60

 9 MALM łóżko z pojemnikiem 1099,-  

Schowek pod łóżkiem pomieści prawie wszyst-

ko, od dodatkowych kołder i poduszek, po 

sezonowe ubrania. A może nawet deskę do 

prasowania? Materac i pościel są sprzedawane 

osobno. Malowane wykończenie. Projekt: Eva 

Lilja Löwenhielm. S155×D210, W100cm.  

Pasuje materac 140×200cm. Biały 904.047.99

1 2

3

6

7

8

VADHEIM
Tapicerowana rama łóżka

1299,-
4

Nowość
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Spanie, o jakim nikomu się nie śniło

Wsłuchaj się w swoje potrzeby i ciesz się spokojnym  

snem w luksusowym łóżku TUFJORD. Delikatne  

zaokrąglenia pluszowego, aksamitnego zagłówka  

dają przyjemne poczucie odosobnienia i sprawiają,  

że sypialnia wygląda wręcz zjawiskowo. Trudno  

o równie eleganckie i wygodne łóżko. Będziesz  

z utęsknieniem wyczekiwać pory snu.

 4 NATTJASMIN komplet pościeli z 2 poszewka-

mi 149,- 60% bawełniana satyna i 40% satyna 

z lyocellu. Poszwa S200×D200cm. Poszewki 

D50×S60cm. Biały 603.371.60

 5 KRAGSTA stoliki, 2 szt. 299,- Rozmiary:  

1 stolik Ø49, W51cm i 1 stolik Ø35, W45cm. 

Malowana płyta pilśniowa.  

Projekt: Carina Bengs.  

Ciemny niebieskozielony 704.525.93

 6 Nowość KÖLAX narzuta 229,- S230×D250cm. 

Ciemnozielony 404.555.74

 7 Nowość TUFJORD tapicerowana rama łóżka 

1899,- Tapicerka doskonale przylega do całego 

łóżka, co sprawia, że łóżko dobrze się prezen-

tuje ze wszystkich stron i doskonale nadaje się 

do ustawienia na środku pokoju. Materac  

i pościel są sprzedawane osobno. 

Niezdejmowane pokrycie: aksamit, 62% 

poliester, 38% wiskoza/sztuczny jedwab. 

Projekt: Ola Wihlborg. S164×D223, W109cm. 

Pasuje materac 140×200cm. Djuparp  

ciemnozielony 004.464.02

  

  TUFJORD wkrótce w sprzedaży. Dostępność 

artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

Miejsce dla ciebie i twoich rzeczy
Rozkoszuj się relaksem w ciszy na łóżku NORDLI,  

którego współczesne wzornictwo z powodzeniem łączy 

formę z funkcją. Zaprowadzenie porządku w sypialni  

to żaden kłopot, gdy dodatkowe kołdry, koce i poduszki 

mają swoje miejsce wewnątrz łóżka, które skrywa  

przepastne szuflady.

 1 NYMÅNE lampa ścienna/do czytania,  

podłączenie stałe do instalacji elektrycznej 

79,99/szt. Klosz lampy jest regulowany, dzięki  

czemu możesz łatwo skierować oświetlenie  

w dowolne miejsce. Stal malowana proszkowo 

i aluminium. Projekt: Mikael Warnhammar.  

Ø7, W11cm. Biały 903.569.63

 2 NORDLI rama łóżka z pojemnikiem i zagłów-

kiem 1799,- Możesz dowolnie rozmieścić pudeł-

ka i półki, ponieważ łatwo wsuwają się w rowki 

zagłówka. Materac i pościel są sprzedawane 

osobno. Malowane wykończenie. S240×D202, 

W114cm. Pasuje materac 140×200cm.  

Biały 092.414.20

 3 BERGPALM komplet pościeli 99,99  

100% bawełna. Poszwa S200×D200cm. 

Poszewki D50×S60cm. Różowy/w paski 

104.232.16
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5

6

4

1

3

NORDLI
Rama łóżka  
z pojemnikiem 
i zagłówkiem

1799,- 
 

2

Montaż 

Wszystkie nasze produkty są 

projektowane tak, aby można  

je było złożyć samodzielnie, 

jednak w razie potrzeby z przy-

jemnością w tym pomożemy.

TUFJORD
Tapicerowana rama łóżka

1899,-
7

Nowość

ikeaproduct:903.569.63
ikeaproduct:692.414.22
ikeaproduct:503.371.65
ikeaproduct:104.464.11
ikeaproduct:904.232.22
ikeaproduct:404.555.74
ikeaproduct:704.525.93


Spokojna głowa

Nie ma to jak obudzić się w sypialni, 
która zapewnia wygodny dostęp do 
wszystkiego, co najpotrzebniejsze.  
W łóżku PLATSA znajdzie się miejsce  
i dla ciebie, i dla twoich rzeczy.

 1 RÅSKOG wózek 199,- Stal malowana proszko-
wo. Projekt: Nike Karlsson. D35×S45, W78cm. 
Biały 203.829.32

 2 BERGPALM komplet pościeli 79,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewki D50×S60cm. Zielony/w paski 
404.232.05

 3 PLATSA szafka ścienna 580,- Wykończenie  
z folii papierowej. S240×G42, W40cm.  
Biały/Fonnes biały 293.206.52

 4 PLATSA rama łóżka 10 szufladami 2014,- 
Gaki, uchwyty, materac i pościel są sprzeda-
wane osobno. Wykończenie z folii papiero-
wej. S140×D244, W103cm. Pasuje materac 
140×200cm. Biały/Fonnes biały 893.029.14

 5 RIGGAD lampa biurkowa LED z ładowarką  
bezprzewodową 249,-/szt. Stal, aluminium, 
tworzywo ABS i lita brzoza, Projekt: David 
Wahl. W43cm. IKEA. Model Riggad A1401. 
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane 
żarówki LED o klasie energetycznej od A++  
do A, których nie można wymieniać.  
Biały 603.856.36

Prostota w cenie

Przygotuj miejsce na dobrze przespaną noc, choćby tego miejsca  
nie było za wiele. Praktyczne łóżko NEIDEN pasuje niemal wszędzie,  
a pochylony zagłówek stanowi ciekawy akcent stylistyczny. Całości  
możesz nadać nieco bardziej osobistego charakteru, pokrywając  
solidne drewno sosnowe bejcą lub farbą w wybranym kolorze.

 6 ÄNGSLILJA komplet pościeli 69,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewka D50×S60cm. Biały 403.185.63

 7 NEIDEN rama łóżka 129,-  
Dno łóżka z listewek, materac i pościel są 
sprzedawane osobno. Lita sosna. Projekt:  
Jon Karlsson. S94×D205, W65cm. Pasuje  
materac 90×200cm. 403.952.45 

 8 TRANHULT/SANDSHULT półka ścienna 
72,-/szt. Lakierowana bezbarwnie lita osika. 
S80×G20cm. 693.260.96

 9 Nowość NÄVLINGE reflektor LED z klamrą 
49,99 Tworzywo poliwęglowe i stal. Projekt: 
Henrik Preutz. IKEA. Model K1901 NÄVLINGE. 
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane 
żarówki LED, o klasie energetycznej od A++  
do A. Ciemnoczerwony 304.672.52

 10 BURVIK stolik 129,- Stal malowana  
proszkowo i okleina brzozowa klejona  
warstwowo. Projekt: Mikael Axelsson. Ø38, 
W45cm. Wysokość wraz z uchwytem 78cm. 
Biały 603.403.89
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BERGPALM
Komplet pościeli

7999

2

RIGGAD
Lampa biurkowa LED  
z ładowarką bezprzewodową

249,-/szt.

5

BURVIK
Stolik

129,-

10

1

3

PLATSA
Rama łóżka z 10 szufladami

2014,-
4

Ładowanie baterii – jeśli twój smartfon 
posiada funkcję ładowania bezprzewodo-
wego, wystarczy położyć go na podstawie 
lampy RIGGAD. Albo podłączyć go do wbu-
dowanego w lampę portu USB. Oczywiście 
lampa, wyposażona w energooszczędne 
diody LED, może też służyć do czytania.

7 NEIDEN
Rama łóżka

129,-

6

8

9

ikeaproduct:203.829.32
ikeaproduct:004.231.94
ikeaproduct:293.206.52
ikeaproduct:893.029.14
ikeaproduct:603.856.36
ikeaproduct:403.952.45
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Błyskawiczna 
transformacja
Poznaj naszych wszechstronnych przyjaciół umożliwiających 
odpoczynek o każdej porze dnia i nocy. Uniwersalne leżanki 
pełnią służbę przez całą dobę, pozwalając szybko zamienić 
łóżko (lub łóżka) w wygodne miejsce do siedzenia, gdy już 
się wyśpisz, i na odwrót, gdy dopadnie cię senność. Jakby 
tego było mało, dla każdego znajdzie się leżanka w odpo-

wiednim stylu. Niektóre mają nawet praktyczne szuflady.

16 UTÅKER LEŻANKI 17

 6 HEMNES leżanka z 3 szufladami/2 materacami 
1357,- Duże szuflady zapewniają miejsce  
na zapasowe kołdry, poduszki, pościel lub  
inne rzeczy, które musisz gdzieś przechować, 
ale chcesz mieć w zasięgu ręki. Pościel jest 
sprzedawana osobno. Malowane wykończenie 

 i pianka poliuretanowa. S89×D209, W83cm.  
W zestawie 2 materace MOSHULT 80×200cm. 
Biały 691.861.14

 7 AINA poszewka na poduszkę 39,99/szt.  
100% len. D50×S50cm. Beżowy 704.095.09

 8 TRATTVIVA narzuta 59,99 S150×D250cm. 
Ciemnoróżowy 804.421.79

 9 FYRESDAL leżanka z 2 materacami 957,- 
Leżanka pozwala szybko i łatwo stworzyć  
miejsce do spania dla gości zostających  
na noc. Wystarczy unieść i wysunąć  
podstawę łóżka, by w mgnieniu oka zyskać 
podwójne łóżko. Pościel jest sprzedawana 
osobno. Stal malowana proszkowo i pianka 
poliuretanowa. S88×D207, W94cm. W zesta-

wie 2 materace MOSHULT 80×200cm. Czarny 

392.792.80
 10 INGALILL poszewka na poduszkę 19,99/szt. 

100% bawełna. D50×S50cm. Biały/ciemnosza-

ry w paski 804.326.65
 11 AINA poszewka na poduszkę 39,99/szt.  

100% len. D50×S50cm. Szary 704.025.84
 12 FLEKKE leżanka z 2 szufladami/2 materacami 

1497,- Oparcie można zamontować z prawej  
lub z lewej strony leżanki. Malowane wykoń-

czenie i pianka poliuretanowa. S88×D207, 
W86cm. W zestawie 2 materace MALFORS 
80×200cm. Biały 091.298.76

 13 INDIRA narzuta 49,99  

100% bawełna. S150×D250cm. 
Ciemnoniebieski 201.917.63

 14 Nowość KÖLAX narzuta 179,-  
S150×D250cm. Szary 604.549.55

 1 FLÅDIS koszyk 39,99 Możesz korzystać  
z koszyka na dwa sposoby – z uchwytami  
podniesionymi do góry lub opuszczonymi,  
by wyeksponować jego zawartość. 
Lakierowana bezbarwnie trawa morska.  
Ø25, W18/32cm. 603.221.73

 2 NYMÅNE lampa ścienna z obrotowym  
ramieniem 129,- Światło można przyciemniać, 
dzięki czemu możesz dobrać odpowiednie 
oświetlenie na każdą okazję.  Stal malowana  
proszkowo i aluminium. Projekt: Mikael 
Warnhammar. Ø7cm. Biały 103.569.62

 3 BERGPALM komplet pościeli 79,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewka D50×S60cm. Różowy/w paski 
804.232.32

 4 UTÅKER łóżko sztaplowane z 2 materacami  
1397,- Niewykończone drewno sosnowe to 
zrównoważony surowiec o naturalnych  
różnicach, dzięki którym każdy mebel zyskuje  
niepowtarzalny charakter. Za pomocą bejcy,  
oleju lub farby możesz łatwo zwiększyć  
trwałość powierzchni i nadać swoim meblom  
bardziej osobisty charakter. Pościel jest sprze-

dawana osobno. Lita sosna, sprężyny i pianka 
poliuretanowa. S83×D205, W46cm. W zestawie 
2 materace HUSVIKA 80×200cm. 992.278.39

 5 SISSIL poszewka 59,99/szt. 100% bawełna. 
D50×S50cm. Niebieski 004.326.88

HEMNES
Leżanka z 3 szufladami/ 
2 materacami

1357,-

6

7

8

FYRESDAL
Leżanka  
z 2 materacami

957,-

9

10 11

13

FLEKKE
Leżanka z 2 szufladami/ 
2 materacami

1497,-
12

Ukryj swoje rzeczy na widoku. Wystarczy,  
że mniejsze przedmioty schowasz w koszu, 
a w pokoju zapanuje zdecydowanie większy 
porządek, a gdy coś będzie potrzebne,  
nie będzie trzeba daleko tego szukać.

1

4 UTÅKER
Łóżko sztaplowane  
z 2 materacami

1397,-

Dwa pojedyncze łóżka, jedno łóżko  
podwójne, a może sofa? Nie trzeba  
wybierać, jeśli zdecydujesz się  
na łóżko sztaplowane UTÅKER.

2

3

5

Zapewniająca przytulną wygodę  
o dowolnej porze roku narzuta  
w neutralnym kolorze doskonale  
współgra z wystrojem całego 
pomieszczenia.

KÖLAX
Narzuta

179,-

14

Nowość
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Głęboki sen,  
słodkie sny,  
bułka z masłem

 1 Nowość LYKTFIBBLA komplet pościeli 39,99 

65% bawełna, 35% poliester (100% z recy-

klingu) Projekt: Hannah Wilcox. Poszwa 

S150×D200cm. Poszewki D50×S60cm.  

Biały/szary 304.664.22

 2 Nowość HANNELISE poduszka 29,99 Pokrycie 

łatwo utrzymać w czystości – można je zdjąć  

i wyprać w pralce. 100% bawełna. D50×S50cm. 

Wielobarwny 104.650.51

 3 Nowość SPIKVALLMO komplet pościeli  

z 2 poszewkami 39,99 65% bawełna,  

35% poliester. Poszwa S150×D200cm. 

Poszewki D50×S60cm. Biały/niebieski 

604.664.49

 4 Nowość PUDERVIVA komplet pościeli 199,-

100% len. Poszwa S150×D200cm. Poszewki 

D50×S60cm. Ciemnoniebieski 004.671.83

 5 Nowość IDALINNEA poszewka na poduszkę  

14,99 Poszewka na poduszkę z lustrzanym 

odbiciem – ten sam wzór po obu stronach. 

Pasuje do poduszek wewnętrznych 50×50cm. 

100% bawełna. Projekt: Malin Gyllensvaan. 

D50×S50cm. Niebieski/biały/kwiatowy wzór 

004.725.23

 6 VÅRELD narzuta 179,-  

100% bawełna. S230×D250cm.  

Biały 403.840.20

 7 TJÄRBLOMSTER narzuta 25,-  

100% poliester. S150×D210cm.  

Szary 304.243.85

 8 JÄTTEVALLMO komplet pościeli 49,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 

Poszewka D50×S60cm. Biały/ciemnoróżowy 

704.609.89

7 TJÄRBLOMSTER

Narzuta

25,-

Niech wzorzyste tekstylia zawładną twoją 

sypialnią. Mając tyle różnych motywów  

do wyboru, możesz zmieniać pościel 

odpowiednio do pogody, zbliżających się 

świat lub po prostu swojego nastroju.

Trwała i wytrzymała bawełna,  

z jakiej powstaje większość naszej 

pościeli, jest uprawiana i pozyskiwana 

z troską o dobro naszej planety.

4

5

3

6

8

Pościel, poduszki dekoracyjne,  

kołdry i narzuty – wybór jest szero-

ki, więc z pewnością znajdziesz coś  

w sam raz dla siebie.

HANNELISE

Poduszka

2999

2

Nowość

LYKTFIBBLA

Komplet pościeli

3999
1

Nowość
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Uspokajające 
dopasowanie
Pozwól, aby kojący styl mebli do sypialni z serii MALM ukołysał cię  

do snu. Stanowią kwintesencję praktycznego luksusu, za smukłą  

fasadą skrywając ogrom miejsca do przechowywania, które można 

wykorzystać także w pozostałej części domu. Odłóż wszystko na swoje 

miejsce, ułóż się wygodnie w łóżku i odpocznij, aby zregenerować  

utracone siły (nawet po wyjątkowo ciężkim dniu).

2 w 1 – postaw na połączenie łóżka z do- 

datkowym miejscem do przechowywania  

i zaoszczędź nieco cennej przestrzeni.

MALM

Rama łóżka, wysoka  
z 4 pojemnikami na pościel

799,-

2

1

4

3

5

6

 1 NYMÅNE lampa podłogowa/do czytania 199,- 

Stal malowana proszkowo i aluminium. 

Projekt: Mikael Warnhammar. W170cm.  

Biały 803.367.58

 2 MALM rama łóżka, wysoka z 4 pojemnikami  

na pościel 799,- Pojemniki można łatwo  

wysunąć i wsunąć, dzięki znajdującym się  

pod spodem kółkom. Dno łóżka z listewek, 

materac i pościel są sprzedawane są osobno. 

Malowane wykończenie. S156×D209, W100cm. 

Pasuje materac 140×200cm. Biały 399.316.09

 3 ÄNGSLILJA komplet pościeli 89,99  

100% bawełna. Poszwa S200×D200cm. 

Poszewki D50×S60cm. Biały 903.185.46

 4 FADO lampa stołowa 59,99 Szkło i tworzywo 

polipropylenowe. W24cm. Szary 403.563.00

 5 MALM komoda z 2 szufladami 129,-  

Malowane wykończenie. S40×G48, W55cm.  

Biały 802.145.49

 6 LINDBYN lustro 199,- Można zawiesić  

w poziomie lub w pionie. Szkło lustrzane  

i aluminium. Projekt: Andreas Fredriksson. 

S60×W120cm. Czarny 304.586.10

 7 MALM komoda z 3 szufladami 229,-  

Malowane wykończenie. S80×G48, W78cm. 

Biały 204.035.62 Poprzednia cena 249,-

 8 STOCKHOLM lustro 169,15 Rama wokół dolnej 

części lustra tworzy półkę, na której można  

położyć kosmetyki do makijażu, telefon  

komórkowy lub portfel.  Szkło lustrzane  

i lakierowana bezbarwnie okleina orzechowa. 

Projekt: Ola Wihlborg. Ø60, G10cm. 304.468.96

 9 MALM komoda z 6 szufladami 449,-  

Malowane wykończenie. S160×G48, W78cm. 

Biały 604.035.84 Poprzednia cena 459,-

 10 MALM komoda z 6 szufladami 449,-  

Malowane wykończenie. S80×G48, W123cm. 

Biały 604.036.02

  Komody MALM muszą być przymocowane  

do ściany za pomocą dołączonego zabezpie-

czenia, aby zapobiec ich przewróceniu się.

Seria MALM jest dostępna  

w następujących kolorach:

 biały

 czarnobrązowy

 okleina dębowa bejcowana na biało

 okleina jesionowa bejcowana na brązowo

MALM

Komoda z 6 szufladami

449,-
10

MALM

Komoda  
z 3 szufladami 

229,-

7

Nowa niższa cena

MALM

Komoda 

z 6 szufladami

449,-

9

Nowa niższa cena

8
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Tak jak lubisz
Meble z serii HEMNES mają w sobie coś, co sprawia, że chcesz  

umeblować nimi nie tylko sypialnię, ale i resztę domu. Na szczęście  

jest, w czym wybierać – są i komody, i toaletki, i wiele więcej.  

Wszystkie meble wyglądają równie wspaniale jak rama łóżka  

i okazują się niezwykle skuteczne we wprowadzaniu w domu  

porządku z prawdziwego zdarzenia.

 1 HEMNES rama łóżka 699,- Dno łóżka  

z listewek, materac i pościel są sprzedawane  

osobno. Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 

lita sosna. S154×D211, W120cm. Pasuje  

materac 140×200cm. Biała bejca 899.315.60

 2 FORSÅ lampa biurkowa 59,99/szt.  

Niklowana stal. W35cm. 801.467.63

 3 HEMNES stolik nocny 179,-/szt. Bejcowana, 

lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt: 

Nike Karlsson. S46×G35, W70cm. Biała bejca 

202.004.56

 4 PUDERVIVA komplet pościeli 249,-  

100% len. Poszwa S200×D200cm. Poszewki 

D50×S60cm. Jasnożółty 704.315.72

 5 HEMNES komoda z 3 szufladami 499,- 

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita 

sosna. Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg. 

S108×G50, W96cm. Biała bejca 804.247.45

 6 HEMNES komoda z 8 szufladami 999,- 

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita 

sosna. Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg. 

S160×G50, W96cm. Biała bejca 102.392.80

 7 HEMNES toaletka z lustrem 649,- Malowane 

wykończenie, szkło hartowane i szkło  

lustrzane. Projekt: Carina Bengs. S100×G50, 

W159cm. Biały 303.744.13

 8 INGOLF stołek 119,- Malowane wykończenie. 

Projekt: Carina Bengs. S40×G30, W45cm. Biały 

001.522.82

  Toaletka HEMNES i komoda HEMNES muszą 

być przymocowane do ściany za pomocą  

dołączonego zabezpieczenia, aby zapobiec  

ich przewróceniu się.

Seria HEMNES jest dostępna  

w następujących kolorach:

 biały

 czarnobrązowy

 średnibrązowy

 bejcowany na ciemnoszaro

HEMNES
Rama łóżka

699,-
1

HEMNES
Toaletka z lustrem

649,-
7

HEMNES
Komoda  
z 3 szufladami

499,-

5

2

3

4

6

8

ikeaproduct:799.293.41
ikeaproduct:801.467.63
ikeaproduct:202.004.56
ikeaproduct:404.315.78
ikeaproduct:804.247.45
ikeaproduct:102.392.80
ikeaproduct:303.744.13
ikeaproduct:001.522.82
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Odrobina czegoś więcej

Diabeł tkwi w szczegółach – zdecydowanie widać to po utrzymanych  

w klasycznym stylu meblach z serii SONGESAND, które łączą komfort 

spania z praktycznym przechowywaniem. Wybierz komodę w odpo-

wiednim rozmiarze, taką która pomieści wszystkie twoje rzeczy,  

i stwórz w sypialni prawdziwą oazę spokoju, gdzie w ciszy i porządku 

można odprężyć się po ciężkim dniu.

SONGESAND
Rama łóżka  
z 4 pojemnikami na pościel

899,-
5

SONGESAND
Komoda  
z 3 szufladami 

399,-

8

1

6

9

2

3
4

10

 1 SONGESAND szafa 799,- W komplecie  

3 regulowane półki i 2 drążki na ubrania.  

Wykończenie z folii papierowej i szkło lustrza-

ne. S120×G60, W191cm. Biały 903.473.51

 2 SKURUP lampa ścienna, stała instalacja  

49,99/szt. Stal malowana proszkowo.  

Projekt: Axelsson/Löwenhielm/Gouriou/

Nilsson. Ø9cm. Czarny 303.573.62

 3 ODDRUN pled 39,99 100% bawełna. 

S130×D170cm. Kolor naturalny/beżowy 

403.928.93

 4 BERGPALM komplet pościeli 79,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 

Poszewka D50×S60cm. Zielony/w paski 

404.517.74

 5 SONGESAND rama łóżka z 4 pojemnikami  

na pościel 899,- Pojemniki można łatwo  

wysunąć i wsunąć, dzięki znajdującym się 

pod spodem kółkom. Dno łóżka z listewek, 

materac i pościel są sprzedawane osobno. 

Wykończenie z folii papierowej. S153×D207, 

W95cm. Pasuje materac 140×200cm. Biały 

292.413.20

 6 SONGESAND komoda z 6 szufladami 799,- 

Wykończenie z folii papierowej. S161×G50, 

W81cm. Biały 703.667.98

 7 TÄRNABY lampa stołowa 79,99 Jeżeli chcesz 

przyciemnić oświetlenie, wystarczy przekręcić 

pokrętło. Stal i szkło. Projekt: Stina Lanneskog. 

W25cm. Antracytowy 603.238.94

 8 SONGESAND komoda z 3 szufladami 399,- 

Wykończenie z folii papierowej. S82×G50, 

W81cm.  

Biały 903.668.39

 9 SONGESAND stolik nocny 149,- Wykończenie  

z folii papierowej. S42×G40, W55cm. Biały 

303.674.41

 10 LASSBYN lustro stołowe 49,99  

Z jednej strony lustro powiększające. Stal ma-

lowana proszkowo i szkło lustrzane. Projekt: 

Lisa Reiser. Ø17cm. Ciemnoszary 204.590.97

 11 SONGESAND komoda z 6 szufladami 699,- 

Wykończenie z folii papierowej. S82×G50, 

W126cm. Biały 903.667.83

  Szafa i komoda SONGESAND muszą być  

przymocowane do ściany za pomocą  

dołączonego zabezpieczenia, aby zapobiec  

ich przewróceniu się.

SONGESAND
Komoda z 6 szufladami

699,-
11

Seria SONGESAND jest dostępna  

w następujących kolorach:

 brązowy

 biały

7

ikeaproduct:492.413.24
ikeaproduct:903.473.51
ikeaproduct:303.573.62
ikeaproduct:403.928.93
ikeaproduct:004.231.94
ikeaproduct:703.667.98
ikeaproduct:903.668.39
ikeaproduct:603.238.94
ikeaproduct:303.674.41
ikeaproduct:903.667.83
ikeaproduct:204.590.97
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LAPPTÅTEL
Poduszka, wysoka,  
dla śpiących  
na boku/plecach

1499

4

GRUSNARV
Ochraniacz  
na materac

9999

11

SKOGSLÖK
Poduszka  
ergonomiczna,  
dla śpiących  
w każdej pozycji

2499

6

SKOGSFRÄKEN
Poduszka,wysoka,  
dla śpiących na boku/plecach

3999

1
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2

3

5

7

8

10

 1 SKOGSFRÄKEN poduszka, wysoka,  
dla śpiących na boku/plecach 39,99 

Wypełnienie: włókna poliestrowe z recyklin-

gu. Projekt: Maja Ganszyniec. D50×S60cm. 

504.605.27

 2 SKOGSFRÄKEN poduszka, niska, dla śpiących 
na brzuchu 29,99 Wypełnienie: włókna  

poliestrowe z recyklingu. Projekt: Maja 

Ganszyniec. D50×S60cm. 504.605.46

 3 STJÄRNBRÄCKA kołdra, lekko ciepła 99,99 
Wypełnienie: 55% lyocell i 45% bawełna. 

Projekt: Maja Ganszyniec. S150×D200cm. 

404.571.20

 4 LAPPTÅTEL poduszka, wysoka, dla śpiących  
na boku/plecach 14,99 Wypełnienie:  

poliestrowe włókna kanalikowe z recyklingu. 

D50×S60cm. 404.603.68

 5 LUDDROS poszewka ochronna 9,99  
Materiał: 52% poliester (100% z recyklingu)  

i 48% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec.  

S60×D50cm. 704.616.77

 6 SKOGSLÖK poduszka ergonomiczna,  
dla śpiących w każdej pozycji 24,99 

Wypełnienie: włókna poliestrowe z recyklingu. 

D40×S55cm. 104.518.60

 7 SMÅSPORRE kołdra, lekko ciepła 59,99 
Wypełnienie: poliestrowe włókna kanaliko-

we z recyklingu. Projekt: Maja Ganszyniec. 

S150×D200cm. 704.570.05

 8 SMÅSPORRE kołdra, ciepła 79,99 Wypełnienie: 
poliestrowe włókna kanalikowe  z recyklin-

gu. Projekt: Maja Ganszyniec. S150×D200cm. 

704.579.77

 9 MJÖLKKLOCKA poduszka ergonomiczna,  
dla śpiących na boku/plecach 99,99/szt.  

Pianka memory i tkanina poliestrowa. 

D41×S51cm. 604.467.67

 10 KLUBBSPORRE poduszka ergonomiczna,  
dla śpiących w każdej pozycji 179,-/szt. 

Pianka memory i warstwa chłodzącego żelu. 

D44×S56cm. 004.460.96 

 11 GRUSNARV ochraniacz na materac 99,99 
Pasuje na materace o grubości do 30 cm,  

gdyż ochraniacz na materac ma elastyczne  

brzegi. Poliuretan i poliester z recyklingu. 

Projekt: Maja Ganszyniec. S160×D200cm. 

304.620.80

MJÖLKKLOCKA
Poduszka ergonomiczna,
dla śpiących na boku/plecach

9999
/szt.

9

Uwij sobie  
przytulne gniazdko  
do odpoczynku i snu

Wybierając poduszki i kołdrę, możesz idealnie  

dopasować je do swojego łóżka. O wyborze  

decyduje wiele czynników, takich jak twoja  

ulubiona pozycja do spania, preferowana  

temperatura, a nawet aktualna pora roku.  

Całe szczęście wybór jest naprawdę szeroki.

Zadbaj o zdrowszy sen i spraw, że poduszka 

posłuży ci dłużej, zakładając na nią poszewkę 

ochronną, którą można zdejmować i prać 

tak często, jak tylko zechcesz. 

Ta ergonomiczna poduszka o niepowtarzalnym, asymetrycznym  

kształcie zapewnia optymalny komfort snu zarówno osobom śpiącym 

na plecach, jak i tym, którzy śpią na boku. Wystarczy ułożyć ją na  

odpowiedniej stronie. Pianka memory oferuje taką samą sprężystość 

bez względu na temperaturę, otulając szyję i ramiona. 

Zadbaj o świeżość swojego materaca. 

Cienki, wodoodporny ochraniacz  

na materac zabezpiecza go przed 

zamoczeniem i nie przesuwa się  

w trakcie snu.

Daj się porwać przytulnej miękkości poduszki 

KLUBBSPORRE dla osób śpiących w różnych pozy-

cjach. Po jednej stronie ma warstwę chłodzącą, która 

wolniej się nagrzewa – w sam raz dla lubiących spać 

na chłodniejszym. A jeżeli wolisz, gdy poduszka jest 

cieplejsza, wystarczy obrócić ją na drugą stronę.

ikeaproduct:504.605.27
ikeaproduct:504.605.46
ikeaproduct:404.571.20
ikeaproduct:404.603.68
ikeaproduct:704.616.77
ikeaproduct:704.579.77
ikeaproduct:704.570.05
ikeaproduct:104.518.60
ikeaproduct:604.467.67
ikeaproduct:004.460.96
ikeaproduct:304.620.80


MOSHULT
Sprężysta pianka

Twardy

102.723.35 S80×D200×W10cm 179,-

302.723.39 S90×D200×W10cm 199,-

802.723.27 S140×D200×W10cm 299,-

002.723.31 S160×D200×W10cm 349,-

MALFORS
Sprężysta pianka

Średnio twardy 

102.722.84 S80×D200×W12cm 249,-

402.722.87 S90×D200×W12cm 299,-

702.722.76 S140×D200×W12cm 399,-

102.722.79 S160×D200×W12cm 499,-

Twardy

002.723.07 S80×D200×W12cm 249,-

202.723.11 S90×D200×W12cm 299,-

502.723.00 S140×D200×W12cm 399,-

902.723.03 S160×D200×W12cm 499,-

MALVIK
Sprężysta pianka

Średnio twardy 

102.722.41 S80×D200×W14cm 349,-

202.722.45 S90×D200×W14cm 399,-

602.722.34 S140×D200×W14cm 599,-

902.722.37 S160×D200×W14cm 699,-

Twardy

702.722.62 S80×D200×W14cm 349,-

502.722.63 S90×D200×W14cm 399,-

802.722.52 S140×D200×W14cm 599,-

902.722.56 S160×D200×W14cm 699,-

MORGEDAL
Pianka wielowarstwowa

Średnio twardy – lateks

102.724.15 S80×D200×W18cm 549,-

702.724.17 S90×D200×W18cm 599,-

402.724.09 S140×D200×W18cm 899,-

602.724.13 S160×D200×W18cm 999,-

Twardy – pianka wysokoelastyczna

802.722.28 S80×D200×W18cm 549,-

402.722.30 S90×D200×W18cm 599,-

402.722.25 S140×D200×W18cm 899,-

002.722.27 S160×D200×W18cm 999,-

MATRAND
Pianka wielowarstwowa

Średnio twardy – lateks

702.721.82 S80×D200×W18cm 699,-

502.721.83 S90×D200×W18cm 799,-

102.721.75 S140×D200×W18cm 1099,-

502.721.78 S160×D200×W18cm 1299,-

Twardy – pianka memory

602.723.90 S80×D200×W18cm 699,-

202.723.92 S90×D200×W18cm 799,-

902.723.84 S140×D200×W18cm 1099,-

002.723.88 S160×D200×W18cm 1299,-

MYRBACKA
Pianka wielowarstwowa

Średnio twardy – lateks

102.721.37 S80×D200×W24cm 899,-

702.721.39 S90×D200×W24cm 1099,-

402.721.31 S140×D200×W24cm 1499,-

502.721.35 S160×D200×W24cm 1699,-

Twardy – pianka memory

302.721.60 S80×D200×W24cm 899,-

102.721.61 S90×D200×W24cm 1099,-

302.721.55 S140×D200×W24cm 1499,-

902.721.57 S160×D200×W24cm 1699,-

MAUSUND
Naturalny lateks

Średnio twardy – lateks 

003.821.41 S80×D200×W18cm 1499,-

503.727.24 S90×D200×W18cm 1599,-

303.727.20 S140×D200×W18cm 2499,-

903.727.22 S160×D200×W18cm 2799,-

Wsparcie na miarę 
każdego
Zasypiaj i ciesz się głębokim snem w komfortowym łóżku, 

którego cena nie spędzi ci snu z powiek. Materac spręży-

nowy zapewnia solidne podparcie i równomiernie rozkłada 

ciężar ciała. Ponadto nie przegrzejesz się w nocy, ponieważ  

konstrukcja materaca umożliwia przepływ powietrza 

między sprężynami. A ponieważ każdy z nas śpi odrobinę 

inaczej, przygotowaliśmy naprawdę szeroki wybór.

Znajdź dla siebie  
odpowiedni materac  
z pomocą naszego 
Poradnika dobrego snu.

Materace i podstawy łóżek  
oznaczone tym logo mają  

bezpłatną 25-letnią gwarancję.

W przypadku materaca wręcz wypada trochę 

powybrzydzać. Naturalne materiały zapewniają 

wygodną sprężystość i odprowadzają wilgoć, 

wyrównując temperaturę podczas snu.
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Wybierz odpowiednią dla siebie  

twardość materaca:

 średnio twardy

 twardy

MORGEDAL
Materac piankowy,  
twardy, S140×D200cm

899,-

MOSHULT
Materac piankowy,  
twardy, S140×D200cm

299,-

Materac piankowy zapewnia podparcie 

całego ciała i spokojny sen. Łatwo  

utrzymać go w czystości dzięki pokryciu, 

które można zdjąć i wyprać w pralce.

https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/moshult-foam-mattress-firm-white-30272339/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/myrbacka-latex-mattress-medium-firm-white-40272131/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/malfors-foam-mattress-medium-firm-white-40272287/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/malvik-foam-mattress-firm-white-80272252/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/morgedal-latex-mattress-medium-firm-dark-grey-40272409/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/matrand-memory-foam-mattress-firm-white-90272384/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/mausund-natural-latex-mattress-medium-firm-natural-50372724/


TISTEDAL
Naturalny lateks

003.732.88 S90×D200×W6cm 599,-

003.732.74 S140×D200×W6cm 899,-

103.732.78 S160×D200×W6cm 999,-

503.732.81 S180×D200×W6cm 1099,-

TUSSÖY
Pianka memory

702.981.39 S90×D200×W8cm 399,-

202.981.32 S140×D200×W8cm 499,-

802.981.34 S160×D200×W8cm 599,-

502.981.35 S180×D200×W8cm 699,-

TUDDAL
Pianka wysokoelastyczna

202.981.89 S90×D200×W5cm 299,-

702.981.82 S140×D200×W5cm 399,-

302.981.84 S160×D200×W5cm 449,-

002.981.85 S180×D200×W5cm 499,-

ESPEVÄR podstawy z listew
591.327.15 S90×D200×W20cm 510,-

391.255.46 S140×D200×W20cm 660,-

891.255.82 S160×D200×W20cm 840,-

491.256.02 S180×D200×W20cm 1020,-

ESPEVÄR podstawy sprężynowe
791.327.19 S90×D200×W20cm 650,-

991.255.72 S140×D200×W20cm 850,-

191.255.90 S160×D200×W20cm 1100,-

591.256.06 S180×D200×W20cm 1300,-

391.327.16 S90×D200×W20cm 510,-

191.255.47 S140×D200×W20cm 660,-

691.255.83 S160×D200×W20cm 840,-

291.256.03 S180×D200×W20cm 1020,-

591.327.20 S90×D200×W20cm 650,-

791.255.73 S140×D200×W20cm 850,-

991.255.91 S160×D200×W20cm 1100,-

391.256.07 S180×D200×W20cm 1300,-

TALGJE
Sprężysta pianka

302.982.40 S90×D200×W3,5cm 199,-

802.982.33 S140×D200×W3,5cm 249,-

302.982.35 S160×D200×W3,5cm 299,-

TUSSÖY
Mata na materac,  
S140×D200cm

499,-

TALGJE
Mata na materac,  
S140×D200cm

249,-
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Relaks na miękko
Mata ułożona na materacu  
stanowi dodatkową warstwę 
komfortu, która zamieni łóżko  
w idealne miejsce na twój  

zasłużony odpoczynek.  
Sen będzie przyjemniejszy  
i zdrowszy, ponieważ matę  
można zdjąć do wywietrzenia, 
a jej obecność chroni materac 
przed zbyt szybkim zużyciem.

ESPEVÄR
Podstawa materaca  
z listew, S90×D200cm

660,-

ESPEVÄR
Sprężynowa podstawa  
materaca, S90×D200cm

650,-

Pełna harmonia
Jak ty materacowi, tak materac tobie. 

Podstawa materaca stanowi fundament  

zdrowego snu – wydłuża żywotność materaca  
i dba o jego dobrą kondycję, zapewniając  
odpowiedni podparcie dokładnie tam, gdzie 
jest ono potrzebne, a przy okazji nie odcina 

dopływu powietrza do łóżka. Pozwól matera-

cowi i podstawie materaca współpracować, 
ciesząc się maksymalną wygodą i trwałością 
będącymi rezultatem tej kooperacji.

Śpij komfortowo na powierzchni,  
która dopasowuje się do kształtu  
twojego ciała. Zwiniętą w rulon,  
nadającą się do prania matę na  
materac łatwo zabrać do domu  
i utrzymać w czystości.

SULTAN
Noga podpierająca 20,-/szt. Stal malowana

proszkowo. W10–20cm. Czarny 459.320.80

Dla większej stabilności umieść nogę 
podpierającą pośrodku łóżka z materacem 
sprężynowym z drewnianą ramą  
w rozmiarze 140x200 cm lub 160x200 cm 

jeśli nogi są wyższe niż 10 cm.

ikeaproduct:459.320.80
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/espevaer-sprung-mattress-base-white-s39125607/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/espevaer-slatted-mattress-base-white-s19125547/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/espevaer-slatted-mattress-base-dark-grey-s49125602/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/espevaer-sprung-mattress-base-dark-grey-s59125606/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/tussoey-mattress-pad-white-20298132/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/talgje-mattress-pad-white-80298233/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/tuddal-mattress-pad-white-70298182/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/tistedal-mattress-pad-natural-00373288/


LURÖY
501.602.08 S70×D200cm 50,-

301.602.09 S80×D200cm 50,-

901.602.11 S90×D200cm 50,-

802.587.84 S120×D200cm 100,-

LEIRSUND
202.783.32 S80×D200cm 200,-

002.783.33 S90×D200cm 200,-

102.787.28 S140×D200cm 400,-

LÖNSET
702.787.06 S70×D200cm 125,-

702.783.44 S80×D200cm 125,-

902.783.43 S90×D200cm 125,-

 BJORLI noga. Projekt: Ola Wihlborg. 

	Wysokość	zestawu	W10cm	30,-/4	szt.	Stal	nierdzewna	702.996.95

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Stal	nierdzewna	002.996.94

BRENNÅSEN noga. Bejcowane	lite	drewno.	Projekt:	Ola	Wihlborg.	

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Bejcowane	na	czarno	002.996.89

 BRYNILEN noga. Lakierowany	bezbarwnie	lity	dąb.	Projekt:	Ola	Wihlborg.	

Wysokość	zestawu	W10cm	50,-/4	szt.	Dąb	602.996.91

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Dąb	402.996.92

BURFJORD noga.	Lakierowany	bezbarwnie	lity	dąb.	Projekt:	Ola	Wihlborg.	

Wysokość	zestawu	W10cm	50,-/4	szt.	Dąb	402.996.87

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Dąb	202.996.93

BÅTSFJORD noga. 

Lakierowana	bezbarwnie	lita	brzoza.	Projekt:	Ehlén	Johansson.	

Wysokość	zestawu	W10cm	50,-/4	szt.	Brzoza	103.096.16

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Brzoza	102.996.98

BRATTVÅG noga. Malowane	lite	drewno.	Projekt:	Ola	Wihlborg.	

Wysokość	zestawu	W20cm	50,-/4	szt.	Czarny	603.096.14

BJORLI

BRENNÅSEN

BURFJORD BÅTSFJORD

BRYNILEN

BRATTVÅG

LURÖY
Dno	łóżka	 
z	listewek	
S90×D200cm

50,-

32	 Dna	łóżek	z	listewek Nogi 33

Listewki	dopasowują	się	do	wagi	ciała	 

i	zwiększają	sprężystość	materaca,	 

gwarantując	dobrze	przespaną	noc.

Komfort u podstaw
Odpłyń	do	krainy	snów	 

w	prawdziwie	osobistym	łóżku.	

Wybierz	materac	odpowiadający	

twoim	preferencjom,	a	następnie	

dobierz	do	niego	dno	łóżka	 

z	listewek,	które	pozwoli	zachować	

mu	formę	przez	długie	lata.	Razem	 

zapewniają	stabilne	podparcie	

twojego	kręgosłupa	i	swobodny	

przepływ	powietrza	schładzający	

łóżko,	co	ma	szczególne	znaczenie	

w	cieplejsze	miesiące.

Diabeł tkwi w szczegółach

Dodaj	swojemu	łóżku	odrobiny	charakteru,	ustawiając	 

je	na	odpowiednio	dobranych	nogach.	Metalowe	lub	

drewniane,	proste	lub	toczone,	ciemne	lub	jasne	–	 

wybierz	takie,	które	pasują	do	stylu,	w	jakim	urządzona	

jest	twoja	sypialnia.	Niższe	nogi	tworzą	bardziej	 

swobodną	atmosferę,	natomiast	wyższe	zwiększają	

optyczną	lekkość	łóżka	(a	także	okazują	się	praktyczne,	

jeśli	chcesz	coś	pod	nim	zmieścić).

ikeaproduct:002.996.89
ikeaproduct:402.996.92
ikeaproduct:102.996.98
ikeaproduct:202.996.93
ikeaproduct:602.996.91
ikeaproduct:103.096.16
ikeaproduct:402.996.87
ikeaproduct:702.996.95
ikeaproduct:002.996.94
ikeaproduct:603.096.14
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/luroey-slatted-bed-base-30160209/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/loenset-slatted-bed-base-70278706/
https://www.cte.ikeadt.com/di/m3/p/leirsund-slatted-bed-base-10278728/


Usługi i gwarancja
Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele  

prac związanych z zakupem chcesz przeprowadzić we własnym  

zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam. Poniżej znajdziesz  

opis oferowanych przez nas usług.

34 Usługi i gwarancja

Planowanie i doradztwo

Nawet w przypadku większych projektów 

liczą się drobiazgi. Omów swoją koncepcję 

z doświadczonymi projektantami. Wspólnie 

dopracujemy każdy szczegół.

Dostawa

Nieważne, czy kupujesz w sklepie czy przez  

internet ani jak duże są twoje zakupy, zajmie-

my się dźwiganiem ciężkich paczek i dostar-

czymy wszystko do twojego domu lub biura.

Montaż i instalacja

Wszystkie nasze produkty są projektowane 

tak, aby można je było złożyć samodzielnie, 

jednak w razie potrzeby z przyjemnością  

w tym pomożemy.

Odbiór materaca

Planujesz zakup nowego materaca i nie wiesz, 

co zrobić z tym starym? Zamawiając dostawę 

nowego materaca z IKEA, zamów odbiór stare-

go. W trosce o środowisko naturalne zadbamy 

o jego utylizację.

90 dni, żeby przespać się z decyzją

Zawsze możesz zmienić zdanie. Masz  

90 dni na zwrócenie nieużywanego  

materaca. W zamian otrzymasz zwrot  

pełnej kwoty zakupu.

Wybrane materace  
mają bezpłatną 

 25-letnią gwarancję.

Gwarancja
Gwarancja na materace 

Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania następujących elementów  

materacy i/lub den łóżek: • drewniana rama i sprężyny w materacach sprężynowych z drew-

nianą ramą • sprężyny w materacach sprężynowych • rdzeń z pianki w materacach pianko-

wych • rdzeń z lateksu w materacach lateksowych • drewniana rama i listewki w dnach łóżka  

z listewek. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Maty na materac, materace dziecięce  
i materace do sof rozkładanych.

Co obejmuje gwarancja? 
Zakres gwarancji udzielanej na poszczególne 
produkty sprawdź w najbliższym sklepie.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres wskaza-

ny w poszczególnych broszurach gwarancyjnych, 
począwszy od daty wydania towaru. 

Jakie działania podejmie IKEA w ramach  
warunków niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie 
uznane, IKEA dany produkt naprawi lub wymieni 
na taki sam, niewadliwy. W przypadku kiedy 
dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, 
IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny 
pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane 
roszczenie gwarancyjne zostanie uznane, IKEA, 
odpowiednio, pokryje koszty naprawy, części za-

miennych, dojazdu i godzin pracy ekipy napraw-

czej oraz wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania 
w przypadku napraw lub modyfikacji produktu 
dokonywanych samodzielnie przez klienta 

lub na jego zlecenie bez akceptacji IKEA. 

Wymienione części lub produkt stają się  
własnością IKEA. Reklamowany produkt  
powinien być czysty, a w przypadku jego  
zainstalowania, dostęp do niego nie może  
być utrudniony.

Warunki gwarancji
Gwarancja obowiązuje od daty wydania towaru. 
Dowód zakupu jest wymagany jako podstawa 
roszczeń gwarancyjnych.

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów,
które były nieodpowiednio przechowywane, 
nieprawidłowo użytkowane, montowane, pod-

łączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu 
nieodpowiednich metod lub środków czystości. 
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących 
montażu, instalacji i pielęgnacji produktów. 
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć 
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych  
z ekspozycji oraz w Dziale Sprzedaży Okazyjnej.
 

 

 

 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji 
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się  
do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczegól-
nych produktów. Informacje  
o sposobie pielęgnacji znajdziesz w sklepach  
IKEA oraz na IKEA.pl 

Jak się z nami skontaktować,  
jeśli potrzebujesz pomocy  
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o. o. z siedzi-
bą w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 
3, KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 
010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych. 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA  
lub z Centrum Wsparcie Klienta DOMOLINIA IKEA. 

Dane kontaktowe znajdziesz na IKEA.pl

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowią-

zującymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA. 
Broszury są dostępne w sklepach IKEA oraz na 
IKEA.pl

Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę 
do roszczeń gwarancyjnych.

Ale nie musisz
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MORGEDAL
Materac piankowy, twardy.  
Zimna pianka. S140×D200cm.  
Grubość 18cm. Ciemnoszary 402.722.25

899,-

Godziny otwarcia i wskazówki dojazdu do najbliższego 
sklepu IKEA znajdziesz na IKEA.pl/sklepy

2021

Sypialnia

Śpij spokojnie, podczas gdy twoje ciało 
pozostaje należycie podparte. Sprężysty 
materac piankowy amortyzuje ruchy 
ciała i skutecznie zmniejsza ucisk.

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej 
sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

HAUGA
Tapicerowana rama łóżka, Vissle szary 
Patrz str. 4.

699,-

Nowość

ikeaproduct:002.722.27

