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Spodobały ci się produkty z okładki? 
Dywan BRÖNDEN znajdziesz na  
str. 144, a sofę GRÖNLID i fotel  
VEDBO na IKEA.pl i w sklepach.

01 SONGESAND rama łóżka 499,-  
Materac i pościel są sprzedawane  
osobno. S153×D207, W95cm. Pasuje 
materac 140×200cm. 392.412.25

02 SKÄGGÖRT poduszka 14,99 100%  
bawełna. D30×S60cm. 003.895.57

03 VENDLA poduszka 14,99 100%  
bawełna. D30×S60cm. 603.895.59

04 NEDJA poduszka 14,99 100% bawełna. 
D30×S60cm. 303.895.70

IKEA
®

 

2019

	Znajdź	więcej	

produktów	na	 

IKEA.pl	i	w	sklepie.
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Domy ProduktyZajrzyj do siedmiu domów stworzonych  

z wykorzystaniem produktów IKEA, 

pełnych pomysłów na lepsze życie w domu.

Przedstawiamy wybrane meble, akcesoria, 

tekstylia, rozwiązania do przechowywania, 

a także oświetlenie do całego domu.

DOM #1

Azyl  

w środku miasta

Strona ......................................  8

DOM #2

Ograniczona 

przestrzeń  

bez ograniczeń

Strona ..................................... 56

DOM #3

Gdy więcej 

znaczy więcej

Strona ..................................... 96

DOM #4

Dobre pomysły  

– naturalnie!

Strona ...................................  116

DOM #5

Pełna chata

Strona ...................................  172

DOM #6

Otwórz się  

na zmiany
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Miejsce  

na wielkie 

pomysły
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Nasi nowi 
ulubieńcy
Nasze najnowsze produkty znajdziesz 
tu – i na innych stronach katalogu. 
Tutaj zebraliśmy kilka perełek. 
Jeszcze więcej nowości znajdziesz 
na IKEA.pl i w sklepach. Zaglądaj 
tam regularnie, bo nowe produkty 
pojawiają się w asortymencie przez 
cały rok. 

 NOWOŚĆ SANDARED pufy. Pokrycie: 100% przędza poliestrowa.  
Puf mały 199,-/szt. Ø45, W33cm. 003.853.14  Puf średni 249,-/szt.  
Ø56, W41cm. 003.853.09  Puf duży 299,-/szt. Ø71, W44cm. 503.639.70

 NOWOŚĆ GRADVIS wazon 29,99 Kamionka. W21cm. 603.347.03

 NOWOŚĆ STRANDMON fotelik dziecięcy 499,- Pokrycie: 100% poliester. 
S56×G62, W71cm. Vissle szary 703.925.42

 NOWOŚĆ NYMÅNE lampa ścienna z obrotowym ramieniem 129,- Ø7cm.  
IKEA. Model V1708 Nymåne. Do tego modelu lampy pasują żarówki o klasie  
energetycznej od A++ do D. 103.569.62

 NOWOŚĆ LANDSKRONA sofa 2-osobowa 1499,- Pokrycie: 100% poliester. 
S164×G89, W78cm. Gunnared jasnozielony/metal 492.702.84

 NOWOŚĆ VATTENMYNTA komplet pościeli 59,99 100% bawełna.  
Poszwa S200×D200cm. Poszewka D50×S60cm. Biały/niebieski 503.902.47

 NOWOŚĆ BJÖRKSNÄS komoda  
z 5 szufladami 1299,- Lita brzoza. 
S90×G47, W90cm. 704.072.99

 NOWOŚĆ MORGONTE talerz/miska,  
3 szt. 29,99 W komplecie: 1 miska  
(10 cm), 1 miska (13,5 cm) i 1 talerz 
(16 cm). 503.982.67

 NOWOŚĆ ELDTÖREL poszewka na 
poduszkę 14,99/szt. 100% bawełna. 
D50×S50cm. Różowy/wielobarwny 
904.025.83

 NOWOŚĆ SKÄGGÖRT poszewka na 
poduszkę 14,99/szt. 100% bawełna. 
D50×S50cm. Biały/złoty 404.155.40

 NOWOŚĆ LANGUR seria.  
Krzesełko do karmienia z tacą 349,-  
W komplecie pas bezpieczeństwa. 
Stal malowana proszkowo, alumi-
nium i plastik. S56×G61, W87cm. 
492.525.53  Wyściełane pokrycie  
siedziska 50,- 100% nylon i 100%  
poliester. 303.469.86

GRADVIS wazon

2999

SANDARED puf mały

199,-/szt.

VATTENMYNTA  

komplet pościeli

5999

NYMÅNE lampa ścienna  
z obrotowym ramieniem

129,-



901 AINA komplet 2 zasłon 249,- 100% len. 
S145×D300cm. 502.841.95

02 NOWOŚĆ GRÖNLID szezlong 1300,-  
Pokrycie: 100% bawełna. S117×G164, 
W104cm. Inseros biały 392.548.16

03 LISABO stolik 359,- Lakierowana bezbarw-
nie okleina jesionowa i lita brzoza. D70×S70, 
W50cm. 902.976.57

04 NOWOŚĆ SANDARED puf 199,- Pokrycie: 
100% przędza poliestrowa Ø45, W33cm. 
003.853.14

05 VINDUM dywan z długim włosiem 499,-  
Włosie: 100% polipropylen. Spód: lateks  
syntetyczny. S170×D230cm. 503.449.86

06 NOWOŚĆ GRÖNLID 3-osobowa sofa  
narożna z otwartym bokiem 3300,-  
Pokrycie: 100% bawełna. S235/182×G98, 
W104cm. Inseros biały 492.546.65

Dom #1

Azyl w środku 
miasta
Masz od czasu do czasu ochotę, aby  
choć na chwilę zostawić całą tę bieganinę?  
Po prostu się wyłączyć i odetchnąć?  
Nie tylko ty. Wydaje się to trudne, ale  
wcale nie musi takie być.  
 

Wejdź do domu, w którym wystarczy rzucić 
okiem na przedpokój i pokój dzienny, żeby 
poczuć ulgę. Zamknięte szafki, cudownie 
miękka sofa, jasne drewno i delikatne barwy 
w tle oraz mnóstwo tkanin – wszystko to 
tworzy idealne miejsce do odpoczynku.

01 AINA komplet 2 zasłon

249,-

04

03

05

06 GRÖNLID 3-osobowa sofa narożna  
z otwartym bokiem

3300,-

02 GRÖNLID 

szezlong

1300,-



12 SANELA poszewka na poduszkę 24,99 100% 
bawełniany aksamit. D50×S50cm. 803.701.63

13 SJÖPENNA lampa podłogowa 129,- W1m. 
IKEA. Model G1611 Sjöpenna. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie energetycznej 
od A++ do D. 403.237.10

14 VARDAGEN dzbanek do herbaty 29,99 
Kamionka. 1,2l. 402.893.44 

15 KLACK taca 29,99 Lite drzewo kauczukowe. 
D38×S58cm. 064.104.06

10 Dom #1

08 SNIDAD kosz 79,99 Lakierowany bezbarwnie 
rattan. Ø54, W39cm. 303.949.44

09 PUDDA kosz 39,99 100% poliester. S28×G28, 
W23cm. 203.439.12

10 BERGHALLA uchwyt 10,- /2 szt. Rozstaw 
otworów 32mm. 803.228.55 

11 PLATSA szafa 1310,- Wykończenie z folii. 
S260×G42, W221cm. Biały/FONNES RIDABU 
692.483.29

01 ARÖD lampa biurkowa 149,- Stal malowana 
proszkowo i aluminium. W53cm. IKEA.  
Model B1712 Aröd. Do tego modelu lampy  
pasują żarówki o klasie energetycznej od  
A++ do D. 803.891.29

02 TRÅDFRI zestaw z regulatorem przyciemnienia 
światła 89,99 Tworzywo ABS. Ø54, W12mm. 
803.498.88

03 NORDMÄRKE ładowarka bezprzewodowa 
99,99 Plastik poliwęglanowy, kauczuk synte-
tyczny i brzoza. Ø8,5, W2cm. 403.819.79

04 LOHALS dywan tkany na płasko 129,-  
100% juta. S80×D150cm. 203.074.81

05 STÄLL szafka na buty z 4 przegrodami  
249,-/szt. Malowane wykończenie. S96×G17, 
W90cm. 701.781.70

06 NOWOŚĆ SKÄGGÖRT poszewka na  
poduszkę 14,99 100% bawełna. D50×S50cm. 
404.155.40

07 NOWOŚĆ JOFRID pled 149,- 80% bawełna, 
20% len S150×D200cm. 603.957.44

Zasada numer 1 domu wolnego  
od bałaganu – przechowuj wszystko 
za zamkniętymi drzwiami.

07

08

11 PLATSA szafa

1310,-

13

Zmieniaj swój dom, 
zmieniaj swoje życie 

Co będzie, kiedy podążymy  
za marzeniami o lepszym  
domu zamiast zrażać się już  
na wstępie? Zadaliśmy to pytanie 
podczas ostatniego badania  
Życie w Domu i znaleźliśmy 
odpowiedź: zaczynamy zmieniać 
swoje życie. Naprawdę.  
Liczą się nawet te małe marzenia, 
jak pomalowanie ścian na inny 
kolor czy nowe obicie na krześle.

Wielu z nas unika zmian  
w domu z obawy przed wysokimi 
kosztami, długim remontem czy 
perspektywą wiecznej prowizorki. 
Ale przestrzeń życiowa potrzebuje 
zmian. Jeżeli nie reagujemy na 
nowe okoliczności, życie staje 
się coraz bardziej uciążliwe. 
Możesz spróbować od zmiany 
nastawienia: przyjmij, że twój 
dom jest przestrzenią „celowo 
niedokończoną”. Dzięki temu 
możesz zaprojektować ją tak,  
by naprawdę pasowała do 
twojego obecnego życia – lub 
życia, które sobie wyobrażasz. 
Jeśli chcesz częściej uprawiać 
jogę, stworzenie miejsca do 
codziennych ćwiczeń zapewni  
ci większą elastyczność  
(w więcej niż jednym tego słowa 
znaczeniu!). Pewność siebie jest 
zaraźliwa, więc może się okazać, 
że skoro już oswoisz zmiany  
w domu, łatwiej ci pójdzie  
z innymi wyzwaniami.  
 

Dowiedz się więcej z Raportu  
o Życiu w Domu:  
lifeathome.ikea.com

14

12 SANELA poszewka na poduszkę

2499

15 KLACK taca

2999

05 STÄLL szafka na buty 
z 4 przegrodami

249,-/szt.
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03

09

Dzięki zasłonom od sufitu do samej ziemi, 
to ty decydujesz, kiedy zaprosić świat do 
środka.

02

01 ARÖD lampa  
biurkowa

149,-

04

10

06 SKÄGGÖRT poszewka  
na poduszkę

1499
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01 BESTÅ szafka ścienna z 2 drzwiami 320,-/

szt. S60×G20, W128cm. Lappviken biały 

190.574.83

02 BESTÅ szafka pod TV 620,-/szt. S180×G40, 

W38cm. Biały/Inviken okleina jesionowa 

092.009.95

 BRIMNES szafka pod TV. Płyta wiórowa i wykończenie z folii. 

S120×G41, W53cm. 403.376.94 

 Szafki pod TV możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Na wszystkie twoje rozrywkowe 
potrzeby

BRIMNES
szafka pod TV

349,-

01 BESTÅ szafka ścienna z 2 drzwiami

320,-/szt.

02 BESTÅ szafka pod TV

620,-/szt.

 Wybierz produkty, które ci się podobają, 

a my zajmiemy się dostawą zamówienia 

do domu lub biura. 



01 EKET szafka 50,- Płyta wiórowa  
i wykończenie z folii. Należy uzupełnić  
szyną do zawieszania, sprzedawaną 
osobno. S35×G25, W35cm. 103.321.22

  

02 NOWOŚĆ GRADVIS wazon 29,99  
Kamionka. W21cm. 603.347.03

  

03 KAPASTER pled 99,99 72% bawełna, 
23% wiskoza/sztuczny jedwab,  
5% poliester. S130×D170cm. 
104.025.82

  

04 SAMMANHANG pojemnik szklany  
z pokrywką 14,99/szt. Szkło. W8cm. 
704.157.51

  

05 IKEA 365+ miska, zaokrąglone boki 
4,99 Porcelana skaleniowa. Ø13cm. 
502.589.50

  

06 IKEA 365+ talerz 9,99 Porcelana  
skaleniowa. Ø27cm. 702.589.49

  

07 HANNALILL komplet 2 zasłon 99,99 
100% bawełna. S145×D300cm. 
804.108.85

  

08 HOVSTA ramka 24,99 Plastik i wykoń-

czenie z folii. Obrazek S30×W40cm. 
603.657.61

  

09 NOWOŚĆ TJENA segregatory  
12,99/2 szt. Papier. S10×G25,  
W30cm. 503.982.10

  

10 NOWOŚĆ SAXBORGA słoiczki  
z pokrywkami i podstawką, 5 szt. 49,99  
Wymiary: 2 słoiczki Ø8 cm, W5,5 cm,  
2 słoiczki Ø8 cm, W11 cm i podstawka  
D26×S10×W3 cm. Szkło i korek. 
403.918.79

  

11 MEDFÖRA taca 24,99/4 szt. 
Wysokociśnieniowy laminat  
melaminowy. D24×S14cm.  
103.901.50

W moim stylu. 
Harmonia i spokój.

Przytłumione pastele, jasne 
drewno i organiczne, miękkie 
kształty. Oto sprytna tablica 
inspiracji, która pozwoli 
stworzyć podobny wystrój  
we własnym domu.

04

01 EKET szafka

50,-

08

09

03 KAPASTER pled

9999

07 HANNALILL komplet 2 zasłon

9999

 Wybór jest o wiele 
większy! Sprawdź  
na IKEA.pl lub  
w najbliższym 
sklepie IKEA.

11

1105

06

02 GRADVIS wazon

2999

10 SAXBORGA słoiczki  
z pokrywkami i podstawką

4999



	 Za	dużo	na	głowie?	Montaż	 
i	instalację	nowej	kuchni	 
zostaw	nam.

Dom #1 171716

Codziennej presji powiedz „nie”. W tej kuchni chodzi 
o to, aby zwolnić tempo, a nie się stresować.

01 Kuchnia METOD z drzwiami z imitacją  
jasnego jesionu ASKERSUND,  
białymi drzwiami i frontami szuflad 
VEDDINGE, gładko domykającymi się 
szufladami MAXIMERA i otwartymi 
szafkami TUTEMO 4939,- Obudowy 
szafek METOD wykończone białą folią 
melaminową. Drzwi ASKERSUND  
wykończone folią melaminową. 
Drzwi/fronty szuflad VEDDINGE  
z malowanym wykończeniem. 
Szuflady MAXIMERA ze stali malowa-
nej proszkowo i folii melaminowej. 
Otwarte szafki TUTEMO wykończone  
folią z imitacją jesionu. Dodano 
uchwyty ÖSTERNÄS z garbowanej 
skóry/stali nierdzewnej i laminowany 
blat SÄLJAN imitujący biały kamień.

02 ENTYDIG miska 24,99/szt. Ø30cm. 
303.752.81

03 NOWOŚĆ MELHOLT dywan tkany  
na płasko 249,- Juta i wełna. 
S133×D195cm. 404.080.21

04 APTITLIG blok rzeźniczy 59,99 
Bambus. D45×S36cm. 002.334.29

05 SLUTEN podkładka na stół 7,99 
Lakierowane liście palmowe. Ø37cm. 
303.428.70

01 METOD/ASKERSUND/VEDDINGE 
kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

4939,-

137,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282. 

Dodatkowo sprzęty AGD

7594,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.

05 SLUTEN	podkładka	 
na	stół

799

04 APTITLIG  

blok	rzeźniczy

5999

01

02

02

03 MELHOLT	dywan 

tkany	na	płasko

249,-
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08 LISABO stół 499,- Lakierowana bezbarwnie 
okleina jesionowa i lita brzoza. D140×S78, 
W74cm. 803.824.39

09 NOWOŚĆ FJÄLLBERGET krzesło konferencyj-
ne 499,-/szt. Niezdejmowane pokrycie: 100% 
wełna. Siedzisko S42×G40, W43–56cm. 
Formowana sklejka bukowa, lakierowana  
bezbarwnie okleina dębowa i stal malowana  
proszkowo/Gunnared jasnobeżowy 
803.964.22

01 VARDAGEN nóż kucharski 39,99 Stal  
nierdzewna molibdenowo-wanadowa i plastik. 
Długość ostrza: 16 cm. 802.947.20

02 HOVSTA ramka 19,99 Wykończenie z folii  
i plastik. Obraz S23×W23cm. 803.657.55

03 IVAR szafka 199,-/szt. Tutaj pomalowana  
farbą. Lita sosna. S80×G30, W83cm. 
400.337.63

04 SMAKRIK olej rzepakowy 14,99/szt. 500ml. 
Maślany 504.055.31 Organiczny 204.055.42

05 IKEA 365+ szklanka 14,99/6 szt.  
Szkło hartowane. 30cl. 702.783.58

06 IKEA 365+ karafka z korkiem 9,99  
Szkło i korek. 1,0l. 902.797.19

07 VÄXJÖ lampa wisząca 99,99 Aluminium  
malowane proszkowo i plastik. Ø38cm. IKEA. 
Model T1701 VÄXJÖ. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycznej od A++ 
do D.  503.607.64

02 HOVSTA ramka

1999

01

06

05

03 IVAR szafka

199,-/szt.

08 LISABO stół

499,-

07

Idealne miejsce, by 
zatopić się w myślach 
(albo popłacić rachunki).

04 SMAKRIK 
olej rzepakowy

1499
/szt.

Stwórz własną wersję szafki 
IVAR – i pomaluj ją tak, jak 
lubisz.

09 FJÄLLBERGET
krzesło konferencyjne

499,-/szt.
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01 GODMORGON lustro 99,99 Szkło lustrzane. 

S60×W96cm. 301.491.32

02 EKOLN dozownik do mydła 19,99 Kamionka. 

W18cm. 602.915.10

03 GODMORGON/ODENSVIK szafka pod umy-

walkę z 2 szufladami 599,- Bateria łazienkowa 

jest sprzedawana osobno. Wykończenie z folii  

i ceramika. S63×G49, W64cm. 890.234.99

04 BROGRUND zestaw prysznicowy z baterią  

z termostatem 899,- W1170mm. 203.425.35

05 VILTO regał 249,- S46×G26,  

W150cm. 903.444.56

06 FRYKEN pojemnik z pokrywką, 3 szt.  

34,99 Trawa morska. 803.281.45

07 IKORNNES lustro stołowe 99,99  

Okleina jesionowa i szkło lustrzane. 

S27×W40cm. 003.069.20

08 NOWOŚĆ FLODALEN ręcznik kąpielowy 

49,99/szt. 100% bawełna. S70×D140cm. 

403.808.71

09 VILTO stołek ze schowkiem 99,99  

S48×G30, W45cm. 403.444.49

21Dom #1

04 BROGRUND zestaw  

prysznicowy z baterią 

z termostatem 

899,-

02

03 GODMORGON/ODENSVIK  

szafka pod umywalkę  
z 2 szufladami

599,-

05 VILTO regał

249,-

06

07

09 VILTO stołek  
ze schowkiem

9999

01 GODMORGON  

lustro

9999

 Jeżeli montaż mebli to według ciebie  
nie najlepszy sposób na spędzanie 
wolnego czasu, służymy pomocą.

Stwórz własne domowe 

spa. Naturalne materiały, 

puszyste ręczniki i kojące 

zapachy to niezły początek.

08 FLODALEN  

ręcznik kąpielowy

4999
/szt.
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01  NISSEDAL lustro 199,- Szkło lustrzane  

i wykończenie z folii. S65×W150cm. 

103.203.17

02 NOWOŚĆ BJÖRKSNÄS rama łóżka 1449,-  

Dno łóżka z listewek, materac i pościel są 

sprzedawane osobno. S180×D214, W109cm. 

Pasuje materac 160×200cm. 092.475.54

03 JOFRID pled 149,- 80% bawełna, 20% len. 

S150×D200cm. 603.957.44

04  BEKVÄM taboret ze schodkiem 49,- Lita  

brzoza. S45×G39, W50cm. 301.788.79

05 PAX szafa 2575,- Pudełka KOMPLEMENT są 

sprzedawane osobno. S200×G66, W236,4cm. 

Biały/HASVIK biały 392.650.42

06 SKOGSALM komplet pościeli 129,- 100%  

bawełna. Poszwa S200×D200cm. Poszewki 

D50×S60cm. Beżowy 703.374.90

2322

01

06 SKOGSALM komplet pościeli 

129,-

05 PAX/HASVIK  
szafa

2575,-

 Planujesz zakup nowego materaca? 
Zamawiając jego transport do domu, 
zamów również odbiór tego starego.

Miękkie tkaniny i stonowane kolory 

zmienią sypialnię w przytulną oazę 

spokoju.

03

02 BJÖRKSNÄS rama łóżka

1449,-

04 BEKVÄM taboret  
ze schodkiem

49,-
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01 MAJGULL komplet 2 zasłon zaciemniających 
149,- S145×D300cm. Jasnoszary 903.467.52 

Poprzednia cena 179,- 
02 JANSJÖ lampa biurkowa LED 49,99 Malowane 

aluminium i stal. W60cm. IKEA. Model B1422 
Jansjö. Ten model oświetlenia zawiera wbu-

dowane żarówki LED o klasie energetycznej 
od A++ do A, których nie można wymieniać.  
603.859.43

03 KUBBIS wieszak z 7 haczykami 49,99/szt.  
Lite drewno. S105×G10, W9cm. 102.895.76

04 MATHEA pled 39,99 98,7% bawełna,  
1,2% poliester, 0,1% elastan. S120×D180cm. 
103.746.02

05 KOMPLEMENT pojemnik 30,-/2 szt. 100% 
 poliester. S15×G26,5, W12cm. 104.040.53

 Uścisków nie sprzedajemy,  
ale sprzedajemy to

 VÅRKRAGE pled. 100% poliester. S110×D170cm.  
803.522.96 Poprzednia cena 17,99

 Pledy i narzuty możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

04 MATHEA pled

3999

03

02

 O wiele więcej 
produktów do sypialni 
znajdziesz na IKEA.pl  
i w najbliższym sklepie.

05

01 MAJGULL komplet  
2 zasłon  
zaciemniających

149,-

VÅRKRAGE
pled

1499
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Meble 
wypoczynkowe 
do pokoju 
dziennego 

01 NOWOŚĆ BRYTÄRT osłonka doniczki 
9,99/szt. Ceramika porowata. Maks. 
średnica doniczki 12cm. 603.855.61

 
02 LOHALS dywan tkany na płasko 

299,- 100% juta. S160×D230cm. 
502.773.93 

 
03 JENNYANN pled 129,- 100% baweł-

na. S130×D170cm. 503.537.73
 
04 URSULA poszewka 49,99 100%  

ramia. D65×S65cm. 603.958.38
 
05 NOWOŚĆ GLADOM stolik z tacą 

79,99 Stal malowana proszkowo. 
Ø44.5, W52,5cm. 703.378.19

 
06 NOWOŚĆ GRÖNLID 3-osobowa 

sofa narożna 3300,- Pokrycie: 100% 
bawełna. S182/235×G98, W104cm. 
Inseros jasnobrązowy 692.553.91

 Potrzebujesz pomocy  
z transportem nowej sofy 
GRÖNLID? Zostaw to nam.  
Sofy i fotele możesz kupić także 
przez internet na IKEA.pl

Czy chcesz wygodnie obejrzeć 
ciągiem cały sezon ulubionego 
serialu, pogadać z dziećmi (czy 
nawet spotkać się z kimś przez 
internet, siedząc w samej piżamie), 
nie ma lepszego miejsca niż sofa. 
Dlatego dokładamy wszelkich 
starań, aby każdy mógł znaleźć  
u nas coś w odpowiednim rozmiarze, 
stylu i atrakcyjnej cenie. 

Pełen asortyment mebli 
wypoczynkowych znajdziesz 
na IKEA.pl i w sklepie. Tutaj 
przedstawiamy tylko wybrane 
propozycje.

02

04

05

03 JENNYANN pled

129,-

Wtul się w sofę GRÖNLID, która jest na tyle 
obszerna, by pomieścić wszystkie twoje 
codzienne potrzeby (a jeśli nie, łatwo ją 
rozbudować o kolejne elementy).

01 BRYTÄRT  
osłonka doniczki

999
/szt.

06 GRÖNLID 3-osobowa  
sofa narożna

3300,-
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01 RANARP lampa podłogowa/do czyta-

nia 199,- Stal malowana proszkowo.  

W153cm. IKEA. Model G1209 

Ranarp. Do tego modelu lampy pasu-

ją żarówki o klasie energetycznej od 

A++ do D. 903.313.74

  

02 SANDBACKEN sofa 3-osobowa 

1099,- Pokrycie: 60% poliester, 

40% bawełna. S212×G78, W69cm. 

Frillestad jasnoszary 692.177.90

  

03 LIATORP konsola 599,- Malowane 

wykończenie i szkło hartowane. 

D133×S37, W75cm. 001.050.64

	 Jeszcze	więcej	sof,	
foteli	i	przytulnych	
poduszek	
znajdziesz	na	 
IKEA.pl	i	w	sklepie.

03 LIATORP  

konsola

599,-

02 SANDBACKEN  

sofa	3-osobowa

1099,-

01

04 TIDVATTEN wazon 24,99 Szkło. 

W30cm. 403.359.92

  

05 TIDVATTEN miska 24,99 Szkło. 

Ø26cm. 103.359.98

  

06 NOWOŚĆ JOFRID poszewka  

na poduszkę 39,99/szt. 80%  

bawełna, 20% len. D65×S65cm. 

Granatowoszary 403.957.78  

Naturalny 603.957.77

  

07 AINA komplet 2 zasłon 249,- 100% 

len. S145×D300cm. 702.809.12

  

08 EKTORP fotel 799,- Pokrycie: 100% 

poliester. S104×G88, W88cm. 

Nordvalla ciemnoszary 991.648.94

  

09 EKTORP podnóżek 349,- Pokrycie: 

100% poliester. D82×S62, W44cm. 

Nordvalla ciemnoszary 091.649.02

2929

Poduszki JOFRID zawdzięczają swoje naturalne 

kolory odpadom z produkcji rolnej, takim jak skórki 

pomarańczy i łupinki od orzechów.

04 TIDVATTEN	wazon

2499

05

08 EKTORP	fotel

799,-

07

09

Meble wypoczynkowe do pokoju dziennego

06 JOFRID	poszewka 
na	poduszkę

3999
/szt.
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01 SANELA poszewka na poduszkę  
24,99 100% bawełniany aksamit. 
D50×S50cm. 603.701.64

  
02 ARÖD lampa podłogowa/do czytania  

199,- Stal malowana proszkowo, 
aluminium. W180cm. IKEA. Model 
G1705 Aröd. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 303.890.99

  
03 EKTORP fotel 799,- Pokrycie:  

100% poliester. S104×G88, W88cm. 
Nordvalla ciemnoszary 991.648.94

  
04 KRAGSTA stolik kawowy 399,-  

Lity buk, wodoodporna płyta pilśnio-
wa, malowane wykończenie.  
Ø90, W48cm. 802.622.53

  
05 LAGRAD latarenka na świece bloko-

we, do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
69,99 Stal malowana proszkowo  
i szkło. W43cm. 903.726.37

  
06 LYCKSELE LÖVÅS 2-osobowa sofa 

rozkładana 949,- Pokrycie: 100%  
poliester. S142×G100, W87cm.  
Po rozłożeniu 140×188cm.  
Vallarum szary 091.499.35

  
07 SKATTEBY ramka 99,99 Kompozyt 

drewna i plastiku oraz plastik.  
Obraz S61×W91cm. 403.098.08

31

05 LAGRAD latarenka  
na świece blokowe

6999

04 KRAGSTA stolik  
kawowy

399,-

01 SANELA poszewka  
na poduszkę 

2499

06 LYCKSELE LÖVÅS  
2-osobowa sofa rozkładana

949,-

03

02 ARÖD lampa  
podłogowa/do czytania

199,-

07
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01 EKTORP sofa 2-osobowa 1099,- Pokrycie: 

65% poliester, 35% bawełna. S179×G88, 

W88cm. Vittaryd biały 191.291.83

02 EKTORP sofa 2-osobowa 1199,- S179×G88, 

W88cm. Lingbo wielobarwny 192.575.14

03 EKTORP fotel 749,- Pokrycie: 100% bawełna.  

S104×G88, W88cm. Skaftarp żółty 

591.834.89

Miękkie, a zarazem wytrzymałe. Wszechstronne  

i niezawodne. Klasyczne, a jednocześnie lubiące zmiany. 

Takie właśnie są meble z serii EKTORP. Przez ostatnie 20 lat 

nieustannie zmienialiśmy i ulepszaliśmy naszą kolekcję sof  

i foteli, która z czasem staje się coraz lepsza.

Produkty z serii EKTORP są zawsze 

sprzedawane w płaskich paczkach, 

co pozwala zmniejszyć emisję 

dwutlenku węgla i jest korzystne  

dla środowiska i twojego portfela.

Całość bawełny, którą 

wykorzystujemy w serii 

EKTORP, pochodzi ze 

zrównoważonych źródeł.

Wrzuć łatwo zdejmowalne pokrycia 

do prania albo wymień je na nowe, 

aby odświeżyć wystrój. 

Dwustronne poduszki można 

odwracać, dzięki czemu 

równomiernie się zużywają. 

04 EKTORP sofa 3-osobowa 

z szezlongiem

1899,-01

03

05

EKTORP 04 EKTORP sofa 3-osobowa z szezlongiem 1899,-  

Pokrycie: 55% bawełna, 45% poliester. 

S252×G88/163, W88cm. Lofallet beżowy 

491.291.53

05 EKTORP podnóżek 249,- Pokrycie: 55%  

bawełna, 45% poliester. D82×S62, W44cm. 

Lofallet beżowy 691.291.14

	 Sofy	i	fotele	możesz	kupić	także	 

przez	internet	na	IKEA.pl	

02 EKTORP sofa 2-osobowa

1199,-
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01 RIBBA ramka 24,99/szt. 
Wykończenie z folii i plastik.  
Obraz S40×W50cm. 203.784.59 
Poprzednia cena 29,99

  
02 RIBBA ramka 14,99/szt. 

Wykończenie z folii i plastik.  
Obraz S23×W23cm. G4,5cm. 
003.784.03 Poprzednia cena 19,99

  
03 NOWOŚĆ EKERÖ fotel 599,-  

Pokrycie: 100% poliester. S71×G73, 
W73cm. Idekulla ciemnoszary 
704.025.60

  
04 FOULUM dywan tkany na płasko 

599,- Powierzchnia użytkowa: 

 100% wełna. Wątek: 100% bawełna. 

S170×D240cm. 403.820.78
  
05 VÄGMÅLLA pled 59,99 80% polie-

ster, 20% akryl. S120×D160cm. 
503.730.97

  
06 NOWOŚĆ LANDSKRONA sofa  

3-osobowa 1999,- Pokrycie: 100% 

poliester. S204×G89, W78cm. 
Gunnared jasnoszary/metal 
492.703.21 

  
07 NOWOŚĆ VIMLE 3-osobowa sofa 

z szezlongiem 3399,- Pokrycie: 

78% bawełna i 22% poliester. 

S252×G98/164, W80/100cm. 
Tallmyra czarny/szary 892.536.02

  
08 NYBODA stolik z dwustronnym  

blatem 129,- Wykończenie z folii  
i stal malowana proszkowo. 
D40×S40, W60cm. 203.426.44

  
09 NYBODA stolik kawowy z dwustron-

nym blatem 249,- Wykończenie  
z folii i stal malowana proszkowo. 

D120×S40, W40cm. 303.426.48

Każdy z naszych wykonanych 

ręcznie wełnianych dywanów 

jest niepowtarzalny – utkany 
przez wykwalifikowanych 

rzemieślników.

03 EKERÖ fotel

599,-

06 LANDSKRONA  
sofa 3-osobowa

1999,-

04 FOULUM dywan  
tkany na płasko

599,-

05 VÄGMÅLLA pled

5999

02

 Sofa VIMLE pakowana jest  
w płaską paczkę i projektowana 
tak, by można ją było łatwo  
zabrać do domu, ale oczywiście 
chętnie pomożemy z transportem.

35

Uwielbiamy wszechstronne sofy, takie jak przytulna 

i funkcjonalna VIMLE. Idealna, gdy szukasz sofy dla 

dwóch osób lub dla sześciu, albo czegoś pomiędzy  
(i zależy ci na wielu innych świetnych opcjach).

08

09

01 RIBBA ramka,  
S40×W50cm

2499/szt.

07 VIMLE 3-osobowa sofa 
z szezlongiem

3399,-
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01 KIVIK sofa 3-osobowa 1499,-  

Pokrycie: 65% poliester, 35%  

bawełna. S228×G95, W83cm.  
Orrsta czerwony 292.529.74

  

02 NYBODA stolik kawowy z dwustron-

nym blatem 179,- Wykończenie  
z folii i stal malowana proszkowo. 
D75×S60, W50cm. 403.426.38

  

03 KIVIK szezlong 1200,- Pokrycie: 
55% bawełna, 25% poliester, 12% 
wiskoza/sztuczny jedwab, 8% len. 
S90×G163, W83cm. Hillared beżowy 
391.943.61

  

04 GULLKLOCKA poszewka na poduszkę 
19,99/szt. 90% poliester, 10% nylon. 
D50×S50cm. 602.917.51 Poprzednia 

cena 25,99
  

05 ÅDUM dywan z długim włosiem 199,-  
Włosie: 100% polipropylen. Spód: 
lateks syntetyczny. S133×D195cm. 
703.540.26

  

06 YPPERLIG stoliki, 3 szt. 249,-  
Wymiary: 55×40×60,1 cm, 
40×40×42 cm oraz 40×25×24,2 cm. 
Lakierowany bezbarwnie lity buk. 
803.453.76

Tchnij nowe życie w swoją starą sofę,  
po prostu zmieniając pokrycie.  
Co powiesz na jaskrawą czerwień?

Ilu stolików akurat potrzebujesz? Jednego, trzech, 
dwóch, znowu jednego? Z zestawem YPPERLIG  
z litego drewna bukowego masz pełną swobodę.

06 YPPERLIG  

stoliki, 3 szt.

249,-

02

 KVISTBRO stolik ze schowkiem. Malowane wykończenie i stal malowana  
proszkowo. Ø44, W42cm. 303.494.52 Poprzednia cena 139,-

 Stoliki i stoliki kawowe możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Przechowuj. Nie chowaj.

03

05

01 KIVIK sofa 3-osobowa

1499,-

04 GULLKLOCKA poszewka 

na poduszkę

1999
/szt.

KVISTBRO
stolik ze schowkiem

9999
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01 BJÖRKSTA obraz z ramą, wierzchołki  
drzew 249,- Motyw: Ulf Härstedt. 
100% polipropylen. S140×W100cm. 
192.474.93

  
02 NJUTNING świeca zapachowa w szkle 

29,99 Szkło i pachnąca parafina/ 
wosk roślinny. W10cm. Czas palenia  
40 godzin. Kwitnąca bergamotka/
szary 603.505.28

  
03 FJÄDERKLINT komplet 2 zasłon  

299,- Zasłony: 55% len, 45%  
bawełna. Podszewka: bawełna. 
S145×D300cm. 903.690.98

  
04 ÅRSTID lampa podłogowa 149,-  

Stal niklowana. 100% poliester. 
W155cm. IKEA. Model G0104 Årstid. 
Do tego modelu lampy pasują żarów-
ki o klasie energetycznej od A++ do 
D. 003.213.17

  
05 STOCKHOLM 2017 sofa 3-osobowa  

3999,- Pokrycie: aksamit.  
W komplecie: 5 dużych poduszek 
oparcia (58,5×58,5 cm) i 5 małych  
(46,5×46,5 cm). S228×G112, 
W72cm. Sandbacka ciemnoniebieski 
403.445.00

  
06 SANELA poszewka na poduszkę  

24,99 100% bawełniany aksamit. 
D50×S50cm. 603.701.64

  
07 VINDUM dywan z długim włosiem  

499,- Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks syntetyczny. 
S170×D230cm. 203.449.83

  
08 LÖVBACKEN stolik 199,- Barwiona, 

lakierowana bezbarwnie okleina  
topolowa. D77×S39, W51cm. 
802.701.25

Wiadomość dla wszystkich kanapowców 
– sofa STOCKHOLM jest bardzo głęboka, 
cudownie przestronna i obita miękkim 
aksamitem.

Zaszalej z obrazami, które mimo sporych 
rozmiarów łatwo zabrać do domu. Płótno jest 
zwinięte w rolkę, a łatwa do zmontowania rama 
(jeżeli jest ci potrzebna) jest dostępna w płaskim 
opakowaniu.

05 STOCKHOLM 2017 sofa 3-osobowa

3999,-
01 BJÖRKSTA obraz z ramą,  

wierzchołki drzew

249,-

02 NJUTNING świeca  
zapachowa w szkle 

2999

08

07

06

04

03 FJÄDERKLINT  
komplet 2 zasłon

299,-
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01 RUNDLIG miska 29,99 Lakierowany 
bezbarwnie bambus. Ø30cm. 
102.348.62

  
02 STORUMAN lampa stołowa 29,99  

Papier i stal. W30cm. IKEA. Model 
B1611 STORUMAN. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 303.586.20

 
03 SVARTHÖ poszewka na poduszkę  

49,99/szt. 100% bawełna. 

D50×S50cm. 703.365.94
 
04 VÄNDEROT poduszka 59,99/szt.  

Pokrycie: bawełna/poliester.  
Wypełnienie: pierze kacze. 

D40×S65cm. 203.789.30
 
05 VALLENTUNA 4-osobowa sofa  

modułowa z 3 łóżkami 7090,-  
Pokrycie : 55% bawełna, 25% polie-
ster, 12% wiskoza/sztuczny jedwab, 
8% len. Hillared ciemnoszary/Murum  
czarny 792.768.83

  
06 ÅDUM dywan z długim włosiem 

299,- Włosie: 100% polipropylen. 

Spód: lateks syntetyczny. Ø195cm. 

603.194.82
  
07 LINDELSE dywan z długim włosiem  

499,- Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks syntetyczny. 

S170×D240cm. 103.908.57
  
08 KUNGSHAMN 3-osobowa sofa modu-

łowa 2349,- Pokrycia: 100% bawełna  
i 100% poliester. S237×G85/219, 
W71cm. Idekulla różowy/beżowy/

Yttered wielobarwny 192.750.80
  
09 STENLILLE dywan z krótkim włosiem  

299,- Włosie: 100% polipropylen. 

S170×D240cm. 203.458.74

	 Sofy,	fotele	i	stoliki	możesz	kupić	
także	przez	internet	na	IKEA.pl	

Postaw	na	moduły	 
i	zyskaj	nowe	 
możliwości	

03 SVARTHÖ	poszewka	 
na	poduszkę

4999
/szt.

05 VALLENTUNA 4-osobowa  

sofa	modułowa	z	3	łóżkami

7090,-

01 RUNDLIG miska 

2999

02 STORUMAN  

lampa	stołowa	

2999

04

Jedna sofa, trzy łóżka i wbudowany 

schowek – wszystko w jednym.

41

Ustaw moduły KUNGSHAMN osobno lub 

zestaw je razem tak, jak lubisz. 

09

06 07

08 KUNGSHAMN 3-osobowa  

sofa	modułowa

2349,-/szt.
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01 JOHANNE poszewka na poduszkę  
39,99/szt. 100% ramia. 
D65×S65cm. 703.929.38

  
02 NOWOŚĆ JOHANNE pled 99,99 

100% bawełna. S130×D170cm. 
703.858.48

  
03 SJÖPENNA lampa wisząca 59,99  

Plastik. Ø35cm. IKEA. Model T1704 
Sjöpenna. Do tego modelu lampy  
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 003.424.71

  
04 STRIMLÖNN pled 199,- 100% wełna. 

S150×D200cm. 703.203.81
  
05 VEDBO fotel 699,- Pokrycie:  

100% poliester. S73×G65, W75cm. 
Gunnared ciemnoszary 103.421.02

  
06 VITTSJÖ stoliki, 2 szt. 199,-  

Wymiary: 50×50 cm, W50 cm oraz 
90×45 cm, W45,5 cm. Stal malowa-
na proszkowo, szkło hartowane  
i folia. 802.153.32

Otul się pledem w jodełkę, 
wykonanym z czystej wełny.

03 SJÖPENNA  
lampa wisząca

5999

06 VITTSJÖ stoliki, 2 szt.

199,-
05 VEDBO fotel

699,-

01

04 STRIMLÖNN pled

199,-

07 STOCKHOLM dywan tkany na płasko 
1299,- Warstwa wierzchnia: 100% 
czysta żywa wełna. Osnowa: 100% 
wełna. S250×D350cm. 602.290.33

  
08 SVALSTA stoliki, 2 szt. 299,-  

Wymiary: 1 szt. 55×45×40 cm  
oraz 1 szt. 73×63×45 cm. Gięta 
sklejka i lakierowana bezbarwnie 
okleina brzozowa. 802.806.76

  
09 LANDSKRONA fotel 1799,-  

Skóra licowa i bawełna/poliester  
z powłoką poliuretanową. S89×G89, 
W78cm. Grann/Bomstad czarny/
drewno 590.317.78

  
10 NOWOŚĆ POÄNG fotel 269,-  

Pokrycie: 100% poliester. S68×G82, 
W100cm. Okleina brzozowa/Knisa 
czarny 692.408.23

43

Bardzo prawdopodobne, że POÄNG stanie się twoim 
ulubieńcem na wiele lat. Masz ochotę na coś innego? 
Po prostu zmień poduszkę siedziska, dodaj podnóżek, 
a może jedno i drugie?

09 LANDSKRONA fotel

1799,-

07

08

10 POÄNG fotel

269,-/szt.

02 JOHANNE pled

9999



01 HEKTAR lampa podłogowa 179,-  
Stal malowana proszkowo. W181cm. 
IKEA. Model G1014 Hektar. Do tego 
modelu lampy pasują żarówki o kla-
sie energetycznej od A++ do D. 
002.153.07 Poprzednia cena 199,-

  

02 NOLMYRA fotel 129,- Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie okleina  
brzozowa i poliester. S64×G75, 
W75cm. 402.335.35

  

03 LACK stoliki, 2 szt. 129,- Wymiary:  
1 stolik 120×40 cm, W45 cm oraz  
1 stolik 60×40 cm, W35 cm. Płyta 
wiórowa, płyta pilśniowa, malowane  
wykończenie. Czarny/biały 
403.492.63

  

04 ÅDUM dywan z długim włosiem 349,-  
Włosie: 100% polipropylen. Spód: 
lateks syntetyczny. S170×D240cm. 
603.450.61

  

05 KLIPPAN sofa 2-osobowa 649,-  
Pokrycie: 100% bawełna. 
S180×G88, W66cm. Sangis  
wielobarwny 892.517.83

Wprowadź odrobinę radości za pomocą 
pokrycia sofy, którego nie sposób nie 
zauważyć. (Dodatkową zaletą jest bawełna 
z bardziej zrównoważonych źródeł).

02 NOLMYRA  

fotel

129,-

01

04

03

05 KLIPPAN sofa 

2-osobowa

649,-
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 HAMMARN sofa rozkładana. Stal malowana proszkowo, 100% poliester. 
S128×G85, W78cm. Po rozłożeniu: 120×190cm. Knisa ciemnoszary/
czarny 903.543.27

 Sofy i sofy rozkładane możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

I żadne niezapowiedziane 
nocowanie cię nie zaskoczy

HAMMARN sofa rozkładana

379,-/szt.
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01 VINTERGATA lampa wisząca 129,-/

szt. Poliester, plastik i stal. Ø42cm. 

IKEA. Model T1629 VINTERGATA.  
Do tego modelu lampy pasują żarów-

ki o klasie energetycznej od A++ do 
D. 203.424.70 

  
02 EKTORP sofa 3-osobowa 1699,-  

Pokrycie: 100% poliester. 
S218×G88, W88cm. Nordvalla  
ciemnoszary 591.649.14

  
03 HEMNES stolik kawowy 349,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 

 lita sosna. D90×S90, W46cm. 

101.762.92

  
04 DORTHE poduszka 59,99/szt.  

Tkanina: akryl i bawełna.  
Wypełnienie: pierze kacze. 

D50×S50cm. 703.838.30

  
05 NOWOŚĆ ODDRUN pled 39,99 

100% bawełna. S130×D170cm. 

303.957.93

  
06 LERSTA lampa podłogowa/do czy-

tania 49,99 Aluminium. W131cm. 

IKEA. Model G0523-1 Lersta. Do 

tego modelu lampy pasują żarówki 

o klasie energetycznej od A++ do D. 
001.106.40

  
07 STRANDMON fotel uszak 799,-  

Pokrycie: 100% poliester. S82×G96, 

W101cm. Nordvalla ciemnoszary 

203.432.24

  
08 STRANDMON podnóżek 200,-  

Pokrycie: 100% poliester. S60×G40, 

W44cm. Nordvalla ciemnoszary 

503.004.16

  
09 GUALÖV stolik ze schowkiem 199,-  

Stal malowana proszkowo. Ø60, 

W47cm. 703.403.79

  
10 NOWOŚĆ TULLSTA fotel 499,-  

Pokrycie: 55% bawełna, 45% polie-

ster. S79×G69, W64cm. Lofallet  
beżowy 292.727.12

Jest wiele powodów, by pokochać sofę 

EKTORP – na przykład ponadczasowe 

wzornictwo i grube poduchy wypełnione 

pianką o wysokiej sprężystości.

Zainspirowany fotelem uszakiem 
IKEA z lat 50. XX w. i przetestowany 
pod kątem nowoczesnego życia – 

STRANDMON to prawdziwy skarb  
na lata.

 Wybierz produkty, które ci się 
podobają, a my zajmiemy się 
dostawą zamówienia do domu 
lub biura.

07 STRANDMON 
fotel uszak

799,-
04

03

01

02 EKTORP sofa 3-osobowa

1699,-

06

10 TULLSTA fotel

499,-

09 GUALÖV stolik  
ze schowkiem

199,-

08

05 ODDRUN pled

3999
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01 KOARP fotel 699,-/szt. Pokrycie: 
100% poliester. S83×G78, W75cm. 
Gunnared beżowy/biały 192.217.18

  
02 GURLI poszewka na poduszkę  

9,99/szt. 100% bawełna.  
D50×S50cm. Jasnoróżowy 
203.436.29  Niebieski 402.811.40

  
03 NÖDEBO dywan z krótkim włosiem  

1199,- Powierzchnia użytkowa:  
100% wełna. Osnowa: 100%  
bawełna. Dywan tkany ręcznie. 
S170×D240cm. 903.723.31

  
04 LYCKSELE LÖVÅS 2-osobowa sofa 

rozkładana 749,- Pokrycie: 100%  
bawełna. S142×G100, W87cm.  
Po rozłożeniu 140×188cm.  
Ransta biały 098.400.88

  
05 TVÄRS lampa stołowa 9,-/szt. Plastik 

polipropylenowy. W17cm. IKEA. 
Model B1604 Tvärs. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 203.561.36

  
06 BURVIK stolik 129,- Stal malowana 

proszkowo i okleina brzozowa klejona 
warstwowo. Ø38, W45cm. Wysokość 
wraz z uchwytem 78cm. 803.403.88

  
07 FLOTTEBO sofa rozkładana 2099,-  

Pokrycie: 100% poliester. 
S200×G120, W79cm. Po rozłożeniu  
120×200cm. Lysed zielony 
292.222.32

04 LYCKSELE LÖVÅS  
2-osobowa sofa rozkładana

749,-

03 NÖDEBO dywan  
z krótkim włosiem

1199,-

02 GURLI poszewka  
na poduszkę

999
/szt.

05 TVÄRS  
lampa stołowa

9,-/szt.

Wykonany ręcznie ze 100% czystej, żywej wełny – 
to właśnie NÖDEBO.
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Wygodna, wszechstronna, z dużym schowkiem pod spodem  
(i osobnymi poduszkami, które się nie zsuwają). Poznaj FLOTTEBO – 
to dużo więcej niż tradycyjna rozkładana sofa.

06 BURVIK stolik

129,-
07 FLOTTEBO sofa rozkładana

2099,-

TILLTALANDE 
– kolekcja 
zaprojektowana, by 
tworzyć miejsca pracy 

Jedna z najpotężniejszych sił 

prowadzących do pozytywnej 

zmiany zaczyna się od szansy: 

oferty pracy. Kryzys uchodźczy 

w Syrii dotknął ponad 5 milionów 

osób, które musiały opuścić 

swoje domy, a wiele z nich trafiło 

do sąsiedniej Jordanii. Szybko 

połączyliśmy siły z fundacją  
non-profit Jordan River Foundation 
i rozpoczęliśmy współpracę  
z rzemieślniczkami – zarówno 

miejscowymi Jordankami, jak 
i nowo przybyłymi Syryjkami, 

aby stworzyć ręcznie wykonaną 

kolekcję TILLTALANDE. 

Czerpiąc z tradycyjnej sztuki 

rzemieślniczej przekazywanej  
z pokolenia na pokolenie, kolekcja 
obejmuje piękne produkty, które 

wzbogacają nowoczesne domy. 

Jesteśmy dumni, że możemy 

podzielić się ze światem pracą 

tych kobiet, tak jak one z dumą 

wspierają finansowo swoje 

rodziny, wzmacniając swoją 

pozycję dzięki zatrudnieniu.

To tylko jeden z wielu programów 
przedsiębiorczości społecznej, 

nad którymi pracujemy w IKEA. 
Dowiedz się więcej na IKEA.pl/

przyszlosc.

01 KOARP fotel

699,-/szt.
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Sofa za dnia, łóżko 

nocą. Niech żyje 

wszechstronność!

01 AINA komplet 2 zasłon 249,- 100% 

len. S145×D300cm. 802.841.94

  
02 HARÖRT poduszka 59,99 Pokrycie: 

100% ramia. Wypełnienie: 100% 

pierze kacze. D40×S65cm. 

004.094.85

  
03 LINDVED stolik 79,99 Stal malowana  

proszkowo. Ø50, W68cm. 

301.256.97

  
04 SANDBACKEN sofa narożna  

rozkładana 1599,- S212×G78/149, 

W69cm. Po rozłożeniu 140×200cm. 

Lofallet beżowy 792.179.02

  
05 VIGDIS poszewka na poduszkę  

29,99/szt. 100% ramia. 

D50×S50cm. Beżowy 202.617.32  
Ciemnoszary 303.201.37

  
06 VILJESTARK wazon 2,50/szt. Szkło. 

W17cm. 003.385.77

  
07 VILJESTARK wazon 2,50/szt. Szkło. 

W8cm. 003.397.94

  
08 KRISTALLER żyrandol trójramienny  

179,- Stal i szkło. Ø32cm. IKEA. 

Model T0501 Kristaller. Do tego  
modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 

800.894.61

  
09 REMSTA fotel 699,- Pokrycie:  

62% poliester, 38% wiskoza/sztucz-

ny jedwab. S60×G66, W88cm. 

Djuparp ciemnoszary 503.446.70

06 VILJESTARK wazon

250
/szt.

07

08 KRISTALLER żyrandol  
trójramienny

179,-

09 REMSTA fotel

699,-
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Metalowa rama sprawia, że sofa 

SANDBACKEN jest stabilna, solidna  
i lekka – co wspaniale sprawdza się przy 

transporcie do domu (i przeprowadzkach).

01 AINA komplet 2 zasłon

249,-

02

03

05

04 SANDBACKEN sofa 

narożna rozkładana

1599,-
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01 REGOLIT klosz lampy wiszącej 6,99 
Papier ryżowy. Ø45cm. 701.034.10

  
02 HILJA komplet 2 zasłon 59,99 

100% poliester. S145×D300cm. 
903.907.35

  
03 SKOGSALM komplet pościeli  

99,99 100% bawełna. Poszwa 
S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 803.375.07

  
04 BRÅTHULT sofa narożna rozkładana  

1549,- Pokrycie: 95% poliester  
i 5% nylon. S212×G78, W69cm.  
Po rozłożeniu 140×200cm. Borred 
szarozielony 092.178.49 
Produkt dostępny tylko na IKEA.pl

  
05 FRIHETEN sofa narożna rozkładana  

z pojemnikiem na pościel 1599,-  
S230×G151, W66cm. Po rozłożeniu 
140×204cm. Skiftebo ciemnoszary 
392.167.54

  
06 TINGBY stolik na kółkach 149,-  

Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, 
wykończenie z folii, malowane. 
D64×S64, W45cm. 202.959.25

  
07 NYHAMN 3-osobowa sofa rozkładana 

z materacem ze sprężynami kiesze-
niowymi 1099,- S200×G97, W90cm. 
Po rozłożeniu 140×200cm. Borred 
jasnobeżowy 891.976.87

  
08 SANELA poszewka na poduszkę 

24,99/szt. 100% bawełniany  
aksamit. D50×S50cm. 903.210.30

  
09 VINDUM dywan z długim włosiem  

499,- Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks syntetyczny. 
S170×D230cm. 503.449.86

  
10 RÅDVIKEN fotel 499,- Bejcowany,  

lakierowany bezbarwnie rattan, 
papier i stal. S79×G73, W82cm. 
502.954.72

Wpuść trochę światła – albo się od niego odetnij – 
za pomocą zasłon zawieszonych warstwami.

01 REGOLIT klosz 
lampy wiszącej

699

03 SKOGSALM  
komplet pościeli

9999

02 HILJA komplet  
2 zasłon 

5999

04 BRÅTHULT sofa  
narożna rozkładana

1549,-
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06

09

08

10

07 NYHAMN 3-osobowa sofa  
rozkładana z materacem  
ze sprężynami kieszeniowymi

1099,-

FRIHETEN błyskawicznie zmienia się z sofy 
w łóżko i odwrotnie.

05 FRIHETEN sofa narożna rozkładana 
z pojemnikiem na pościel

1599,-
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01 NOWOŚĆ LUNNARP stolik 149,-  

Płyta wiórowa, pyta pilśniowa i  
wykończenie z folii. D55×S45, 
W55cm. 703.990.20

  

02 HOLMSUND 3-osobowa sofa rozkła-

dana 1599,- Pokrycie : 65% poliester, 
35% bawełna. S230×G99, W96cm.  
Po rozłożeniu 140×200cm. Orrsta  
jasnoniebieski 892.407.56

  

03 NOWOŚĆ DAGGRUTA poszewka na 
poduszkę 14,99/szt. 100% bawełna. 
D50×S50cm. 503.957.87

  

04 BLÅRIPS komplet pościeli 119,-  
55% lyocell i 45% bawełniana  
satyna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewka D50×S60cm. 403.375.66

  

05 BEGÄRLIG wazon 79,99 Szkło. 
W29cm. 303.097.81

  

06 NOWOŚĆ PEPPARKORN wazon 
49,99 Lakierowane szkło. W28cm. 
203.926.53

Czas do łóżka? Wystarczy pociągnąć 
podstawę do góry, złożyć oparcie i już 
można się kłaść.

05

 MAJORNA lampa podłogowa. Papier i stal. W140cm.  
IKEA. Model G1605 MAJORNA. Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej od A++ do D. 203.236.69 

Lampy możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Przyciąga wzrok dużych i małych

MAJORNA
lampa podłogowa

9999

 Więcej sof, stołów  
i krzeseł znajdziesz 
na IKEA.pl oraz  
w sklepie.

04 BLÅRIPS  
komplet pościeli

119,-

02 HOLMSUND 3-osobowa 
sofa rozkładana

1599,-

03

01

06 PEPPARKORN  
wazon

4999



01 BRÅTHULT sofa narożna rozkładana 1499,-  
Pokrycie: 100% poliester. S212×G78/149, 
W69cm. Po rozłożeniu 140×200cm. Vissle 
czerwony/pomarańczowy 892.178.45 

Produkt dostępny tylko na IKEA.pl
02 TUVALIE pled 49,99 100% bawełna. 

S120×D180cm. 103.522.90
03 NOWOŚĆ GLADOM stolik z tacą 79,99  

Stal malowana proszkowo. Ø44,5,  
W52,5cm. 304.119.91

04 NOWOŚĆ VIDEBÄK dywan tkany  
na płasko 599,-/szt. Powierzchnia:  
100% wełna. Osnowa: 100% bawełna. 
S133×D195cm. 103.908.62

Dom #2

Ograniczona 
przestrzeń  
bez ograniczeń
Domy są niepowtarzalne. Jak odciski palców. 
I w każdym domu, dużym czy małym, 
znajdziesz miejsce, aby wyrazić siebie. 
Wystarczy, że pokażesz to, co kochasz,  
i zadbasz o swoje potrzeby.

Dusza tego mieszkania tkwi w żywych 
kolorach, mieszance różnych wzorów  
i samodzielnie wykonanych elementach 
wystroju. W samym środku ustawiliśmy 
przytulną sofę. Dzięki temu rodzic i dziecko 
mogą znaleźć chwilę tylko dla siebie  
w przerwie między zabawą, jedzeniem, 
kąpielą, spaniem i... kolejną porcją zabawy.

57

Wybierz opcję dwa (lub więcej) w jednym. 
Ta sofa łatwo zmienia się w wygodne łóżko, 
a w podnóżku znajdzie się miejsce na 
pościel.

03

02

01 BRÅTHULT rozkładana sofa narożna

1499,-

04 VIDEBÄK dywan  
tkany na płasko

599,-/szt.
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Ø44, W29cm. 003.283.66

05 NOWOŚĆ DITTE tkanina 12,99/mb  

100% bawełna. S140cm. 803.958.04
06 NOWOŚĆ INGOLF krzesło dziecięce 179,- 

Zalecane dla dzieci od 3 roku życia. Lite  
drewno kauczukowe, malowane wykończenie. 
S41×G45, W77cm. 901.464.56

07 KAUSTBY krzesło 129,- Bejcowana, lakierowa-
na bezbarwnie lita sosna. S44×G48, W103cm. 
401.822.44

01 NOWOŚĆ FÖRESLÅ miski, 2 szt. 19,99  

W zestawie: 1 miska (Ø15 cm, W7 cm)  
i 1 miska (Ø21 cm, W8 cm). 103.752.82

02 NOWOŚĆ BILLY regał ze szklanymi drzwiami 
499,- S80×G30, W202cm. 803.856.16

03 PYSSLA koraliki 19,99 Zalecane dla dzieci 
od 4 roku życia. Plastik polietylenowy. 600g. 
501.285.72

04 JÄRA klosz lampy 49,99 Podstawa lampy  
i oprawka z kablem są sprzedawane osobno. 
Wiskoza/sztuczny jedwab, len, plastik i stal. 

Potrzebujesz miejsca, by zjeść naleśniki 
i dać upust swojej kreatywności? 
Wielofunkcyjny, rozkładany stół do jadalni 
może stać się czworonożnym członkiem 
waszej rodziny.

Regał przy stole ułatwia sprzątanie  
i płynne przechodzenie od jednej czynności 
do drugiej. Dzięki szklanym drzwiom 
możesz pochwalić się swoją pasją.  
A przymocowanie wysokiego mebla do 
ściany zapobiegnie wypadkom.

05

07

01 FÖRESLÅ miski,  
2 szt.

1999

03 PYSSLA koraliki

1999

04 JÄRA klosz lampy 

4999

 Spędzaj czas, robiąc to, co kochasz. 
Transport zakupów możesz zostawić 
nam.

06 INGOLF  
krzesło dziecięce

179,-

02 BILLY regał  
ze szklanymi drzwiami

499,-



01 OLLSTA klosz lampy 29,99 Podstawa 
lampy i oprawka z kablem są sprzeda- 
wane osobno. Tkanina i stal. Ø27, 
W18cm. 303.262.00

  
02 DUKTIG babeczki, 4 szt. 29,99 

W komplecie: 3 babeczki z odłączanymi 

elementami i 1 kawałek tortu.  
Zalecane dla dzieci od 3 roku życia. 

100% poliester. 703.807.75
  
03 NOWOŚĆ STARTTID breloczek do  

kluczy 7,99 W11cm. 204.106.33

  
04 NOWOŚĆ MORGONTE talerz i miski,  

3 szt. 29,99 W komplecie: 1 miska 
(10cm), 1 miska (13,5 cm) i 1 talerz 
(16 cm). 503.982.67

  
05 NOWOŚĆ GRADVIS osłonka doniczki 

14,99 Maks. średnica doniczki 15cm. 

W15cm. 703.915.33
  
06 MOPPE minikomoda 59,99 Tutaj  

pomalowana farbą. Sklejka brzozowa. 

S42×G18, W32cm. 402.163.57
  
07 MÅLA papier 19,99 W komplecie:  

15 kartek A4/120 gr – białe, 45 kartek  
A4/120 gr – różne jaskrawe kolory,  
45 kartek A4/100 gr – białe, 24 kartek 

A4/100 gr – różne pastelowe kolory  
i 25 kartek A3/100 gr – białe. Papier 

niebielony chlorem. 301.933.23
  
08 MÅLA kreda 7,99/9 szt. W komplecie:  

1 plastikowe pudełko z pokrywką,  
3 kredy białe i 6 kolorowych. Zalecane 

dla dzieci od 3 roku życia. D8,5cm. 

701.933.21
  
09 FÄRGRIK miska 3,99/szt. Kamionka. 

Ø16cm. 603.920.00
  
10 NOWOŚĆ VATTENMYNTA tkanina  

19,99/mb 100% bawełna. S150cm. 

703.958.33

 Znajdź styl, który 
pokochasz. Zobacz 
wszystkie produkty 
na IKEA.pl lub w 
najbliższym sklepie.

W moim stylu. 
Kolorowy 
miszmasz.

Wymieszane, żywe kolory – nawet 
namalowane na jasnym drewnie. 
Twarde materiały o miękkich 
liniach. Akcenty wykonane ręcznie. 
Odrobina zabawy. Oto ściągawka, 
jak uzyskać ten efekt we własnym 
domu.

09 FÄRGRIK miska

399/szt.

01 OLLSTA klosz lampy

2999

06 MOPPE minikomoda 
z szufladami

5999

07 08

02

05

03

6160

04 MORGONTE talerz i miski,  
komplet 3 szt.

2999

10 VATTENMYNTA  
tkanina

1999/mb
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V1604 Fubbla. Do tego modelu lampy pasują 
żarówki o klasie energetycznej od A++ do D. 
003.815.99

08 LATTJO komplet pościeli 49,99 100% bawełna.  
Poszwa S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 103.509.17

09 BUSUNGE rama łóżka o regulowanej długości  
599,- Materac i pościel są sprzedawane

 osobno. Wykończenie z folii, malowana. 
S90×D138–208, W100cm. Pasuje materac 
80×200cm. 902.290.17

01 MÅLA papier 19,99 W komplecie: 15 kartek 
A4/120 gr – białe, 45 kartek A4/120 gr – różne 
jaskrawe kolory, 45 kartek A4/100 gr – białe, 
24 kartek A4/100 gr – różne pastelowe kolory  
i 25 kartek A3/100 gr – białe. Papier niebielo-
ny chlorem. 301.933.23

02 MÅLA kredki 12,99/10 szt. W komplecie:  
10 kredek w różnych kolorach i temperówka. 
Lita sosna. D12cm. 301.933.18

03 NOWOŚĆ DAGGRUTA poszewka 14,99/szt.  
100% bawełna. D50×S50cm. 503.957.87

04 JÄTTESTOR pluszak, słoń 69,99 Zalecane dla 
dzieci od 1 roku życia. Tkanina: 100% poli- 
ester. Wypełnienie: włókna poliestrowe. 
D60cm. 703.735.91

05 EKEDALEN ławka 299,- Bejcowana, lakierowa-
na bezbarwnie okleina jesionowa. D105×S36, 
W45cm. 403.407.62

06 BUSUNGE szafa 549,- Wykończenie z folii,  
malowana. S80×G52, W139cm. 802.290.08

07 FUBBLA lampa ścienna 89,99 Stal malowana 
proszkowo. S10×G20, W15cm. IKEA. Model 

Rozejrzyj się wokół i zerknij w dół! Ławka może 
być dodatkowym siedziskiem, miejscem do 
przechowywania, a nawet stolikiem.

Dziecięcy pokój może 
być przytulną i wesołą 
przestrzenią prywatną –  
z czterema ścianami lub  
bez. Zresztą to pokolenie 
i tak nie przejmuje się 
ograniczeniami.

09 BUSUNGE rama łóżka  
o regulowanej długości

599,-

05 EKEDALEN ławka

299,-

01 MÅLA papier

1999

07

08

04

02

06 BUSUNGE szafa

549,-

Pewnego dnia zatęsknisz za odstraszaniem 
potworów. Do tego czasu pluszaki i lampka  
przy łóżku pomogą oswoić strach przed spaniem 
w samotności.

03 DAGGRUTA  
poszewka na poduszkę

1499
/szt.
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Mniej bałaganu, więcej radości. Wybierz 
przedmioty, które ci się podobają, i postaw 
je na widoku. A całą resztę posortuj  
i schowaj. 

01 PINNIG wieszak z 3 haczykami 49,99/szt. 
Stal malowana proszkowo i cynk. S79×G17, 
W16cm. 003.297.90 

02 NOWOŚĆ MALM komoda z 3 szufladami  
299,-/szt. Płyta wiórowa, malowane wykoń-
czenie. S80×G48, W78cm. 604.018.96

03 ALGOT 2 sekcje z półkami 494,- S132×G41, 
W197cm. 892.794.90

04 ARÖD lampa podłogowa/do czytania 199,-  
Stal malowana proszkowo i aluminium. 
W180cm. IKEA. Model G1705 Aröd. Do tego 
modelu lampy pasują żarówki o klasie energe-
tycznej od A++ do D. 303.890.99

05 FJÄLLA pudełko z pokrywką 29,99/szt.  
Papier i stal. D31×S30, W30cm. 204.040.19

06 NOWOŚĆ PROVINSROS komplet pościeli  
79,99 100% bawełna. Poszwa S200×D200cm. 
Poszewki D50×S60cm. 603.901.57

05

01

 Potrzebujesz pomocy w transporcie 
nowej sofy do domu? Możemy się  
tym zająć.

Ciekawość dzieci nie zna granic. Zadbaj  
o ich bezpieczeństwo i przymocuj do ściany 
wszystkie meble o wysokości ponad 75 cm, 
aby zapobiec ewentualnym wypadkom.

Obudź się wypoczęta, nawet jeśli twoja 
sypialnia to jednocześnie pokój dzienny. 
Zasłony (jak te wykonane własnoręcznie) 
zapewniają dobry sen, odrobinę prywatności  
i niepowtarzalny wystrój.  

03 ALGOT 2 sekcje  
z półkami 

494,-
04 ARÖD lampa  

podłogowa/do czytania

199,-

02 MALM komoda z 3 szufladami

299,-/szt.

06 PROVINSROS  
komplet pościeli

7999
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01 LÅDDAN wieszak z przyssawką 7,99 
Plastik i kauczuk syntetyczny. 603.608.48 

02 ALGOT szyna ścienna z półkami i suszarką 
170,- Stal malowana proszkowo, płyta wióro-
wa i folia. S66×G61, W197cm. 399.038.33

03 VÅGSJÖN ręcznik do rąk 12,99/szt.  
100% bawełna. S50×D100cm. 803.535.97

04 SILVERÅN szafka z lustrem 199,- Wykończenie 
z folii i szkło lustrzane. S60×G14, W68cm. 
102.679.99

05 SILVERÅN szafka wysoka, dwudrzwiowa 399,-  
Wykończenie z folii. S40×G25, W172,2cm. 
602.640.12

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN szafka dwudrzwiowa  
z umywalką 579,- Bateria łazienkowa jest 
sprzedawana osobno. Wykończenie z folii  
i ceramika. S63×G45, W90,5cm. 590.203.84 

07 JÄLL torba na pranie ze stojakiem 15,- Plastik  
i stal. D41×S43, W64cm. 70l. 701.189.68

08 FÖRSIKTIG podium dziecięce 9,99 Plastik  
i guma. S37×G24, W13cm. 602.484.18

	 Zaoszczędź	sobie	nieco	kłopotu	–	

transport	nowej	łazienki	zostaw	nam.
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01 LÅDDAN	wieszak 
z	przyssawką

799

03 VÅGSJÖN  

ręcznik	do	rąk

1299
/szt.

05 SILVERÅN	szafka	wysoka,	 
dwudrzwiowa

399,-

08

04

07

06

02 ALGOT	szyna	ścienna	 
z	półkami	i	suszarką

170,-

Wykorzystaj maksymalnie miejsce w małej 
łazience przy pomocy wysokich i niskich szafek. 
Łatwa do przenoszenia, składana torba to 
świetne miejsce na pranie.



 FAGERGINST komplet pościeli. 100% bawełna. Poszwa 
S150×D200cm. Poszewka D50×S60cm. 903.503.05

 Poprzednia cena 59,99
 

 Tekstylia do sypialni możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

To prawda. Jest tak miękka,  
na jaką wygląda.

01 TRENSUM lustro 24,99 Szkło lustrzane i stal 
nierdzewna. Ø17, W33cm. 245.244.85 

02 NOWOŚĆ NJUTNING wazon i 6 patyczków  
zapachowych 19,99 W komplecie: 6 patycz-
ków zapachowych (długość 24 cm) i 1 wazon 
(wysokość 8,5 cm). Lawenda/bez 903.555.67

03 FABRIKÖR witryna 499,- Stal i szkło hartowa-

ne. S81×G42, W113cm. 003.631.71

04 ANNAKAJSA komplet 2 zasłon zaciemniają-

cych 299,- 100% poliester. S145×D300cm. 
303.952.60

05 SKUBBARE kosz 49,99/szt. 100% poliester. 
S36×G25, W38cm. 903.170.85
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 Masz już w domu wszystkie zakupy, 
ale to nie do końca to, o co ci chodziło? 
Głowa do góry, u nas masz 365 dni na  
ich zwrot.

05

04

01

Zamykana na klucz witryna wyeksponuje 
twoje najcenniejsze skarby (i zabezpieczy 
je przed palcami lepkimi od słodyczy).

03 FABRIKÖR witryna

499,-

02 NJUTNING wazon 

i 6 patyczków zapachowych 

1999

FAGERGINST
komplet pościeli

4999
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01 SVALNÄS zestaw do przechowywania 
na ścianie 1280,- Lakierowany  
bezbarwnie bambus i stal malowana  
proszkowo. S130×G35, W176cm. 

391.844.37

 
02 PANORERA zegar 79,99 Plastik  

i szkło. Ø24cm. 103.741.50

 
03 EKET kombinacja szafek ściennych 

265,- Płyta wiórowa i wykończenie  
z folii. S105×G25, W70cm. 

891.890.60

 
04 TJENA pudełko z pokrywką 9,99/szt.  

Papier. D25×S18, W15cm. 

703.982.14 
 
05 SVALNÄS zestaw do przechowywania 

na ścianie 1050,- Lakierowany  
bezbarwnie bambus i stal malowana  
proszkowo. S150×G35, W176cm. 

691.844.50

 
06 HOVSTA ramka 29,99 Plastik  

i wykończenie z folii. Obraz 

S40×W50cm. 203.657.44 
 
07 EKBY ALEX/EKBY VALTER półka  

z szufladą 185,- Płyta wiórowa, 

wykończenie z folii i lita brzoza. 

S119×D28cm. 091.007.93 

70

Bambus to wytrzymały naturalny materiał – trawa,  
która w ciągu jednego dnia rośnie do wysokości jednego 

metra i nie wymaga ponownego obsadzania, to także 

zrównoważony wybór.

01 SVALNÄS zestaw  
do przechowywania 
na ścianie

1280,-

03 EKET kombinacja  
szafek ściennych

265,-

05 SVALNÄS zestaw  
do przechowywania  
na ścianie

1050,-

07 EKBY ALEX/EKBY VALTER 
półka z szufladą

185,-

02

06

04 TJENA pudełko z pokrywką

999
/szt.

Przechowywa-
nie w pokoju 
dziennym

Mało co daje większą satysfakcję 
niż długo odkładane porządki. 
Kiedy na widoku pozostaną tylko 
najładniejsze rzeczy, a cały bałagan 
zniknie (przynajmniej na chwilę), 
łatwiej wygospodarować miejsce 
na to, co ważne – relaks czy nawet 
pracę. A bez względu na to, co 
chcesz przechowywać i jakich 
warunków do pracy potrzebujesz, 
możesz na nas liczyć. 

Zobacz naszą pełną ofertę na  
IKEA.pl i w najbliższym sklepie 
IKEA. Tutaj przedstawiamy  
wybrane produkty. 
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08 NOWOŚĆ BILLY/OXBERG regał  

ze szklanymi drzwiami 499,- 

Oświetlenie jest sprzedawane  

osobno. S80×G30, W202cm. 

292.499.72  
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Diabeł tkwi w szczegółach! Takich, jak przełącznik 

ściemniacza, który pozwala z łatwością stworzyć 

nastrojową atmosferę.

07 BILLY regał

387,-

01 STOCKHOLM 2017 

lampa stołowa

199,-
03 BILLY regał

777,-

02

05

01 STOCKHOLM 2017 lampa stołowa 

199,- Stal chromowana i szkło harto-

wane. W32cm. IKEA. Model B1524F 

STOCKHOLM 2017. Do tego modelu 

lampy pasują żarówki o klasie ener-

getycznej od A++ do D. 303.435.39 

 

02 URSHULT oświetlenie regałowe LED 

59,99/szt. Stal niklowana. D29cm. 

IKEA. Model L1305 Urshult. Ten mo-

del oświetlenia zawiera wbudowane 

żarówki LED o klasie energetycznej 

od A++ do A, których nie można  

wymieniać. 302.604.02 

 

03 BILLY regał 777,- Bejcowana, lakiero-

wana bezbarwnie okleina jesionowa. 

S120×G28, W237cm. 890.204.72

  

04 BATTING pudełko, 3 szt. 69,99 

Wymiary: 2 szt (16×25×15 cm) 

i 1 szt (27×35×18 cm). Papier. 

603.272.36 

 

05 CYLINDER wazon/miska, 3 szt. 59,99 

W komplecie: wazon (W20 cm,  

Ø18 cm), wazon (W15 cm, Ø4 cm)  

i miska (W9 cm, Ø22 cm). Szkło. 

801.750.91 

 

06 TJENA pudełko z pokrywką 9,99/szt.  

Papier. D25×S18, W15cm. 

103.954.21 

 

07 BILLY regał 387,- Płyta wiórowa 

i wykończenie z folii. S240×G28, 

W106cm. 090.178.26

06

04

Dopasuj półki tak, aby zrobić miejsce na wszystkie swoje 

skarby, dodaj zintegrowane oświetlenie i ciesz się ich 

widokiem (zresztą skarby zawsze lepiej mieć na oku).

 Aby zapobiec nieszczęśliwym 
wypadkom, przymocuj do ściany 
wszystkie meble o wysokości 
ponad 75 cm.

Z serwetki Gillisa 
prosto do twojego 
domu

W 1979 roku IKEA wprowadziła 

do asortymentu pierwszy  

regał na książki BILLY, 

zaprojektowany przez Gillisa 

Lundgrena (1929–2016).  

Gillis był kimś więcej niż 

pracownikiem numer cztery 

w IKEA. Stał też za wieloma 

wspaniałymi produktami  

i innowacjami (np. to jemu 

zawdzięczmy pomysł słynnych 

płaskich paczek).

Pierwszy szkic regału BILLY 

powstał pod wpływem chwili na 

serwetce. Od tego czasu, a było 

to 40 lat temu, system regałów 

nieustannie się rozwija. Powstają 

coraz to nowsze wersje kultowego 

regału, ale w gruncie rzeczy to 

wciąż ten sam BILLY z serwetki 

Gillisa: funkcjonalny, praktyczny, 

niedrogi i ponadczasowy.

 

08 BILLY/OXBERG regał 
ze szklanymi drzwiami

499,-
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Nike Karlsson, 
projektant

„Projektując witrynę FABRIKÖR, 
czerpałem inspirację z mebli 
przemysłowych z początków  
XX wieku, zwłaszcza z metalowych 
szafek medycznych. FABRIKÖR 
to solidny mebel, który emanuje 
wysoką jakością – idealnie nadaje 
się do eksponowania ulubionych 
przedmiotów”. 
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	 Podoba	ci	się	to,	
co	widzisz,	ale	
szukasz	czegoś	
nieco	innego?	
Więcej	produktów	
znajdziesz	na	 
IKEA.pl	lub	 
w	sklepie.

Wykonana z emaliowanej stali CITRONSYRA 
równie dobrze sprawdza się w domu i na świeżym 
powietrzu.

Witryna pięknie wyeksponuje ukochane przedmioty i ochroni  
je przed kurzem.

01 KVARNVIK zestaw pudełek, 3 szt. 
59,99 Wymiary: 1 szt. (Ø15 cm,  

W9 cm), 1 szt. (Ø22 cm, W12 cm)  

i 1 szt. (Ø29 cm, W15 cm).  

Papier i stal. 303.970.75 

 

02 NOWOŚĆ CITRONSYRA osłonka  
doniczki 19,99 Maks. średnica  
doniczki 15cm. W14cm. 403.873.87

 

03 BOLLEBYGD gablotka 99,99 Stal 
malowana proszkowo i plastik. 

S25×W36cm. 603.866.26
 

04 NOWOŚĆ	FABRIKÖR witryna 499,-

Stal malowana proszkowo i szkło 
hartowane. S81×G42, W113cm. 
204.005.73

 

05 NOWOŚĆ	FABRIKÖR witryna 599,-  

Stal malowana proszkowo i szkło 
hartowane. S57×G47, W150cm. 
004.090.32 

 

06 MALSJÖ witryna 999,- Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie okleina  
jesionowa i szkło hartowane. 
S60×G40, W186cm. 303.034.87  

Oświetlenie jest sprzedawane 
osobno.

 

07 EKBY HEMNES/EKBY HÅLL półka 
ścienna 59,99 Bejcowana, lakierowa-

na bezbarwnie lita sosna i stal  
z powłoką epoksydową. S79×G19, 
W25cm. 990.477.15 

01 KVARNVIK	zestaw	pudełek,	3	szt.

5999

03 BOLLEBYGD 
gablotka

9999

04 FABRIKÖR	witryna

499,-

05 FABRIKÖR	witryna

599,-

06 MALSJÖ	witryna

999,-
07 EKBY HEMNES/EKBY HÅLL 

półka	ścienna

5999

02 CITRONSYRA  
osłonka	doniczki

1999



77Przechowywanie w pokoju dziennym

01 LACK półka ścienna 24,99/szt.  
Płyta wiórowa, płyta pilśniowa  
i malowane wykończenie. 
D30×G26cm. 701.036.22 

 

02 IDEBO torba do organizacji kabli  
19,99 Plastik polipropylenowy  
i mosiądz. S19×G39, W29cm. 
903.364.04 

 

03 SJÖPENNA lampa stołowa 59,99  
W30cm. IKEA. Model B1618 
Sjöpenna. Do tego modelu lampy  
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 203.238.72 

 

04 LACK szafka pod TV 39,- Płyta  
wiórowa, płyta pilśniowa i malowa-

ne wykończenie. S90×G26, W45cm. 
502.432.99 

 

05 KNALLBÅGE wiszące kieszenie na 
akcesoria 24,99 100% poliester. 
D91×S30cm. 603.439.10 

 

06 BESTÅ szafka pod TV 690,- 
S180×G40, W48cm. Lappviken/
Sindvik czarnobrązowy, przezroczy-

ste szkło 091.889.79 

 

07 BATTING kosz 39,99 Papier. 
S27×G35, W18cm. 403.272.37 

 

08 BYÅS szafka pod TV 449,-  
Płyta wiórowa, płyta pilśniowa,  
folia i malowane wykończenie. 
S160×G42, W45cm. 802.277.97 
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Koniec z zawieruszonymi pilotami 
(lub okularami czy ulubionymi 
długopisami do krzyżówek).

Ukryj kable, wtyczki  
i przedłużacze w torbie.

05 KNALLBÅGE wiszące 
kieszenie na akcesoria

2499

01 LACK półka ścienna

2499
/szt.

02 IDEBO torba  
do organizacji kabli

1999

04 LACK szafka pod TV

39,-

06 BESTÅ szafka pod TV

690,-

08 BYÅS szafka pod TV

449,-

03 SJÖPENNA  
lampa stołowa 

5999

07
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01 ENEBY głośnik bluetooth 399,-  
S30×G11, W30cm. 804.014.66

  
02 IDEBO torba do organizacji kabli  

19,99 Plastik polipropylenowy  
i mosiądz. S19×G39, W29cm. 
103.364.03

  
03 LÖRBY ładowarka USB z klipsem  

49,99 Plastik poliwęglanowy  
i tworzywo ABS. D9×S2,5, W2cm. 
703.886.96

  
04 TRÅDFRI bramka 149,- Plastik  

poliwęglanowy i tworzywo ABS. 
Ø110, W45mm. 403.378.06

  
05 ENEBY głośnik bluetooth 299,-

 S20×G8, W20cm. 503.576.29
  
06 TRÅDFRI zestaw z regulatorem przy-

ciemnienia światła 89,99 Tworzywo 
ABS. Ø45mm, W12mm. 803.569.11

  
07 NORDMÄRKE ładowarka bezprzewo-

dowa 99,99 Plastik poliwęglanowy, 
kauczuk syntetyczny i brzoza. Ø8,5, 
W2cm. 403.819.79

Przenośny głośnik ENEBY ma wszystko, czego potrzebujesz, 
aby uzyskać czysty, mocny dźwięk. Dodatkowo łączy się ze 
wszystkimi urządzeniami z Bluetooth®.
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Dzięki bramce TRÅDFRI, darmowej aplikacji i naszym 
inteligentnym żarówkom LED, możesz łatwo ustawić 
wyłączniki czasowe, przyciemniać i rozjaśniać światło 
oraz zaprogramować ustawienia nastrojowego 
oświetlenia.

Popraw sobie nastrój

Dom to coś więcej niż tylko  
meble (chociaż od czegoś przecież 
trzeba zacząć). Mniej namacalne 
elementy, takie jak światło  
i dźwięk, mają ogromny wpływ 
na nasz nastrój i mogą zmienić 
zwykły szary poniedziałek  
w niesamowity dzień.
 
Aby pomóc ci dopasować 
oświetlenie do indywidualnych 
potrzeb, stworzyliśmy ofertę 
inteligentnych żarówek i paneli 
LED. Sercem systemu jest 
bramka TRÅDFRI, która umożliwia 
sterowanie oświetleniem za 
pomocą darmowej aplikacji. 
Najnowsza funkcja, wprowadzona 
dzięki integracji z urządzeniami 
innych producentów, umożliwia 
kontrolowanie oświetlenia za 
pomocą zewnętrznych urządzeń 
sterowania głosem. Wystarczy 
jedno twoje słowo, aby zmienić 
nastrój we wnętrzu.   

A to dopiero początek. Planujemy 
dodawać jeszcze więcej funkcji  
i opcji do naszych inteligentnych 
rozwiązań dla domu, co oznacza, 
że bramka, którą już posiadasz, 
może w przyszłości stać się 
jeszcze bardziej inteligentna. 

02

05 ENEBY głośnik  
bluetooth

299,-
03 LÖRBY  

ładowarka USB   
z klipsem

4999

04 TRÅDFRI bramka

149,-

07 NORDMÄRKE  
ładowarka  
bezprzewodowa

9999

01 ENEBY głośnik bluetooth 

399,-

06 TRÅDFRI zestaw  
z regulatorem  
przyciemnienia światła

8999



8180

01 BESTÅ szafka pod TV z szufladami 880,-  
S180×G40, W74cm. Maks. rozmiar ekranu  
TV 70”. Czarnobrązowy/Lappviken/
Stallarp czarnobrązowy przezroczyste szkło 
492.762.57

02 BESTÅ zestaw do przechowywania ze szkla-
nymi drzwiami 1370,- S120×G40, W192cm. 
Biały Selsviken/z połyskiem/jasnoszarozielony 
przezroczyste szkło 392.077.64

03 BESTÅ zestaw do przechowywania z drzwiami 
530,- S120×G40, W74cm. Biały/Vassviken/

BESTÅ Wierzymy w moc wszechstronnych, funkcjonalnych produktów. 
Nic więc dziwnego, że modułowy system do przechowywania 
mediów, BESTÅ, z biegiem lat rozwinął się i spełnia potrzeby 
związane nie tylko z rozrywką. Łatwo go dopasować do swoich 
potrzeb, dzięki czemu nadaje się do wszelkiego rodzaju 
przechowywania i eksponowania. Sprawdzi się nawet jako bufet. 

Mamy drzwi w wielu różnych 
wykończeniach, dzięki czemu 
system BESTÅ wpasuje się 
w każde wnętrze w każdym 
domu.

Wybierz nogi, które 
będą pasować do 
twojego stylu. Albo 
po prostu z nich 
zrezygnuj.

Bez gałek, bez uchwytów. 
Wyłącznie minimalistyczne, 
czyste wzornictwo.

01 BESTÅ szafka pod TV z szufladami

880,-

05 BESTÅ zestaw szafek pod TV  
ze szklanymi drzwiami

940,-

02

03

04

Sularp biały 892.669.49
04 BESTÅ zestaw do przechowywania z drzwiami 

i szufladami 1050,- S180×G40/42, W128cm. 
Biały Kallviken ciemnoszary imitacja betonu/
Inviken okleina jesionowa/Lappviken biały 
892.777.40

05 BESTÅ zestaw szafek pod TV ze szklanymi  
drzwiami 940,- S240×G20/40, W166cm. 
Maks. rozmiar ekranu TV 50”. Biały Lappviken/
jasnoszary przezroczyste szkło 192.016.83

	 Meble	do	przechowywania,	regały	 
i	szafki	pod	TV	możesz	kupić	także	 
przez internet na IKEA.pl



83Przechowywanie w pokoju dziennym

Mit minimalizmu

Przytłacza cię ilość rzeczy, które 
posiadasz? Nie tylko ciebie. Nasz 
Raport o życiu w domu pokazuje, 
że „nadmiar przedmiotów” jest 
najczęstszą przyczyną stresu  
i złego samopoczucia w domu. 
Ale pozbycie się ich, zamiast ulgi, 
może wywołać jeszcze większy 
niepokój. Wielu z nas odczuwa 
presję, by żyć wśród mniejszej 
ilości przedmiotów, ale to, co 
posiadamy, wiąże się przecież 
z naszymi wspomnieniami, 
nadziejami i marzeniami.  
(Czy sprzedając tę gitarę, 
przyznajesz, że już nigdy  
nie zostaniesz muzykiem?)

Przedmioty, które mają dla 
nas emocjonalną wartość, dają 
nam sporo radości, nawet gdy 
nie są zbyt praktyczne. A zatem 
dobrze jest zastanowić się nad 
priorytetami i wybrać odpowiednie 
rozwiązania do przechowywania, 
zamiast wyrzucać wszystko 
jak leci w złudnym dążeniu do 
minimalizmu. Profesor Russell 
Belk, uznany ekspert w dziedzinie 
znaczenia dóbr materialnych, 
twierdzi, że chodzi tu o zdrowsze 
i bardziej rozsądne podejście, 
a nie o hurtowe pozbywanie się 
rzeczy bez namysłu, pod wpływem 
chwili. Możemy przez jakiś czas 
spróbować obyć się bez nich  
i zobaczyć, czy naprawdę ich  
nie chcemy. Jeżeli poczujemy 
się gotowi, możemy pójść o krok 
dalej – za rok lub dwa, lub jak  
w przypadku tej gitary – nigdy!

Więcej przeczytasz w naszym 
corocznym Raporcie o życiu  

w domu: lifeathome.ikea.com

82 Przechowywanie w pokoju dziennym

Nadaj regałowi KALLAX osobisty charakter za pomocą 
akcesoriów, które podniosą jego funkcjonalność  
i podkreślą piękny wygląd.

Różne kształty, rozmiary i kolory – a do tego z nogami lub bez. 
Dzięki szafkom LIXHULT z łatwością stworzysz niepowtarzalne 
rozwiązanie do przechowywania.

01 KALLAX regał 199,- Pojemniki są 
sprzedawane osobno. Płyta wiórowa,  
płyta pilśniowa i malowane wykoń- 
czenie. S77×G39, W147cm. 
802.758.87

 
02 KALLAX przegroda do półki 60,-  

Płyta wiórowa, wykończenie z folii, 
malowana. S33×W33cm. 603.460.70

  
03 KALLAX wisząca półka na akcesoria 

50,-/szt. D56×S36cm. 603.450.75 
 
04 FORSÅ lampa biurkowa 59,99 

W35cm. IKEA. Model A0501 FORSÅ. 
Do tego modelu lampy pasują żarów-
ki o klasie energetycznej od A++ do 
D. 303.580.26 

 
05 IKEA PS szafka 399,- Stal malowana  

proszkowo. S119×G40, W63cm. 
502.923.17

 
06 LACK półka ścienna 139,- Płyta  

wiórowa, płyta pilśniowa i malowane 
wykończenie. S30×G28, W190cm. 
602.821.86

 
07 LANKMOJ zestaw pudełek, 3 szt. 

19,99 W komplecie: 2 pudełka 
(21×15×5 cm) i 1 pudełko 
(32x23×6,5 cm). Papier. 004.022.62 

 
08 LIXHULT kombinacja szafek 317,- 

S95×G35, W82cm. 792.763.88 

01 KALLAX regał

199,-

02 03

05 IKEA PS szafka

399,-

06 LACK półka ścienna

139,-

08 LIXHULT  

kombinacja szafek

317,-

04

07
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01 ARV BRÖLLOP patera z pokrywką  
49,99/szt. Szkło. Ø29cm. 

401.255.50 
 
02 OTTAVA lampa wisząca 129,- Szkło 

i aluminium. Ø30cm. IKEA. Model 

T9711-1 OTTAVA. Do tego modelu 

lampy pasują żarówki o klasie ener-

getycznej od A++ do D. 503.943.68 
 
03 LIATORP kredens 999,- Lakierowana 

płyta wiórowa i szkło hartowane. 

S145×G48, W87cm. 404.180.20

 
04 GABBIG kosz 29,99 Bejcowany, 

lakierowany bezbarwnie rattan. 
S25×G29, W15cm. 703.220.64

 
05 NOWOŚĆ FJÄLLA pudełko z pokryw- 

ką 14,99 Papier i stal. D26×S18, 

W15cm. 103.991.98 
 
06 BRUSALI szafka wysoka z drzwiami  

499,- Wykończenie z folii i płyta  
wiórowa. S80×G48, W190cm. 

403.022.89

 
07 VARDAGEN miska 19,99/szt. 

Kamionka. Ø24cm. 802.892.19 
 
08 LIATORP regał 599,- Oświetlenie 

sprzedawane jest osobno. 
Lakierowana płyta wiórowa,  
lita sosna i wykończenie z folii. 

S96×G37, W214cm. 004.180.22

	 Spokój	ducha	jest	istotną	częścią	
naszych	projektów.	Dlatego	do	
wszystkich	mebli	o	wysokości	
powyżej	75	cm	dołączamy	
zestawy	mocujące.	

Każdy zasługuje na odrobinę wiejskiej sielanki. Starannie 

wykonane detale i rustykalny charakter serii LIATORP 

przeniosą cię tam w mgnieniu oka.

06 BRUSALI	szafka	wysoka 
z	drzwiami

499,-

04 GABBIG	kosz

2999

07 VARDAGEN 
miska

1999
/szt.

03 LIATORP	kredens

999,-

01

02

05 FJÄLLA	pudełko	
z	pokrywką

1499

08 LIATORP	regał

599,-
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01 FJÄLLBO szafka pod TV 449,-  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 
lita sosna i stal malowana proszkowo. 
S150×G36, W54cm. 903.392.90 

 
02 BRUSALI szafka pod TV 199,- Koszyki 

są sprzedawane osobno. Płyta  
wiórowa i wykończenie z folii. 

S120×G36, W62cm. 103.022.95
 
03 FJÄLLBO regał 199,- Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita sosna  
i stal malowana proszkowo. 
S50×G36, W136cm. 703.421.99

 
04 PLEJA kosz druciany z uchwytem 

39,99 Stal malowana proszkowo  
i korek. D36×S27, W15cm. 
203.480.47 

 
05 BRANÄS kosz 59,99/szt. Lakierowany 

bezbarwnie rattan i lite drewno. 
S32×G34, W32cm. 001.384.32 

 
06 FLÅDIS kosz 39,99 Trawa morska. 

Ø25, W32cm. 603.221.73  
Poprzednia cena 49,99 

 
07 ÅRSTID lampa stołowa 89,99  

Stal niklowana. 100% poliester. 
W55cm. IKEA. Model B9819-1 Årstid. 
Do tego modelu lampy pasują żarów-
ki o klasie energetycznej od A++  
do D. 303.213.73 

 
08 NOWOŚĆ HEMNES szafka pod TV 

699,- Bejcowana, lakierowana  
bezbarwnie lita sosna. S148×G47, 
W57cm. 504.135.26 

86

Szafka pod TV z otwartym tyłem ułatwia organizację 

kabli i dostęp do gniazdek.

	 Wybierz	produkty,	które	ci	się	
podobają,	a	my	zajmiemy	się	ich	
transportem	do	domu	lub	biura.

02 BRUSALI szafka  
pod TV

199,-

03 FJÄLLBO	regał

199,-

07

05

04

01 FJÄLLBO szafka pod TV

449,-

06 FLÅDIS kosz

3999

08 HEMNES szafka pod TV

699,-



01 HEMNES leżanka 999,- Płyta pilśniowa  

i malowane wykończenie. S89×D209,  

W83cm. 903.493.26 Materace i pościel  

są sprzedawane osobno. Do leżanki pasują 

materace 80×200cm, np. MOSHULT. 

02 NOWOŚĆ HEMNES regał 599,- Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita sosna. S90×G37, 

W197cm. 604.135.02

03 HEMNES komoda z 5 szufladami 499,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

sosna. S58×G40, W131cm. 202.471.90

Kiedy elementy tradycyjnego skandynawskiego wzornictwa 

połączy się z nowoczesną wrażliwością, rodzi się klasyk. 

Od ponad 20 lat nieustannie udoskonalamy ponadczasowe 

meble do całego domu, stworzone by wytrzymać próbę 

czasu – i budzić zachwyt przez wiele kolejnych lat.

Podwójne łóżko  

i schowek  

do wykorzystania 

w jednym. To się 

nazywa prawdziwa 

wielofunkcyjność!
Solidne i wytrzymałe,  

to lite drewno będzie się 

pięknie starzeć  

z upływem lat.

01 HEMNES leżanka  

999,-

02

03

04

HEMNES 04 NOWOŚĆ HEMNES witryna z 3 szufladami  

1099,- Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  

lita sosna i szkło hartowane. S90×G37, 

W197cm. 504.135.07

05 NOWOŚĆ HEMNES szafka pod TV 699,- 

 Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

sosna. S148×G47, W57cm. 504.135.26

 Leżanki, regały, komody i szafki  
możesz kupić także przez internet  
na IKEA.pl

8988

05 HEMNES szafka pod TV

699,-
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01 HÄLLAN szafka z drzwiami 373,-  
Stal malowana proszkowo. S45×G47, 
W142cm. 592.494.09

 
02 SKARSTA biurko o regulowanej  

wysokości 699,- Płyta wiórowa,  
płyta pilśniowa, wykończenie z folii  
i stal malowana proszkowo.  
D120×S70, W70–120cm. 
490.849.65 

 
03 LÅNGFJÄLL krzesło obrotowe  

z regulowaną wysokością 349,-  
Siedzisko S53×G41, W43–53cm. 
Gunnared beżowy/biały 592.522.94 

 
04 NILSERIK stołek kreślarski z regu-

lowaną wysokością 149,- Pokrycie: 
100% poliester. Siedzisko W51–
71cm. Biały/Vissle szary 903.097.21 

 
05 HATTEFJÄLL krzesło obrotowe  

z regulowaną wysokością i podłokiet-
nikami 699,- Siedzisko S50×G40, 
W41–52cm. Gunnared jasnobrązo-
woróżowy/biały 992.521.31 

 
06 ALEX komoda na kółkach 399,-  

Płyta wiórowa i malowane wykończe-
nie. S67×G48, W66cm. 401.962.41

 
07 YPPERLIG lampa stołowa LED 149,-  

W44cm. IKEA. Model B1612F 
YPPERLIG. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED 
o klasie energetycznej od A++ do 
A, których nie można wymieniać. 
303.461.04 

 
08 TJENA organizator na biurko 19,99  

Papier. S17,5×G25, W17cm. 
303.982.25 

	 Biurka,	szafki	i	krzesła	do	
domowego	biura	możesz	kupić	
także	przez	internet	na	IKEA.pl	

Korbka ułatwia regulację wysokości biurka SKARSTA 
(i pracę nad muskułami).

HATTEFJÄLL – przetestowane do użytku 
biurowego, stworzone, by wytrzymać długie 
lata odchylania i regulowania wysokości.

01

02 SKARSTA	biurko	 
o	regulowanej	wysokości

699,-

03 LÅNGFJÄLL 
krzesło	obrotowe

349,-

04 NILSERIK 
stołek	kreślarski

149,-

05 HATTEFJÄLL	krzesło	 
obrotowe	z	podłokietnikami	

699,-

06 ALEX	komoda	 
na	kółkach

399,-

07 YPPERLIG 
lampa	stołowa	LED

149,-

08
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01 ARKELSTORP biurko 599,-  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  
lita sosna. S140×G70, W74cm. 
602.610.37

 
02 KULLABERG krzesło obrotowe 199,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 
formowana sklejka z eukaliptusa  
i stal malowana proszkowo. Siedzisko 
S42×G39, W44–55cm. 903.255.18 

 
03 PLEJA organizator na biurko 29,99 

Stal malowana proszkowo i korek. 
S26×G34, W8cm. 003.480.48

  
04 MÅLARNA tablica do planowania 

129,- Pyta pilśniowa i malowane  
wykończenie. S90×W60cm. 

503.803.47
 
05 FJÄLLBO stolik na laptopa 199,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 
lita sosna i stal malowana proszkowo. 
S100×G36, W75cm. 303.397.35

 
06 FULLFÖLJA rolki taśmy 9,99/4 szt. 

Papier i plastik. 5m. 403.373.02 
 
07 FULLFÖLJA notatniki 9,99/3 szt. 

Papier. S18×D26cm. 004.022.81
 
08 NOWOŚĆ JOFRID pled 149,-  

80% bawełna, 20% len. 

S150×D200cm. 603.957.44

92 Miejsce do pracy

01 ARKELSTORP biurko

599,-

02

05 FJÄLLBO stolik na laptopa

199,-

06

04 MÅLARNA tablica  
do planowania 

129,-

07 FULLFÖLJA  
notatniki, 3 szt. 

999

03 PLEJA organizator  
na biurko 

2999

08 JOFRID pled

149,-
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01 LINNMON blat stołu 59,- Płyta  
wiórowa, płyta pilśniowa i malowane  
wykończenie. D120×S60cm. 
703.537.34 

 

02 ADILS noga 12,50/szt. Stal malowa- 
na proszkowo. W70cm. Beżowy 
803.537.43  Czarny 702.179.73 

 

03 MOLTE krzesło biurowe 55,- Plastik  
i stal malowana proszkowo. Siedzisko 
S39×G36, W38–51cm. 503.085.87

 

04 JANSJÖ lampa LED z USB 12,99 
IKEA. Model Jansjö B1206. Ten  
model oświetlenia zawiera wbudowa-
ne żarówki LED o klasie energetycz-
nej od A++ do A, których nie można 
wymieniać. 702.912.32 

 

05 BYLLAN podstawa pod laptopa 39,99  
100% bawełna i plastik. S51×G38, 
W8cm. Ebbarp czarny/biały 
704.035.12 

 

06 SKÅDIS tablica narzędziowa 39,-  
Malowana płyta pilśniowa. 
S36×W56cm. 503.208.05 

 

07 SKÅDIS pojemnik 6,-/szt. Stal  
malowana proszkowo. S7,5×W8cm. 
203.207.98 

04

06 SKÅDIS tablica  
narzędziowa

39,-

07

02

03 MOLTE 
krzesło biurowe

55,-

05 BYLLAN podstawa 
pod laptopa

3999  MICKE biurko. Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, malowane  
wykończenie i stal malowana proszkowo. S73×G50, W75cm. 
302.130.76

 Biurka możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Owszem. Masz miejsce  
na domowe biuro.

 Szukasz więcej 

rozwiązań do 

domowego biura? 

Znajdź je wszystkie  
na IKEA.pl lub  
w sklepie.

Nikt nigdy nie powiedział, że wszystkie cztery nogi stołu muszą 
być w tym samym kolorze – to ty decydujesz!

01 LINNMON blat stołu

59,-

MICKE  
biurko

149,-



9701 FADO lampa stołowa 49,99/szt. Szkło  
i plastik polipropylenowy. W24cm. IKEA.  
Model B0327 Fado. Do tego modelu lampy  
pasują żarówki o klasie energetycznej  
od A++ do D. 403.563.00

02 MALSJÖ witryna 1499,-/szt. Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa  
i szkło hartowane. S103×G47, W141cm. 
603.034.81

Dom #3

Gdy więcej  
znaczy więcej
Witaj w domu wypełnionym starannie 
dobranymi znaleziskami. Wszystkie  
te skarby, takie jak ten stos cylindrów  
(z ulubionego pchlego targu) i szczęśliwa 
lotka do badmintona pod szklanym kloszem, 
opowiadają wyjątkową historię mieszkającej 
tu pary. 

Powiedzenie, że jest tu mnóstwo rzeczy 
do odkrycia, nie oddaje rzeczywistości 
w pełni. A jednak każdy centymetr tego 
tętniącego życiem mieszkania został dobrze 
przemyślany. Recepta na sukces? Sprytne 
pomysły na przechowywanie, organizację  
i – przede wszystkim – eksponowanie.

02 MALSJÖ witryna

1499,-/szt.

01 FADO lampa stołowa

4999
/szt.
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01 STOCKHOLM puf 699,- Pokrycie: skóra licowa  
z futrem. S60×G51, W41cm. Delikat biały/

czarny 601.032.03
02 NOWOŚĆ FÄRLÖV 2-osobowa sofa rozkła- 

dana 3199,- Pokrycie: 62% poliester, 38%  
wiskoza/sztuczny jedwab. Djuparp ciemno- 
szary 492.527.32

03 NOWOŚĆ MURBINKA poszewka na  
poduszkę 19,99 50% ramia, 50% bawełna. 

D50×S50cm. 203.957.98 
04 JANSJÖ lampa podłogowa/do czytania LED 

99,99 Malowane aluminium i stal. W166cm. 
IKEA. Model G1415 Jansjö. Ten model oświe-
tlenia zawiera wbudowane żarówki LED o kla-
sie energetycznej od A++ do A. 203.735.36

05 STOCKHOLM stolik kawowy 799,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina orzechowa/lity orzech. 

D180×S59, W40cm. 702.397.10
06 VÄGMÅLLA pled 59,99 80% poliester,  

20% akryl. S120×D160cm. 203.522.80
07 STRANDMON podnóżek 299,- Niezdejmowane 

pokrycie: aksamit, 62% poliester, 38% 

Dom #3Dom #3

 Jeśli chodzi o transport nowej sofy, 
możesz na nas liczyć.

Przytulne, wygodne i elastyczne miejsce 

do siedzenia dla całej waszej gromadki, 

kilkorga z was – albo tylko dla ciebie.

01

04

05

08 STRANDMON  
fotel uszak

899,-

07

06 VÄGMÅLLA pled

5999

03

wiskoza/sztuczny jedwab. S60×G40, W44cm. 

Djuparp ciemnozielony 503.600.09

08 STRANDMON fotel uszak 899,- Niezdejmo- 
wane pokrycie: aksamit, 62% poliester,  
38% wiskoza/sztuczny jedwab. S82×G96, 

W101cm. Djuparp ciemnozielony 803.598.44

02 FÄRLÖV 2-osobowa sofa rozkładana

3199,-



100 101Dom #3Dom #3

01 HEKTAR lampa biurkowa z ładowaniem  
bezprzewodowym 229,- Stal malowana  
proszkowo i aluminium. Ø18cm. IKEA.  
Model A1502 Hektar. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycznej  
od A++ do D. 603.234.36

02 ALEX biurko 499,- Płyta wiórowa, wykończenie 
z folii, malowane, stal malowana proszkowo. 
S131×G60, W76cm. 902.607.10

03 NOWOŚĆ FJÄLLBERGET krzesło konferencyj-
ne 499,- Niezdejmowane pokrycie: 100%  
wełna. Siedzisko S42×G40, W43–56cm. 
Okleina jesionowa bejcowana na czarno/
Gunnared ciemnoszary 203.964.20

04 STOCKHOLM miska 34,99 Stal nierdzewna.  
W10cm. 603.113.39 Poprzednia cena 49,99

05 TOBIAS krzesło 249,- Stal chromowana  
i plastik. S55×G56, W82cm. 803.496.71

Wielofunkcyjna, elastyczna przestrzeń do 
pracy ze wszystkim, co niezbędne (i tym, 
co mniej potrzebne).

Półki – idealne na przedmioty, z których 
często korzystasz i które chcesz mieć 
zawsze pod ręką.

01

07

02 ALEX biurko

499,-

06 HEMNES regał

549,-/szt.

05 TOBIAS krzesło

249,-03

06 HEMNES regał 549,-/szt. Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie lita sosna.  
S90×G37, W197cm. 203.717.64

07 AGEN krzesło 119,- Lakierowany 
 bezbarwnie bambus i rattan.  

S58×G56, W79cm. 500.583.76

04 STOCKHOLM miska

3499
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01 FADO lampa stołowa 49,99 Szkło  
i plastik polipropylenowy. W24cm. 
IKEA. Model B0327 Fado. Do tego  
modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 
403.563.00

  

02 BEGÅVNING kopuła szklana z podstawą 
29,99 Stal nierdzewna i szkło. W19cm. 
703.439.38

  

03 KRUSTAD kubek 9,99 40cl. 803.395.11
  

04 KRUSTAD talerzyk 12,99 Ø16cm. 
803.395.06

  

05 KRUSTAD talerz 19,99 Ø25cm. 
903.395.01

  

06 KRUSTAD miska 9,99 Ø14cm. 
403.395.08

  

07 NOWOŚĆ DAGDRÖM kule ozdobne,  
3 szt. 49,99 Lakierowane szkło. 
604.002.22

  

08 SANELA poszewka na poduszkę 24,99  
100% bawełniany aksamit. 
D50×S50cm. 603.701.64

  

09 NJUTNING świeca zapachowa w szkle 
29,99 Szkło i pachnąca parafina/ 
wosk roślinny. W10cm. Czas palenia 
40 godz. Kwitnąca bergamotka/szary 
603.505.28

  

10 NOWOŚĆ PANORERA zegar 49,99  
Plastik i szkło. Ø15cm. 503.946.79

W moim stylu. 
Subtelna 
elegancja.

Złoty mosiądz, przydymione szkło  
oraz miękki aksamit. Zaokrąglone 
kształty i głębokie, nasycone kolory. 
Oto krótki przewodnik, który pomoże 
odtworzyć ten efekt w domu.

02 BEGÅVNING kopuła 
szklana z podstawą

2999

03 KRUSTAD kubek

999

05

06

09

04

08

 Wybór jest o wiele 
większy! Sprawdź  
na IKEA.pl lub  
w najbliższym 
sklepie IKEA.

01 FADO lampa stołowa

4999 07 DAGDRÖM kule  
ozdobne, 3 szt.

4999

10 PANORERA zegar

4999
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01 EKEDALEN stół rozkładany 699,-/szt. 
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie okleina  
jesionowa. D120/180×S80, W75cm. 
403.408.04

02 EKEDALEN krzesło 199,-/szt. Bejcowany,  
lakierowany bezbarwnie buk, 65% poliester/ 
35% bawełna. S43×G51, W95cm. Ciemno- 
brązowy/Orrsta jasnoszary 803.407.60

03 GAMMAN komplet sztućców, 24 szt. 
129,- 503.849.58

04 FLIMRA kieliszek do wina 9,99/szt. Szkło.  
23cl. 002.865.02

05 EIDSÅ lustro 39,99/szt. Szkło lustrzane. 
S48×W60cm. 603.251.00

06 NOWOŚĆ LIATORP witryna 999,-/szt. 
S96×G38, W214cm. 992.757.12

07 FOTO lampa wisząca 49,99/szt. Lakierowane 
aluminium. Ø38cm. IKEA. Model T1643 Foto.  
Do tego modelu lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D. 303.906.77

02 EKEDALEN krzesło

199,-/szt.

04 FLIMRA 
kieliszek do wina

999/szt.01

02

07

03 GAMMAN komplet 
sztućców, 24 szt.

129,-

05 EIDSÅ lustro

3999/szt.
06 LIATORP witryna

999,-/szt.

Krzesła przy stole w jadalni wcale nie 
muszą być identyczne – twoje ulubione 
stworzą zestaw jedyny w swoim rodzaju.

 Niektóre meble mogą być bardzo ciężkie. 
Chętnie cię odciążymy i zajmiemy się 
transportem – nie musisz nawet kiwnąć 
palcem!

105

Wspaniale mieć w jadalni duży stół, ale czasami lepiej sprawdzą się dwa 
mniejsze, które łatwo ustawić w jeden podłużny albo kwadratowy. Wszystko 
zależy od okazji.
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02 FJANTIG haczyki, 
3 szt.

999

01	 BEGÄRLIG	wazon	79,99	Szkło.	W29cm.	
303.097.81

02 FJANTIG haczyki	9,99/3	szt.	Wzmocniony	 
plastik	polipropylenowy.	W12cm.	603.471.02

03 SONGE lustro	249,-	Szkło	lustrzane	i	wykoń-
czenie	z	folii.	S91×W130cm.	103.369.50

04	 EKBY	JÄRPEN/EKBY	VALTER	półka	ścienna	
51,99/szt.	Lakierowana	bezbarwnie	okleina	
jesionowa	i	lita	brzoza.	S79×G19,	W26cm.	
390.075.00

05 PINNIG wieszak	z	ławką	i	półką	na	buty	299,-	
Stal	malowana	proszkowo	i	malowana	 
płyta	pilśniowa.	S90×G37,	W193cm.	
203.297.89

06	 FJÄLLA	pudełko	z	pokrywką	24,99/szt.	 
Papier	i	stal.	S25×D36,	W20cm.	003.956.76

07 HEMNES szafka	599,-	Bejcowana,	lakierowana	 
bezbarwnie	lita	sosna.	S99×G37,	W130cm.	
303.822.10

Dom	#3Dom	#3

Brawa	dla	przedpokoju!	Miejsca	pełnego	
rzeczy	potrzebnych	i	niepotrzebnych,	gdzie	
–	prawie	zawsze	–	w	końcu	znajdujesz	swoje	
klucze.

07 HEMNES szafka

599,-

05 PINNIG wieszak z ławką 
i półką na buty

299,-

03 SONGE lustro

249,-

04 EKBY JÄRPEN/ 
EKBY VALTER 
półka ścienna

5199

 Podoba ci się to, co 

widzisz, ale szukasz 

czegoś nieco innego? 

Znacznie więcej 

znajdziesz na IKEA.pl  
i w sklepie.

01

06
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01 Kuchnia METOD z bejcowanymi na 
czarno drzwiami i frontami szuflad 
oraz drzwiami szklanymi LERHYTTAN 
i gładko domykającymi się szuflada-
mi MAXIMERA 9932,-  
Obudowy szafek METOD wykończone 

białą folią melaminową. Drzwi/fronty  
szuflad LERHYTTAN z bejcowanego, 

 lakierowanego bezbarwnie litego  
jesionu/okleiny jesionowej, drzwi 

szklane ze szkła hartowanego. 

Szuflady MAXIMERA ze stali malowa-
nej proszkowo i folii melaminowej. 

Dodano czarne uchwyty ENERYDA  
i blat EKBACKEN. 

02 HEKTAR lampa wisząca 79,99/szt. 

Stal malowana proszkowo. Ø22cm. 

IKEA. Model T1639 Hektar. Do tego 

modelu lampy pasują żarówki o kla-
sie energetycznej od A++ do D. 

803.903.59 Poprzednia cena 99,99
03 NOWOŚĆ VADHOLMA wyspa  

kuchenna 1299,- Blat roboczy:  
płyta wiórowa z wierzchnią warstwą  
z litego dębu. 203.591.54 Stojak na 

wyspę jest sprzedawany osobno. 

04 RÅSKOG stołek barowy 99,99/szt.  
Stal malowana proszkowo. S44×G44, 

W63cm. 303.522.46

05 NOWOŚĆ VADHOLMA półka na 

wino 250,-/szt. S40×G37, W40cm. 

903.743.30

01 METOD/LERHYTTAN kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

9932,-

275,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 

Patrz str. 282. 

Dodatkowo sprzęty AGD

6994,-

 Potrzebujesz pomocy, żeby 
ruszyć z miejsca? Na dobry 
początek wymierzymy  
i zaplanujemy twoją nową 
kuchnię.

Dom #3

Zawsze będzie o czym pogadać.  
Zrób miejsce na przybory kuchenne,  
które świetnie sprawdzą się jako  
pretekst do rozmowy.

Wszystko przygotowane do krojenia i na 
pogaduszki wokół kuchennej wyspy.

01

04

108

02 HEKTAR lampa wisząca

7999/szt.

03 VADHOLMA wyspa kuchenna 

1299,-

05 VADHOLMA  
półka na wino

250,-/szt.



04 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. 499.315.62

05 TORRILD dywan z krótkim włosiem 199,-  
100% polipropylen. S133×D195cm. 
303.908.61

01 FABRIKÖR witryna 599,- Stal malowana prosz-
kowo i szkło hartowane. S57×G47, W150cm. 
202.422.77

02 JÄRA klosz lampy 19,99 Podstawa lampy  
i oprawka z kablem są sprzedawane osobno.  
Poliester, plastik i stal. Ø25, W19cm. 
703.283.58

03 NOWOŚĆ SPRÄNGÖRT komplet pościeli 129,- 
100% bawełna perkalowa. Poszwa 
S150×D200cm. Poszewka D50×S60cm. 
603.903.22 

Pochwal się swoją kolekcją bajecznych 
torebek. One też zasługują na uznanie.

Zestawiaj, mieszaj i łącz, aż osiągniesz 
zamierzony efekt. Tekstylia – czy to 
odważne, czy stonowane, czy takie i takie 
– pomogą ci w tym w okamgnieniu.

05

04 HEMNES rama łóżka

699,-

 Gotowy na zmiany? Zrób zakupy  
w sklepie lub przez internet,  
a my dostarczymy twoje nowe  
meble do sypialni.

111110

02

01 FABRIKÖR witryna

599,-

03 SPRÄNGÖRT  
komplet pościeli

129,-
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05 HEMNES komoda z 3 szufladami 449,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

sosna. S108×G50, W96cm. 703.113.05

06 HEMNES otwarta szafa 699,-/szt.  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

sosna. S120×G50, W197cm. 603.814.07

07 HEMNES lustro 249,- Szkło lustrzane  
i bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

sosna. S74×W165cm. 101.212.52

01 KARAFF karafka 4,- Szkło. 1,0l. 003.429.75
02 DYRGRIP szklanka 9,99 Kryształ. 36cl. 

403.093.04

03 HEMNES stolik nocny 149,- Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita sosna.  

S46×G35, W70cm. 901.212.34

04 HEMNES lustro 149,- Szkło lustrzane i bej-
cowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna. 

S60×W90cm. 001.228.22 

Śmiało, pochwal się swoimi pięknymi 
strojami! Kto powiedział, że przebieranki  
są tylko dla dzieci? 

Zawsze marzyłaś o własnej toaletce? 
Wystarczy komoda, lustro i dobre 

oświetlenie.

03 HEMNES  

stolik nocny

149,-

07

04

06 HEMNES otwarta szafa

699,-/szt.

05 HEMNES komoda z 3 szufladami

449,-

02

01 KARAFF  

karafka

4,-
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01 KARMSUND lustro stołowe 49,99 Stal malowa-

na proszkowo i szkło lustrzane. S27×W43cm. 
002.949.79

02 FULLTALIG świeczniki, 3 szt. 39,99  
W komplecie: 3 świeczniki (W10, 15 i 20cm). 
Aluminium malowane proszkowo i plastik. 
403.421.34

03 ALEX komoda na kółkach 399,-/szt. Płyta  
wiórowa, malowane wykończenie. S67×G48, 
W66cm. 502.649.27

04 AINA komplet 2 zasłon 249,- 100% len. 
S145×D300cm. 702.809.12

05 SJÖPENNA lampa wisząca 79,99 Plastik. 
Ø44cm. IKEA. Model T1704 Sjöpenna.  
Do tego modelu lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D. 603.424.73

06 INGATORP stół rozkładany 999,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa. 
Ø110/Maks. D155, W74cm. 802.170.72 

Dom #3

Pośpij nieco dłużej.  
Słońce poczeka.

 MAJGULL komplet 2 zasłon zaciemniających.  
100% poliester. S45×D250cm. Jasnoszary 303.467.50  

Ciemnoniebieski 703.410.34 Poprzednia cena 179,-

 Zasłony możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Wpuść trochę słońca (albo odetnij się  
od światła i hałasu). Zasłony zawieszone 
warstwami ułatwią zmianę atmosfery  
i nastroju.01

02

06 INGATORP stół rozkładany

999,-03 ALEX komoda

399,-/szt.

 Szukasz idealnych 

akcesoriów do sypialni? 

Mamy ich dużo więcej! 

Zobacz je wszystkie 

na IKEA.pl lub w 

najbliższym sklepie.

05

04

MAJGULL
komplet 2 zasłon zaciemniających

149,-



11701 KRAMIG pluszak 14,99 Zalecane dla dzieci  
od momentu urodzenia. Materiał: 100%  
poliester. Wypełnienie: włókna poliestrowe. 

D30cm. 302.213.16
02 VEBERÖD ścianka działowa 499,- Stal  

malowana proszkowo. S85×G45, W180cm. 

703.433.25

03 ALSEDA stołek 129,- Włókna bananowca.  
Ø60, W18cm. 200.339.19

02 VEBERÖD ścianka działowa

499,-

01 KRAMIG pluszak 

1499

03

Dom #4  

Dobre pomysły  
– naturalnie!
Gdy świat pędzi coraz szybciej, wielu z nas 

chce żyć w sposób, który jest lepszy dla nas  
i naszej planety, w zgodzie z naturą i w trosce 

o jej zasoby. 

Oto pomysłowe miejskie mieszkanie,  
w którym dokonuje się świadomych 

wyborów na rzecz zdrowszego i bardziej 

zrównoważonego życia. Tutaj warzywa 

uprawia się w domu, powtórnie wykorzystuje 

zasoby, a także wprowadza oszczędne, 

wykonane własnoręcznie rozwiązania, które 

ułatwiają wspólne życie i pracę. To dom, który 

dzięki zaradnym mieszkańcom jest zawsze 

blisko natury, nawet w środku miejskiej 

dżungli.
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01 PLEJA kosz druciany z uchwytem 39,99 Stal 

malowana proszkowo i korek. D36×S27, 

W15cm. 203.480.47

02 KNODD kosz z pokrywką 59,99 Stal malowana 

proszkowo. Ø41, W51cm. 40l. 903.153.12

03 HELMER komoda na kółkach 149,-/szt.  

Stal malowana proszkowo. S28×G43, W69cm. 

203.419.70

04 KULLABERG krzesło obrotowe 199,-/szt. 

Formowany eukaliptus i stal malowana  

proszkowo. Siedzisko S42×G39, W44–55cm. 

103.203.41

05 FOTO lampa wisząca 49,99/szt. Malowane  

aluminium. Ø38cm. IKEA. Model T1643. Do 

tego modelu lampy pasują żarówki o klasie 

energetycznej od A++ do D. 403.613.92

06 ODDVALD kozioł 40,-/szt. Malowana lita  

sosna. S42×G70, W70cm. 101.189.71

Balansowanie na kozłach i wózkach, czyli 

równowaga między pracą i zabawą

02

01 PLEJA kosz druciany z uchwytem

3999

04 KULLABERG  

krzesło obrotowe 

199,-/szt.

03

05

06

 Przewożenie dużego blatu autobusem 

może być uciążliwe. Dlatego właśnie 

oferujemy transport z wniesieniem!



121120

9cm. W11cm. 403.855.62

05 TARVA leżanka 499,- Lita sosna. S88×D214, 
W71cm. 703.363.82 Pościel i materace są 
sprzedawane osobno. Do leżanki pasują  
materace 80×200cm, np. MOSHULT. 

06 NOWOŚĆ FRANSINE poszewka na poduszkę 
39,99 54% wełna, 28% akryl, 18% bawełna. 
D50×S50cm. 503.957.73

07 TÅNUM dywan tkany na płasko 19,99 100% 
bawełna. S60×D90cm. 302.126.75

01 YPPERLIG stoliki, 3 szt. 249,-  
Wymiary: 55×40×60,1 cm, 40×40×42 cm  
i 40×25×24,2 cm. Lakierowany bezbarwnie 
lity buk. 803.453.76

02 NOWOŚĆ TIBAST komplet 2 zasłon 149,- 
100% bawełna. S145×D300cm. 103.967.60

03 NOWOŚĆ VATTENMYNTA komplet pościeli 
39,99 100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewka D50×S60cm. 403.902.62

04 NOWOŚĆ BRYTÄRT osłonka doniczki 5,99 
Ceramika porowata. Maks. średnica doniczki 

Dom #4

Zainspirowany tradycyjnym szwedzkim rękodziełem,  
każdy dywan TÅNUM jest tkany ręcznie ze ścinków tkanin  
z produkcji naszych pościeli. I tak jak kiedyś, to pomysłowy 
(i piękny) sposób na to, żeby nic się nie marnowało.

05 TARVA leżanka 

499,-

01 YPPERLIG  
stoliki, 3 szt. 

249,-

02

07 TÅNUM dywan 
tkany na płasko

1999

03 VATTENMYNTA  
komplet pościeli

3999

06 FRANSINE poszewka  
na poduszkę

3999

04 BRYTÄRT  
osłonka doniczki

599
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01 IVAR sekcja z półkami i szafkami 499,-  
Lita sosna. 892.806.72

02 KUGGIS pojemnik z pokrywką 24,99/szt. 
Przetworzony plastik PET. S26×G35, W8cm. 
502.823.04

03 SORTERA kosz do segregacji odpadów z po-
krywką 24,99/szt. Plastik polipropylenowy. 
S39×G55, W28cm. 37l. 102.558.97

04 IVAR hak do elementu bocznego 10,-/3 szt. 
Stal malowana proszkowo i poliester. S2×G3, 
W7cm. 803.815.95

05 INGEFÄRA doniczka z podstawką, do użytku 
na zewnątrz 9,99 Czerwona glina. Maks.  
średnica doniczki 15cm. W20cm. 302.580.41

06 SOCKER osłonka doniczki, do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz 14,99 Stal  
galwanizowana. Maks. średnica doniczki 
24cm. W24cm. 301.556.70

07 SOCKER konewka, do użytku wewnątrz/na 
zewnątrz 14,99 Stal galwanizowana. 2,6l. 
701.556.73

08 NOWOŚĆ TOREBY wycieraczka 59,99 
Wierzch: 100% poliester. Spód: kauczuk  
syntetyczny. S60×D90cm. 003.827.73

Szansa na stworzenie własnego ekosystemu

Wdepnięcie w odpady nie jest takie 
straszne, jeśli wcześniej zostały poddane 
recyklingowi. Oto nasza pomysłowa 
wycieraczka z przetworzonych butelek PET 
(około sześciu).

08 TOREBY  
wycieraczka

5999

03 SORTERA kosz do segregacji  
odpadów z pokrywką

2499/szt.

04 IVAR hak do elementu  
bocznego, 3 szt.

10,-

01 IVAR sekcja z półkami  
i szafkami 

499,-

02

Zanim zachęcisz dzieci do pomagania przy 
sortowaniu odpadów, zadbaj o bezpieczeństwo. 
Wysokie meble, takie jak ten regał, powinny 
być przymocowane do ściany.

 Niech twoi sąsiedzi 
zzielenieją z zazdrości! 
Poznaj naszą pełną 
ofertę roślin, doniczek  
i akcesoriów 
ogrodniczych w sklepie  
i na IKEA.pl

07 SOCKER  
konewka do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz

1499

05 INGEFÄRA  
doniczka z podstawką,  
do użytku na zewnątrz 

999

06



01 Kuchnia METOD z antracytowymi  
frontami szuflad KUNGSBACKA  
i gładko domykającymi się szufla- 
dami MAXIMERA 2969,- Obudowy 
szafek METOD wykończone białą  
folią melaminową. Fronty szuflad  
KUNGSBACKA wykończone folią  
z przetworzonego plastiku PET. 
Szuflady MAXIMERA ze stali malowa-
nej proszkowo i folii melaminowej. 
Dodano czarne uchwyty BORGHAMN 
z malowanej proszkowo stali oraz blat 
SÄLJAN z laminatu imitujący czarny 
minerał.

02 NOWOŚĆ GAMLESJÖN bateria  
kuchenna 399,- Metalizowany  
mosiądz. W36cm. 203.416.73 

03 FASCINERA deska do krojenia 39,99 
Lity mangowiec. 603.934.86

04 IKEA 365+ nóż kucharski 49,99 Stal 
nierdzewna molibdenowo-wanadowa. 
Długość ostrza: 16 cm. 702.835.24

05 VARDAGEN miska 19,99 Szkło. 
Ø26cm. 702.892.48

06 HÖGMODIG dzbanek z zaparzaczem 
do kawy 49,99 0,6l. 903.589.62

07 PÅTÅR kawa do ekspresu, ciemno  
palona 24,99 500g. 103.242.40

08 VARDAGEN fartuch 34,99 80%  
bawełna, 20% len. 502.926.28

125124 Dom #4

Liczy się wnętrze. Te przyjazne dla środowiska 
fronty kuchenne są wykonane z drewna  
z recyklingu i przetworzonych butelek PET.

08 VARDAGEN  
fartuch

3499

05

01

Fusy z kawy to wspaniały nawóz dla twoich 
roślin, a zaparzacz zamiast filtra oznacza, że nic 
nie musi lądować w śmieciach. Efekt to filiżanka 
kawy, w której nic się nie marnuje.

06 HÖGMODIG dzbanek  
z zaparzaczem do kawy

4999

01 METOD/KUNGSBACKA kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

2969,-

81,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282.

Dodatkowo sprzęty AGD

4895,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.

Nawet kuchnia została zrobiona według 
ekologicznego przepisu

01

03 FASCINERA  
deska do krojenia

3999

04

07

02 GAMLESJÖN bateria  
kuchenna 

399,-
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01 SNIDAD kosz 79,99 Lakierowany 
bezbarwnie rattan. Ø54, W39cm. 
303.949.44

  
02 NOWOŚĆ EGENDOM kubek 14,99  

Stal emaliowana. 36cl. 603.909.06
  
03 ISPIGG poszewka na poduszkę 14,99 

100% bawełna. D50×S50cm. 

504.024.53 
  
04 NOWOŚĆ EGENDOM talerz 9,99 

Ø23cm. 803.910.14
  
05 NOWOŚĆ EGENDOM miska 9,99 

Ø17cm. 103.910.17
  
06 NOWOŚĆ KALASMAT miska 9,99 

Ø17cm. 103.909.04
  
07 NOWOŚĆ KALASMAT naczynie do  

serwowania przekąsek 19,99 

D32×S15cm. 803.909.05

  
08 RYET żarówka LED 4,-  

E27 400 lumenów, kula. 103.712.03

  
09 NOWOŚĆ KANELSTÅNG stojak na rośli-

ny 49,99 Ø28, W29cm. 503.873.82
  
10 IKEA 365+ pokrywka, okrągła 10,- 

Bambus. Ø14cm. 603.818.98
  
11 NOWOŚĆ IKEA 365+ słoik, okrągły  

9,99 Szkło. Ø14, W13cm. 1l. 

003.932.48

W moim stylu. 
Naturalność  
i ciepło.

Ciepłe, ziemiste odcienie. Naturalne 
drewno i rattan. Rustykalne tekstylia, 
piękna ceramika, szkło i emaliowane 
naczynia metalowe. Oto przepis na 
taki wystrój w domu.

11 IKEA 365+  
słoik, okrągły

999
04

03

06

07

08

05

01 SNIDAD kosz

7999

10

 Interesują cię 
podobne produkty? 
Więcej znajdziesz  
na IKEA.pl lub  
w najbliższym  
sklepie IKEA.

02 EGENDOM kubek

1499

09 KANELSTÅNG stojak na rośliny

4999
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01 NOWOŚĆ KUNGSFORS półka 69,99/szt.  

Stal nierdzewna. 503.349.25

02 VARDAGEN ścierka 9,99/szt. 100% len. 

S50×D70cm. 802.926.36

03 BRANKIS kosz 59,99 Lakierowane  

bezbarwnie lite drewno i stal. S36×G27, 

W23cm. 503.221.02

04 RAJTAN słoiczki na przyprawy 5,99/4 szt. 

Szkło i plastik. W8cm. 15cl. 400.647.02

05 BITTERGURKA wisząca doniczka 39,99/szt. 

Stal malowana proszkowo i bambus. W37cm. 

902.857.82

06 KORKEN słoik z pokrywką 7,99/szt. Szkło z 

recyklingu. Ø12, W16,5cm. 1l. 502.135.46 

Poprzednia cena 9,99

07 KORKEN słoik z pokrywką 12,99/szt. Szkło z 

recyklingu. Ø12,5, W21,5cm. 1,8l. 702.135.50 

Poprzednia cena 15,99

08 OMAR regał 399,- Stal galwanizowana. 

S92×G36, W181cm. 698.290.83

Dom #4Dom #4

03 BRANKIS kosz

5999

05 BITTERGURKA  
wisząca doniczka

3999/szt.

04 RAJTAN słoiczki  
na przyprawy, 4 szt.

599

02

07

08 OMAR regał

399,-

Dzięki słoikom i pojemnikom wielokrotnego użytku 

możesz kupować suchą żywność w większych ilościach  

i uniknąć mnóstwa niepotrzebnych opakowań  

z supermarketu. No i wszystko wygląda smaczniej.

 To jedynie przedsmak 
– więcej oszczędnych 
rozwiązań do 
przechowywania 
żywności znajdziesz  
na IKEA.pl i w sklepie.

06 KORKEN słoik  
z pokrywką, 1l 

799/szt.01 KUNGSFORS półka

6999/szt.
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08 HINDÖ regał, do użytku na zewnątrz/ 

wewnątrz 199,-/szt. Stal malowana  

proszkowo i stal galwanizowana.  

S78×G37, W82cm. 502.902.81

01 NOWOŚĆ OTTAVA lampa wisząca 129,-  

Szkło i aluminium. Ø30cm. IKEA. Model 

T9711-1 OTTAVA. Do tego modelu lampy  

pasują żarówki o klasie energetycznej od  

A++ do D. 003.613.08

02 GAMLARED stół 249,- Bejcowana, lakiero-

wana bezbarwnie lita sosna. Ø85, W75cm. 

303.712.40

03 KULLABERG stołek 119,- Siedzisko Ø34,  

W47–69cm. 503.636.49

04 AGAM krzesło dziecięce 149,- Malowane  

wykończenie. S41×G43, W79cm. 702.535.41

05 SENAP doniczka z podstawką 12,99 Ceramika 

porowata. Maks. średnica doniczki 12cm. 

903.588.15

06 SOCKER miniszklarnia 49,99 Stal malowana  

proszkowo i plastik. S45×G22, W35cm. 

701.866.03

07 LILLABO zabawkowe ludziki 19,99/5 szt. 

Zalecane dla dzieci od 18 miesiąca życia. 

Tworzywo ABS. 602.426.14

Dom #4

Wspólnie wyhodowane jedzenie  

smakuje najlepiej

06

01 OTTAVA 
lampa wisząca

129,-

03
04 AGAM krzesło dziecięce

149,-

08 HINDÖ regał, do użytku wewnątrz/na zewnątrz

199,-/szt.

07 LILLABO zabawkowe  
ludziki, 5 szt.

1999

05

02

Mała szklarnia pozwoli ci uprawiać zioła i warzywa  

w domu, zanim przesadzisz je do większych doniczek  

i wystawisz na dwór. Zachęć do pomocy dzieci, a szybko 

zaszczepisz w nich miłość do roślin.
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01 MULIG wieszak na ubrania 27,- Stal  
malowana proszkowo. S99×G46,  
W151cm. 601.794.34

02 SKURAR wisząca doniczka, do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz 14,99 Stal  
malowana proszkowo. Maks. średnica  
doniczki 12cm. W20cm. 901.860.94

03 FLISAT półka ścienna 69,99 Barwiona,  
lakierowana bezbarwnie lita sosna.  
S70×G9, W16cm. 002.907.78

04 NOWOŚĆ GULVED narzuta 199,-  
100% poliester S180×D250cm. 703.964.46

05 UTÅKER łóżko sztaplowane 599,-/2 szt.  
Lita sosna. S83×D205, W23cm. 003.604.84 
Pościel i materace są sprzedawane osobno.  
Do łóżek pasują materace 80×200cm, np. 
MOSHULT.

06 KOLLUND dywan tkany na płasko 1199,-  
Powierzchnia użytkowa: 100% czysta  
żywa wełna. Osnowa: 100% bawełna.  
Dywan tkany ręcznie. S170×D240cm. 
203.745.69

Dom #4Dom #4

Otwarty wieszak do wietrzenia rzeczy założonych 
jedynie raz lub dwa razy pozwoli zaoszczędzić na 
praniu (oraz wodzie i energii), a jednocześnie twoje 
ubrania będą dłużej wyglądały jak nowe.

02 SKURAR wisząca  
doniczka

1499

01 MULIG wieszak  
na ubrania

27,-

 To łóżko może nie jest ciężkie, ale i tak 
chętnie zajmiemy się jego transportem 
do domu.

03 FLISAT  
półka ścienna

6999

05 UTÅKER łóżko  
sztaplowane, 2 szt.

599,-
06

Łóżko sztaplowane, takie jak UTÅKER, błyskawicznie zmieni się 
z łóżka podwójnego w nocy w sofę w ciągu dnia. Jest wykonane 
z wytrzymałego, naturalnego drewna, a do tego bardzo lekkie, 
więc nawet jedna osoba z łatwością może je przestawić.

04 GULVED narzuta

199,-
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04 FLISAT pojemnik na zabawki na kółkach 159,- 

Zalecany dla dzieci od 3 roku życia. Lita sosna 

i plastik. D44×S39, W31cm. 102.984.20

01 LJUSA latarka LED na korbkę 14,99 

Wbudowane źródło światła LED. Zalecana  

dla dzieci od 3 roku życia. Tworzywo ABS. 

D17cm. 301.908.57

02 SUNDVIK rama łóżka o regulowanej długości 

549,- Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  

lita sosna. S91×D137–207, W80cm.  

Pasuje materac 80×200cm. 490.460.68

03 DJUNGELSKOG komplet pościeli 69,99  

100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 

Poszewka D50×S60cm. 303.937.08

Dom #4

Dzięki latarce na korbkę nawet dziecko 

zrozumie, czym jest energia odnawialna.

04 FLISAT pojemnik  

na zabawki na kółkach

159,-

01 LJUSA latarka LED 

na korbkę

1499

 IKEA 365+ pojemnik na żywność z pokrywką, kwadratowy.  

Plastik polipropylenowy. D15×S15, W7cm. 750ml. 492.691.05

Możesz śmiało włożyć go do 
zamrażarki. Ale musu nie ma.

IKEA 365+
pojemnik na żywność z pokrywką

899
 Chodź się pobawić! 

Mnóstwo innych 

zabawek i mebli dla 

dzieci znajdziesz na 

IKEA.pl i w najbliższym 

sklepie.

03 DJUNGELSKOG komplet  

pościeli 

6999

02
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01 NOWOŚĆ DYRGRIP kieliszek do 

wina białego 9,99/szt. Kryształ. 42cl. 
803.093.02

  

02 MOPSIG komplet sztućców, 16 szt. 
19,- Stal nierdzewna. 003.430.03

  

03 NORRARYD krzesło 249,-/szt. 
Bejcowany, lakierowany bezbarwnie 
lity buk i okleina bukowa. S47×G51, 
W83cm. 402.808.43

  

04 AINA tkanina 24,99/mb 100% len. 
S150cm. 403.958.01

  

05 GOTHEM oprawka z kablem 60,-/szt.  
Żarówki sprzedawane są osobno. 
Stal niklowana. Kabel D1,6m. IKEA. 
Model T1604 Gothem. Do tego  
modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 
403.266.43

  

06 LERHAMN stół 249,- Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie lita sosna. 
D118×S74, W73cm. 602.594.21

  

07 LERHAMN krzesło 129,-/szt. 
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  
lita sosna. S42×G49, W85cm. 
Czarnobrązowy/Vittaryd beżowy 
702.642.81

	 Stoły	i	krzesła	do	jadalni	 
możesz	kupić	także	przez	
internet	na	IKEA.pl

136

Od radosnych toastów po 
grymaszące dzieci, które nie chcą 
zjeść warzyw (chyba że najpierw 
dostaną deser) – stół w jadalni 
to miejsce, w którym dużo się 
dzieje; śmiejemy się i płaczemy, 
jemy i pijemy, gramy w planszówki 
i siłujemy się na ręce (wreszcie 
rozstrzygając spór o warzywa  
i deser). 
 

Mamy przeróżne stoły, krzesła  
i zastawę stołową – wszystkie 
gotowe na długie lata użytkowania. 
To tylko przedsmak, a pełne menu 
do obejrzenia na IKEA.pl i w sklepie.

Jadalnia

03 NORRARYD	krzesło

249,-/szt.

04 AINA	tkanina

2499
/mb

02

07 LERHAMN	krzesło

129,-/szt.

06

05 GOTHEM	oprawka	 
z	kablem

60,-/szt.

01 DYRGRIP	kieliszek		 
do	wina	białego

999
/szt.
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01 SÖNDRUM zegar 69,99  
Stal malowana proszkowo 
i szkło. Ø35cm. 503.919.11

  
02 RANARP lampa wisząca 149,-  

Ø38cm. IKEA. Model T1641 Ranarp. 

Do tego modelu lampy pasują żarów-

ki o klasie energetycznej od A++ do 

D. 203.909.70

  
03 INGATORP stół rozkładany 999,-  

Malowane wykończenie. 

D155/215×S87, W74cm. 702.214.23

  
04 HENRIKSDAL krzesło z długim  

pokryciem 269,-/szt. Malowane 

wykończenie i 100% bawełna. 

S51×G58, W97cm. Biały/Blekinge 

biały 798.501.06

  
05 INGATORP krzesło z podłokietnikami 

399,-/szt. Malowana lita brzoza  
i 100% poliester. S57×G63, W99cm. 

Biały/Nordvalla beżowy 902.462.91

  
06 FANTASTISK serwetki papierowe  

8,99/100 szt. D40×S40cm. 

500.357.52

  
07 ARV miska 9,99/szt. Ceramika  

porowata. Ø15cm. 001.878.56

  
08 ARV talerz 12,99/szt. Ceramika  

porowata. Ø28cm. 201.878.60

  
09 ARV talerzyk 9,99/szt. Ceramika  

porowata. Ø22cm. 401.878.64

  
10 NOWOŚĆ TILLBRINGARE dzbanek 

9,99/szt. Szkło. 1,7l. 903.624.07

138

04 HENRIKSDAL krzesło 

z długim pokryciem

269,-/szt.

02 RANARP lampa wisząca

149,-

01

03 INGATORP stół rozkładany

999,-

06 FANTASTISK serwetki  
papierowe, 100 szt.

899

09 ARV talerzyk

999

07

08

05

Dzięki tak wygodnym krzesłom (o wyjątkowo 

grubych i miękkich poduszkach, wysokich 

oparciach i zapewniających dodatkowy 

komfort podłokietnikach) poczujesz się 

prawie jak w pokoju dziennym. I na pewno 

poczekasz aż do deseru.

 Jeżeli ty weźmiesz ze sobą  
do domu papierowe serwetki, 
my możemy dostarczyć ten 
ciężki stół.

Dobra wiadomość: możesz sam coś narysować na 

serwetce. I jeszcze lepsza wiadomość: nie przejmuj 

się, jeśli wyjdzie ci dopiero za setnym razem, bo tyle 

właśnie podejść masz w każdej paczce.

10 TILLBRINGARE  

dzbanek

999
/szt.
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01 MELODI lampa wisząca 16,- Plastik 
poliwęglanowy, plastik polistyrenowy 
i tworzywo PVC. Ø28cm. IKEA. Model 
T1632 Melodi. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 603.865.27

  

02 TÄRENDÖ/ADDE stół i 4 krzesła 285,-  
Stal malowana proszkowa i folia 
melaminowa. D110×S67, W74cm. 
790.106.90

  

03 TINGBY stół 599,- Malowana płyta  
pilśniowa. D180×S90, W74cm. 
403.489.23

  

04 TERJE krzesło składane 49,99/szt. 
Bejcowany, lakierowany bezbarwnie  
lity buk. S44×G51, W77cm. 
402.256.77

  

05 AVSIKTLIG dywan z krótkim włosiem  
179,- Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks. S133×D195cm. 
503.480.60

  

06 VARDAGEN karafka z pokrywką 
12,99 Szkło i guma silikonowa. 1,0l. 
502.919.21

  

07 LIXHULT szafka 129,- Stal malowa-
na proszkowo. S35×G35, W82cm. 
503.286.70

  

08 SVALKA kieliszki do wina białego 
14,99/6 szt. Szkło. 25cl. 000.151.34

  

09 TEKLA ścierka 1,99/szt. 100% baweł-
na. S50×D65cm. 101.009.09

Przekraczaj  
oczekiwania,  
a nie swój budżet

02 TÄRENDÖ/ADDE  
stół i 4 krzesła

285,-

01

05 AVSIKTLIG dywan  
z krótkim włosiem

179,-

06 VARDAGEN 
karafka z pokrywką

1299

09 TEKLA ścierka

199
/szt.

08 SVALKA kieliszki  
do wina białego, 6 szt. 

1499

07 LIXHULT szafka

129,-

03

04 TERJE krzesło  
składane

4999
/szt.
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01 BACKIG miska 5,99/szt. Szkło  

hartowane. D14×S14cm. 103.394.30

  

02 BACKIG talerzyk 5,99/szt. Szkło  

hartowane. D18×S18cm. 903.394.26

  

03 BACKIG talerz 7,99/szt. Szkło  

hartowane. D25×S25cm. 603.394.23

  

04 NOWOŚĆ FRANKLIN stołek barowy  

z oparciem, składany 99,-  

Bejcowana, lakierowana okleina  

dębowa i stal malowana proszkowo. 

S50×G44, W95cm. 504.064.65

  

05 NISSE krzesło składane 39,99  

Stal malowana proszkowo i plastik 

poliuretanowy. S45×G47, W76cm. 

301.150.66

  

06 SVENBERTIL krzesło z podłokietnika-

mi 179,- Bejcowana, lakierowana  

bezbarwnie okleina dębowa i stal 

chromowana. S53×G50, W84cm. 

Czarny/Dietmar chromowany 

191.976.95

  

07 INGOLF stołek 99,99 Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita sosna. 

S39×G30, W45cm. 402.485.27

 Nie wszystko 

jest czarno-białe. 
Zobacz naszą całą 
paletę kolorów na 
IKEA.pl i w sklepie.

03 BACKIG talerz

799
/szt.

01

02

07

05 NISSE krzesło składane

3999

 TEODORES krzesło. Plastik i stal malowana proszkowo. 

S46×G54, W80cm. 903.509.37

 Krzesła do jadalni możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Twoi goście przyprowadzili  
swoich gości?

TEODORES
krzesło

9999
/szt.

06 SVENBERTIL krzesło  
z podłokietnikami

179,-

04 FRANKLIN stołek barowy  
z oparciem, składany

99,-
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Knut Hagberg  
i Marianne Hagberg, 
projektanci

„Projektując LISABO, chcieliśmy 
stworzyć stół wyraźnie oddający 
charakter drewna, dający 
wrażenie lekkości, a jednocześnie 
wytrzymały i łatwy w montażu. 
Matowy lakier i profilowane 
krawędzie budzą skojarzenia  
z naturą i tradycyjnym 
rzemiosłem”.

144

01 DYRGRIP szklanka 9,99/szt. Kryształ. 
36cl. 403.093.04

  

02 BRÖNDEN dywan z krótkim włosiem  
1199,- Powierzchnia użytkowa:  
100% czysta żywa wełna. Dywan 
tkany ręcznie. S170×D240cm. 
303.745.64

  

03 LEIFARNE krzesło 149,-/szt. 
S52×G50, W87cm. Różowy/
Broringe chromowany 992.194.72  

Jasnoniebieski/Broringe czarny 
291.977.08  Biały/Broringe biały 
691.977.11

  

04 HEKTAR lampa wisząca 79,99 Stal 
malowana proszkowo. Ø22cm. IKEA. 
Model T1639 Hektar. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 803.903.59 

Poprzednia cena 99,99

  

05 VOLFGANG krzesło 229,-/szt. 
S50×G45, W90cm. Chromowane/
Bomstad czarny 904.023.52

  

06 MÖRBYLÅNGA stół 1699,-  
D140×S85, W74cm. 503.862.45

  

07 ODGER krzesło 279,-/szt. Kompozyt 
drewna i plastiku. S45×G51, W81cm. 
003.600.02

  

08 LISABO stół 499,- Lakierowana bez-
barwnie okleina jesionowa i lita brzo-

za. D140×S78, W74cm. 702.943.39
  

09 ÅDUM dywan z długim włosiem 349,-  
Włosie: 100% polipropylen. Spód: 
lateks syntetyczny. S170×D240cm. 
103.540.29

03 LEIFARNE krzesło

149,-/szt.

05 VOLFGANG krzesło

229,-/szt.

02 BRÖNDEN dywan  
z krótkim włosiem

1199,-

01 DYRGRIP szklanka

999
/szt.

Teraz możesz usiąść, dokonując wyboru 
przyjaznego dla środowiska. Krzesło ODGER  
w 30% składa się z drewna, surowca 
odnawialnego, a co najmniej 55% pozostałych 
materiałów to tworzywo z recyklingu.

09 ÅDUM dywan z długim włosiem

349,-

07 ODGER krzesło

279,-/szt. 08

04

06 MÖRBYLÅNGA stół

1699,-
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Im dalej w las, tym 
bliżej „Forest Positive” 

Uwielbiamy drewno. Jest piękne, 
trwałe, odnawialne i nadaje 
się do recyklingu. Zużywamy 
go bardzo dużo, dlatego nasze 
praktyki związane z leśnictwem po 
prostu muszą być na najwyższym 
poziomie. Ze względu na wielkość 
naszej produkcji możemy 
przyczynić się do wprowadzenia 
istotnych i zauważalnych zmian.

Oto, jak zamierzamy tego 
dokonać: mamy ambitny cel,  
by do 2020 roku stać się 
„forest positive” – oznacza 
to, że zobowiązaliśmy się do 
zapewnienia większej ilości 
nasadzeń drzewnych, niż 
potrzebujemy do wytwarzania 
naszych produktów. Dzięki  
temu pomożemy innym  
w dostępie do surowca z bardziej 
zrównoważonych źródeł i zadbamy 
o zrównoważony rozwój całej 
branży, nie ograniczając się 
jedynie do naszych potrzeb.  
W ramach wieloletniej 
współpracy z naszymi partnerami 
przyczyniliśmy się do zwiększenia 
obszaru lasów posiadających 
certyfikat FSC®TM o ok. 35 mln 
hektarów (mniej więcej taką 
powierzchnię ma terytorium 
Niemiec). Udało nam się też  
w 75% osiągnąć cel, jakim jest 
wykorzystywanie wyłącznie 
drewna z certyfikatem FSC®TM  

albo pochodzącego z recyklingu.  
 

Dowiedz się więcej na  
IKEA.pl/przyszlosc.
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01 ÖVERSIKT szklanki 19,99/6 szt. 
Szkło. 32cl. 903.625.01

  

02 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG pluszak 
9,99/szt. 100% polliester. D14cm. 
Różne rodzaje 604.028.10

  

03 IKEA 365+ ścierki 19,99/2 szt. 100% 
bawełna. S50×D70cm. 802.578.12

  

04 ÖVERSIKT kubek 14,99/szt. 
Kamionka. 49cl. W paski 903.538.70

  

05 ÖVERSIKT kubek 14,99/szt.  
Kamionka. 49cl. W kropki 
903.538.65

  

06 FLITIGHET talerz 7,99/szt. 
Kamionka. Ø26cm. 103.466.52

  

07 FLITIGHET talerzyk 5,99/szt. 
Kamionka. Ø20cm. 703.466.54

  

08 FLITIGHET miska 5,99/szt. 
Kamionka. Ø14cm. 903.466.48

  

09 EKEDALEN krzesło 179,-/szt. 
Malowany, lakierowany bezbarwnie 
buk, 65% poliester/35% bawełna. 
S43×G51, W95cm. Biały/Orrsta  
jasnoszary 603.410.15

  

10 BLÅMES krzesełko do karmienia  
z tacką 279,- W komplecie pas  
bezpieczeństwa. Malowany lity 
kauczuk i plastik polipropylenowy. 
S52×G53, W93cm. 501.650.79

  

11 EKEDALEN stół rozkładany 699,-  
Malowana okleina jesionowa. 
D120/180×S80, W75cm. 703.408.07

  

12 BERTIL poduszka na krzesło 12,99/
szt. Pokrycie: akryl/poliester. 
Wypełnienie: pianka poliuretanowa. 
Ø33cm. 802.651.43

05

03 IKEA 365+ ścierki,  
2 szt.

1999

04

08

06 FLITIGHET talerz

799
/szt.

11 EKEDALEN stół rozkładany

699,-

10

09 EKEDALEN krzesło

179,-/szt.

01 ÖVERSIKT  
szklanki, 6 szt.

1999

Rozkładany stół to świetne rozwiązanie dla rodzin 
(i ich gości). EKEDALEN ma także trwałą, odporną 
na zarysowania powierzchnię gotową na wszelkie 
scenariusze, nie tylko podczas posiłków. 

12

02 DJUNGELSKOG  
pluszak

999
/szt.

07 FLITIGHET  
talerzyk

599
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01 GLATTIS taca 49,99 Stal nierdzewna  
i niklowany mosiądz. Ø38cm. 

703.501.13

  
02 EGENTLIG zaparzacz do kawy/her-

baty, podwójne ścianki 59,99 0,9l. 

903.589.76

  
03 STELNA kubek 1,50/szt. Szkło harto-

wane. 23cl. 702.589.11

  
04 RIKLIG dzbanek do herbaty 29,99 

Szkło, stal nierdzewna i plastik. 1,5l. 

901.500.71

  
05 EGENTID herbata chai 16,99 175g.  

Imbir/owoce czarnego bzu. 

204.126.89

  
06 ÖVERST metalowy filtr do kawy,  

3 elementy 29,99 Stal nierdzewna. 

903.602.34

  
07 FASCINERA deska do krojenia 29,99 

Lity mangowiec. D28×S19cm. 

403.934.87

  
08 IKEA 365+ kubek 5,99/szt. Szkło 

hartowane. 36cl. 902.797.24

Wiesz, z czym się je (lub pije) zrównoważony rozwój? Nasza kawa 

posiada certyfikat UTZ gwarantujący standardy zrównoważonego 

rolnictwa i dobre warunki pracy na plantacjach. Pochodzenie ziaren 

kawy w swojej paczce możesz sprawdzić na www.utz.org/IKEA.

02

01 GLATTIS taca

4999

03 STELNA kubek

150/szt.

04 RIKLIG dzbanek  
do herbaty

2999

05

 KARAFF karafka. Szkło. 1,0l. 003.429.75

Kilka kropli dobrego  
stylu

KARAFF karafka

4,-

07

06 ÖVERST metalowy filtr  
do kawy, 3 elementy

2999

08



04 NOWOŚĆ INSJÖN bateria kuchenna 
z prysznicem 599,- Chromowany  
mosiądz. W43cm. 203.418.71

  
05 NOWOŚĆ HAVSEN zlew z ceramicz-

nym frontem 799,- D62×G48cm. 
192.537.14

  
06 Kuchnia METOD z kremowymi 

drzwiami, frontami szuflad i szkla- 
nymi drzwiami BODBYN oraz samo- 
domykającymi się szufladami 
MAXIMERA 5682,-  
Obudowy szafek METOD wykończone 
białą folią melaminową. Drzwi/fronty

 szuflad BODBYN z malowanym  
wykończeniem, drzwi szklane 
ze szkła hartowanego. Szuflady 
MAXIMERA ze stali malowanej  
proszkowo i folii melaminowej. 
Dodano uchwyty/gałki SKÄRHAMN  
z chromowanego/malowanego prosz-
kowo cynku oraz laminowany blat 
EKBACKEN imitujący biały marmur.
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06 METOD/BODBYN kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

5682,-

157,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282. 

Dodatkowo sprzęty AGD

5595,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.
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Podgrzewanie mrożonej pizzy  
czy przygotowanie sufletu  
z truflami – każdy z nas ma 
swoją wizję kuchni doskonałej. 
Od prawie 50 lat zajmujemy się 
tworzeniem produktów do kuchni, 
zaspokajając potrzeby najbardziej 
wyrafinowanych kucharzy  
i oferując szeroki wybór kuchni, 
naczyń do gotowania i rozwiązań 
do przechowywania (a nawet 
jedzenie!).

To jedynie przedsmak tego,  
co przygotowaliśmy. Pełne menu 
znajdziesz na IKEA.pl i w sklepie 
IKEA.

Kuchnia

	 Od	pomysłu	po	gotową	 
kuchnię	–	możemy	pomóc	 
ci	z	wymierzeniem,	
planowaniem,	dostawą	 
i	montażem.

06

04

02 OMLOPP	reflektor	LED

49,-/szt.

01 OFANTLIGT kubek

999
/szt.

03 VARIERA pojemnik  

z	uchwytem

5999

01 OFANTLIGT kubek 9,99/szt. 31cl. 003.190.22
  
02 OMLOPP reflektor LED 49,-/szt. Plastik, stal i alumi-

nium. Ø6.8, W1cm. IKEA. Model L1516 OMLOPP.  
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki 
LED o klasie energetycznej od A++ do A, których  
nie można wymieniać. 702.451.79

  
03 VARIERA pojemnik z uchwytem 59,99 Lakierowany 

bezbarwnie bambus. D33×S24, W16cm. 702.260.53

05 HAVSEN	zlew	 
z	ceramicznym	frontem

799,-
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	 Aby	zaspokoić	głód	wiedzy	 
i	dokładnie	poznać	nasze	
kuchnie	i	naczynia	do	gotowania,	
przyjdź	do	sklepu	IKEA,	gdzie	
możesz	dotknąć	(a	w	przypadku	
jedzenia,	nawet	spróbować)	
tego,	co	mamy	w	ofercie.

01 KONUNGSLIG	kieliszki	 
do	szampana,	2	szt.

2999

03 OFANTLIGT	talerzyk

1299/szt.
05 VARDAGEN  

słoik	z	pokrywką

1499

02 VARIERA	półka	wstawiana

999

04

07

01 KONUNGSLIG kieliszki do szampana 

29,99/2 szt. Szkło. 26cl. 503.429.87

  

02 VARIERA półka wstawiana 9,99 Stal. 

S32×G13, W16cm. 801.366.22

  

03 OFANTLIGT talerzyk 12,99/szt. 

Ø22cm. 003.190.17

  

04 KAFFEREP ciastka z migdałami 6,99 

160g. 003.847.29

  

05 VARDAGEN słoik z pokrywką 14,99  

Szkło i guma silikonowa. Ø15, 

W18cm. 1,9l. 002.919.28

  

06 NOWOŚĆ TORNVIKEN pudełko 60,-/

szt. S16×G34, W15cm. 003.589.71

  

07 NOWOŚĆ TORNVIKEN szafka 

otwarta 280,- S20×G37, W80cm. 

203.589.70

06 TORNVIKEN  

pudełko

60,-



03 VILDKAPRIFOL rękawica kuchenna  
19,99/szt. Len i bawełna. D28cm. 
003.700.01

  

04 NOWOŚĆ KUNGSFORS pojemnik 
24,99 Stal nierdzewna. W26,5cm. 
003.349.18

  

05 NOWOŚĆ KUNGSFORS haczyki  
5,99/3 szt. Stal nierdzewna.  
G10, W8cm. 703.796.92

  

06 VILDKAPRIFOL ścierki 19,99/2 szt.  
55% len, 45% bawełna. 
S50×D70cm. 903.656.27

  

07 IKEA 365+ patelnia 99,99 Stal  
nierdzewna/aluminium/powłoka  
Teflon® Professional. Ø28cm. 
103.298.98

  

08 SJÖRAPPORT polędwica z łososia  
wędzonego na zimno, mrożona 22,99 
1000g. 703.603.34

  

09 GRUNDVATTNET durszlak 9,99 
Plastik polipropylenowy i kauczuk 
syntetyczny. D46×S16, W9cm. 
903.142.80

  

10 FÄRGRIK miska 3,99/szt. Ceramika 
porowata. Ø16cm. 203.920.02

	 Ty	skup	się	na	menu.	 
My	zajmiemy	się	montażem	 
i	instalacją	twojej	nowej	kuchni.	

01 Kuchnia METOD z jasnozielonymi 
drzwiami i frontami szuflad KALLARP 
z połyskiem oraz samodomykającymi 
się szufladami MAXIMERA 6897,-  
Obudowy szafek METOD wykończone 
białą folią melaminową. Drzwi/ 
fronty szuflad KALLARP wykończone  
folią z połyskiem. Szuflady 
MAXIMERA ze stali malowanej prosz-
kowo i folii melaminowej. Dodano 
uchwyty ÖSTERNÄS z garbowanej 
skóry/stali nierdzewnej i orzechowy 
blat KARLBY. 

  

02 IKEA 365+ garnek z pokrywką 99,99 
Stal nierdzewna z aluminiowym  
rdzeniem. 3l. 702.567.52

01 METOD/KALLARP kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

6897,-

191,-/mies.
Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282. 

Dodatkowo sprzęty AGD

5795,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.
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03 VILDKAPRIFOL  
rękawica	kuchenna

1999
/szt.

09 GRUNDVATTNET  
durszlak

999

01

05

KUNGSFORS to funkcjonalne rozwiązanie 
do przechowywania, które pasuje do 
wszystkich kuchni, dużych i małych. Dzięki 
drążkom i haczykom naczynia i przybory  
do gotowania będą zawsze pod ręką – jak  
u profesjonalnego szefa kuchni. 

02 IKEA 365+	garnek	z	pokrywką

9999

Co	się	tu	kroi?
Kuchnia	na	twoją	
miarę

08

07 IKEA 365+	patelnia

9999

06

10 FÄRGRIK	miska

399

04 KUNGSFORS	pojemnik

2499
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06

01 IKEA 365+ nóż 
kucharski

5999

08 IKEA 365+ HJÄLTE  
łopatka

1499

02 APTITLIG blok  
rzeźniczy

5999

07

03 VARIERA kosz 
na odpady  
segregowane

2499

04 RISATORP wózek

249,-

05 GRUNDVATTNET  
podkładka

999

09 ÖSTERNÄS uchwyt  
skórzany, 2 szt.

30,-

10

01 IKEA 365+ nóż kucharski 59,99 
Nierdzewna stal molibdenowo- 
wanadowa. Długość ostrza: 20 cm. 
102.835.22

  

02 APTITLIG blok rzeźniczy 59,99 
Bambus. D45×S36cm. 002.334.29

  

03 VARIERA kosz na odpady segrego- 
wane 24,99 Wzmocniony plastik  
polipropylenowy z odzysku. 
D38,5×S23,5 W32,3cm. 22l. 
302.046.23

  

04 RISATORP wózek 249,- Stal malowa-
na proszkowo i lakierowana bezbarw-
nie lita brzoza. D57×S39, W86cm. 
202.816.31

  

05 GRUNDVATTNET podkładka 9,99 
Plastik polietylenowy. S26×D32cm. 
103.142.84

  

06 IKEA 365+ HJÄLTE chochla do zupy 
19,99 Tworzywo poliamidowe, guma 
silikonowa i stal nierdzewna. D34cm. 
701.494.65

  

07 IKEA 365+ HJÄLTE szczypce  
kuchenne 19,99 Tworzywo  
poliamidowe i stal nierdzewna. 
D35cm. 801.494.60

  

08 IKEA 365+ HJÄLTE łopatka 14,99 
Tworzywo poliamidowe, guma  
silikonowa i stal nierdzewna.  
D33cm. 001.494.59

  

09 ÖSTERNÄS uchwyt skórzany 30,-/ 
2 szt. Garbowana skóra i stal  
nierdzewna. Ø19mm. 203.488.96

  

10 ÖSTERNÄS uchwyt skórzany 40,-/ 
2 szt. Garbowana skóra i stal nier- 
dzewna. Rozstaw otworów 153mm. 
403.488.95

Nie ma nic lepszego niż ostry, dobrze 
wyważony nóż kuchenny o wysokiej jakości. 
Ten twardy zawodnik ze stali nierdzewnej  
jest objęty bezpłatną 15-letnią gwarancją  
i pomoże ci przygotowywać posiłki jeszcze 
przez długie lata.
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01 ANTAGEN szczotka do zmywania 1,50 
Plastik. D25cm. 202.339.61

  
02 ÄLMAREN bateria kuchenna z prysz-

nicem 349,- Metalizowany mosiądz. 

W36cm. 803.416.46
  
03 NYSKÖLJD podkładka do suszenia  

naczyń 9,- 100% poliester. 

D44×S36cm. 503.872.59
  
04 FABULÖS szklanka 9,99/szt. Szkło. 

30cl. 603.545.88
  
05 TIMVISARE ścierka 19,99/2 szt. 

100% bawełna. S50×D70cm. 

103.717.88
  
06 Filet z łososia z purée ziemniacza-

nym, kapustą, koprem włoskim,  
kaparami i kawiorem z wodorostów 
18,99 404.333.08 

  
07 SJÖRAPPORT kawior z wodorostów 

6,99 85g. 603.615.17
  
08 SJÖRAPPORT filet z łososia, mrożony 

39,99 500g. 603.600.37

01 ANTAGEN szczotka 
do zmywania

150

02 ÄLMAREN bateria kuchenna 
z prysznicem 

349,-

05 TIMVISARE ścierka, 2 szt.

1999

03 NYSKÖLJD podkładka  
do suszenia naczyń

9,-

04

W naszych restauracjach staramy 

się oferować przyjazne dla portfela, 

niedrogie posiłki, które są dobre dla 

ciebie i środowiska. Dlatego w naszym 

menu znajdziesz zrównoważone, 

organiczne i odżywcze dania. Weźmy, 

na przykład, łososia. Jest pozyskiwany 

w odpowiedzialny sposób z hodowli 

z certyfikatem ASC, które spełniają 

surowe standardy. A efekt końcowy? 

Mniejszy wpływ na środowisko i lepsza, 

pełna smaków potrawa pachnąca 

morzem i delikatnym koprem włoskim.

Tyle samo pluskania, mniej zmarnowanej wody. 
Wszystkie baterie kuchenne IKEA są wyposażone 

w perlator z napowietrzaczem, który ogranicza 
przepływ wody przy jednoczesnym utrzymaniu  
jej ciśnienia. 

W restauracji IKEA 
jedzenie jest dużo 

więcej niż po prostu 

pyszne

Sklepik ze szwedzkim  
klimatem

06 Filet z łososia z purée ziemniaczanym,  
kapustą, koprem włoskim, kaparami  
i kawiorem z wodorostów 

1899

08 SJÖRAPPORT filet z łososia,  
mrożony

3999
07

Jeżeli smakowały ci potrawy  

w restauracji, zajrzyj do Sklepiku 

Szwedzkiego IKEA. Znajdziesz 

tam wiele pysznych produktów 

inspirowanych szwedzką kuchnią,  

m.in. smacznego łososia. Wybierz  

coś i przyrządź w domu po swojemu. 

Nie zapomnij też o obowiązkowym 

postoju w Bistro IKEA, żeby wrzucić  

coś na ząb przed podróżą do domu.



01 IKEA 365+ kieliszek do wina 4,99/szt.  

Szkło hartowane. 30cl. 702.783.63

02 IKEA 365+ talerz głęboki/miska, pochylone 

boki 9,99/szt. Porcelana skaleniowa.  

Ø22cm. 902.797.00

03 IKEA 365+ miska, zaokrąglone boki 19,99/szt. 

Porcelana skaleniowa. Ø22cm. 802.796.87

04 NOWOŚĆ IKEA 365+ pojemnik na żywność, 

okrągły 1,99/szt. Pasuje do okrągłych pokry-

wek IKEA 365+. Plastik. Ø14, W5cm. 450ml. 

703.591.42

Nazwa mówi sama za siebie: to kuchenni bohaterowie, 

którzy będą zawsze ci towarzyszyć. Używane na co 

dzień czy od święta, te produkty wytrzymają wiele lat.

Ten pojemnik  

na żywność  

płynnie kursuje 

między lodówką  

a piekarnikiem  

i z powrotem 

dołącza do pokrywki 

(która dorabia sobie 

po godzinach jako 

podkładka).

Od talerzy i misek  

po kieliszki do wina  

i pojemniki na żywność – 

zaprojektowaliśmy mnóstwo 

produktów z serii 365+,  

które można przechowywać 

jeden w drugim (i oszczędzić 

dużo miejsca).

Wykonane  

z hartowanego 

szkła odpornego na 

działanie wysokich 

temperatur, świetnie 

się nadają zarówno 

do napojów zimnych, 

jak i gorących.

Pokrywki pojemników na 

żywność zaprojektowaliśmy 

tak, by zaspokajały wiele 

potrzeb. Niektóre można 

wkładać do piekarnika, inne 

służą jako podkładki, a jeszcze 

inne można układać jedna na 

drugiej (są też sprzedawane 

osobno, więc można je 

dowolnie zestawiać).

01 IKEA 365+ kieliszek do wina

499
/szt.

05 IKEA 365+ pojemnik  

na żywność, kwadratowy

1299
/szt.

02

03

04

06

161160

IKEA  365+ 05 NOWOŚĆ IKEA 365+ pojemnik na żywność, 

kwadratowy 12,99/szt. Pasuje do kwadrato-

wych pokrywek IKEA 365+. Szkło żaroodpor-

ne. D15×S15, W11cm. 1,2l. 403.592.09

06 NOWOŚĆ IKEA 365+ pokrywka, prostokątna 

15,-/szt. Bambus. D21×S15cm. 503.819.07

 Podoba ci się to, co 
widzisz, ale szukasz 
czegoś nieco innego? 
Zobacz wszystkie 
produkty na IKEA.pl lub 
w najbliższym sklepie.



 Rety, mamy 
ci jeszcze tyle 
do pokazania! 
Obejrzyj naszą 

68-stronicową 

broszurę kuchenną 

na IKEA.pl albo  
weź egzemplarz  
w sklepie.
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01 KAVALKAD patelnia 14,99 Aluminium 
pokryte powłoką Teflon® Classic. 
Ø24cm. 002.677.06

  

02 ANNONS komplet naczyń, 3 szt. 
39,99 W komplecie: rondel 0,9 litra, 
rondel z pokrywką 1,7 litra i garnek  
z pokrywką 2,8 litra. Stal nierdzew-
na, plastik i szkło. 902.074.02

  

03 SUNNERSTA wózek 99,- Stal malo- 
wana proszkowo i plastik polipropy- 
lenowy. D56×S33, W97cm. 
703.037.20

  

04 ALLEMANSRÄTTEN klopsiki  
wegańskie, mrożone 19,99 1000g. 
403.464.34

  

05 FÖLJSAM naczynie żaroodporne 9,- 
Szkło żaroodporne. D24,5×S24,5cm. 
503.112.69

03 SUNNERSTA  
wózek

99,-

Kuchnia 163Kuchnia

06 Kuchnia KNOXHULT.  
Folia melaminowa.  
Szafka ścienna z drzwiami 143,- 
S120×G31, W75cm. 903.267.92  

 Szafka stojąca z drzwiami/szufladą 
350,- W komplecie blat. S122×G61, 
W90cm. 303.267.90

06 KNOXHULT kuchnia.
 Co obejmuje cena?  

Meble widoczne na zdjęciu  
wraz z blatem oraz uchwyt  
i gałki BAGGANÄS.

539,-

15,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282.

Dodatkowo zlew FYNDIG  
i bateria LAGAN

238,-

Dodatkowo sprzęty AGD

1378,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.

Najważniejszych 

składników jest 

mniej, niż myślisz

01 KAVALKAD  
patelnia

1499

Nie potrzebujesz dużej kuchni, żeby dobrze gotować. Wystarczy 
kilka podstawowych modułów kuchennych z naszego systemu 
KNOXHULT w bardzo przystępnej cenie, kilka trwałych garnków  
i patelni (no i może jeszcze trochę klopsików warzywnych  
w zamrażarce, tak na wszelki wypadek).

06 KNOXHULT kuchnia

539,-

04

05 FÖLJSAM  
naczynie  
żaroodporne

9,-

02 ANNONS komplet naczyń, 3 szt.

3999
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Torebka, która chroni 
nie tylko lunch 

Czy możesz pomagać  
w ratowaniu świata, kiedy 

pakujesz lunch? Z radością 

prezentujemy alternatywę  
dla starych, plastikowych 

woreczków strunowych.  
ISTAD to ich najnowsza odsłona, 

wyprodukowana z odnawialnych 

materiałów, a mianowicie 

z włókien trzciny cukrowej. 

Szacujemy, że wykorzystanie 

materiałów odnawialnych tylko  
w przypadku tego produktu 

pozwoli zaoszczędzić ok. 75 tys.  
baryłek ropy i ograniczyć emisję  
dwutlenku węgla, wspierając 

nasze wysiłki na rzecz zrównowa- 
żonego rozwoju. I chociaż 

produkcja bioplastiku z materiałów 

odnawialnych kosztuje więcej niż 

plastiku konwencjonalnego, na 

metce z ceną tego nie zauważysz. 

To dlatego, że wierzymy, że 

każdy bez wyjątku powinien 

móc sobie pozwolić na bardziej 

zrównoważone wybory.

164 Przechowywanie w kuchni

01 SKÅDIS tablica narzędziowa 

59,- Malowana płyta pilśniowa. 

S76×W56cm. 103.216.18

  
02 ALGOT szyna ścienna z półkami  

435,- S90×G61, W196. 

392.793.03 
  
03 SORTERA kosz do segregacji  

odpadów 29,99/szt. Plastik polipro-

pylenowy. S39×G55, W45cm. 60l. 

702.558.99

  
04 KNÄCKEBRÖD DILL chrupkie  

pieczywo z koperkiem 6,99 150g. 

302.644.00

  
05 ISTAD woreczki z bioplastiku 9,99/ 

60 szt. Zawartość: 30 woreczków 

(0,4 l, 15×15,5 cm) i 30 woreczków  
(1 l, 18×21,5 cm). Bioplastik. 

203.392.84

  
06 HUTTEN stojak na 9 butelek wina 

39,99/szt. Lite drewno. S33×G30, 

W34cm. 700.324.51

  
07 OFTAST talerz głęboki 2,-/szt. Szkło 

hartowane. Ø20cm. 003.189.42

  
08 NORRÅKER stolik barowy 599,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  
lita brzoza. D74×S74, W102cm. 

303.050.52

  
09 VARDAGEN słoik z pokrywką 14,99/

szt. Szkło i guma silikonowa. Ø11, 

W29cm. 1,8l. 602.919.30

  
10 NORRÅKER stołek barowy z oparciem 

349,- Bejcowana, lakierowana bez-

barwnie lita brzoza i okleina brzozo-

wa. S42×G48, W100cm. 003.014.99

  
11 HYLLIS regał do użytku wewnątrz/na 

zewnątrz 49,99 Stal galwanizowana. 

S60×G27, W140cm. 002.785.78

02 ALGOT szyna  
ścienna z półkami 

435,-

04 KNÄCKEBRÖD DILL  
chrupkie pieczywo  
z koperkiem

699

07 OFTAST  
talerz głęboki

2,-/szt.

03

06 HUTTEN stojak na 9 butelek wina

3999
/szt.

08

09

10 NORRÅKER stołek  
barowy z oparciem

349,-

01

05

11 HYLLIS regał do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz

4999
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01 KNODD kosz z pokrywką 29,99 Stal 
malowana proszkowo. Ø34, W32cm. 
Pojemność 16l. 603.122.49

  
02 HEJNE 1 sekcja 109,- Lita sosna 

lub świerk. S78×G50, W171cm. 
790.314.14

  
03 BEKVÄM taboret ze schodkiem 49,-  

Lita brzoza. S45×G39, W50cm. 
301.788.79

  
04 SOCKERBIT pojemnik z pokrywką  

12,99 Plastik polipropylenowy. 
S38×G25, W15cm. 403.160.69

  
05 SOCKERBIT pojemnik z pokrywką 

7,99/szt. Plastik polipropylenowy. 
S19×G26, W15cm. 603.160.68

  
06 OUMBÄRLIG garnek z pokrywką 

79,99 Stal nierdzewna z aluminio-
wym rdzeniem. 10l. 002.864.13

05 SOCKERBIT pojemnik  
z pokrywką,  
S19×G26, W15cm 

799
/szt.

04

01 KNODD kosz z pokrywką

2999

 Przechowuj więcej! 

Jeszcze więcej 

rozwiązań do 

przechowywania  
na IKEA.pl

 FJANTIG haczyk, 3 szt. Wzmocniony plastik  
polipropylenowy. G6, W12cm. 603.471.02

Haczyki, na których można  
zawiesić oko

FJANTIG
haczyk, 3 szt.

999

03

02 HEJNE 1 sekcja 

109,-

Wszyscy uwielbiamy nasze duże (i owszem, pękate) 
garnki, patelnie i kosze! Dzięki dodatkowemu 
regałowi poza kuchnią i na nie znajdzie się miejsce.

06 OUMBÄRLIG garnek  
z pokrywką

7999
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01 MORUM dywan tkany na płasko,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
349,-/szt. Wierzch: 100% plastik  
polipropylenowy. Spód: lateks synte-
tyczny. S200×D300cm. 801.982.95

  
02 PEKANNÖT osłonka doniczki 79,99/

szt. Rattan i plastik. Maks. średnica 
doniczki 24cm. W35cm. 401.866.28

  
 03 LOBBÄK dywan tkany na płasko,  

do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
349,-/szt. 100% plastik polipropyle-
nowy. S200×D250cm. 603.207.15

  
04 SALTHOLMEN stolik, do użytku  

na zewnątrz 99,99 Stal malowana  
proszkowo. Ø65, W71cm. 
803.118.33

  
05 SALTHOLMEN krzesło, do użytku  

na zewnątrz 79,99/szt. Stal malowa-
na proszkowo. S42×G46, W83cm. 
803.118.28

  
06 MULLBACKA lampa podłogowa, do 

użytku na zewnątrz 349,- Aluminium 
i plastik. W156cm. IKEA. Model 
G1614 Mullbacka. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 803.423.54

  
07 MULLBACKA lampa stołowa LED, 

do użytku na zewnątrz 199,-/szt. 
Wbudowane źródło światła LED.  
Bambus i plastik. W23cm. 
503.423.36

  
08 IKEA PS VÅGÖ fotel, do użytku na 

zewnątrz 79,99 Plastik. S74×G92, 
W71cm. 101.746.41

  
09 NOWOŚĆ SOLLERÖN zestaw  

modułów narożnych, do użytku  
na zewnątrz 2420,- Stal malowana  
proszkowo i plastik. S82×G82, 
W74cm. 992.859.28

  
10 GODAFTON świeca blokowa LED,  

do użytku na zewnątrz, 3 szt. 34,99 
W zestawie: 1 świeca blokowa LED 
(W10 cm, Ø7 cm), 1 świeca blokowa  
LED (W14 cm, Ø7 cm) i 1 świeca  
blokowa LED (W16 cm, Ø8 cm). 
Tworzywo ABS. 503.555.74

03

07 MULLBACKA lampa  

stołowa LED, do użytku 

na zewnątrz

199,-/szt.

04 SALTHOLMEN  

stolik, do użytku  
na zewnątrz

9999

01 MORUM dywan tkany na płasko,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz,  
S200×D300cm.

349,-/szt.

10 GODAFTON świeca  
blokowa LED, do użytku 

na zewnątrz, 3 szt.

3499

02

06

08 IKEA PS VÅGÖ fotel,  
do użytku na zewnątrz

7999

05

Wyjdź na świeże 
powietrze

09 SOLLERÖN zestaw  
modułów narożnych,  
do użytku na zewnątrz

2420,-
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01 BRYTÄRT osłonka doniczki 9,99 
Ceramika porowata. Maks. średnica 
doniczki 12cm. 603.855.61

  
02 INGEFÄRA doniczka z podstawką 

9,99 Czerwona glina. Maks. średnica 
doniczki 15cm. 302.580.41

  
03 NOWOŚĆ ODDRUN pled 39,99 

100% bawełna. S130×D170cm. 
303.957.93

  
04 BITTERGURKA konewka 39,99 Stal 

nierdzewna malowana proszkowo  
i bambus. 2l. 303.680.68

  
05 SATSUMAS stojak na rośliny z 5 do-

niczkami 179,- Stal malowana prosz-
kowo i bambus. S36×W125cm. 
102.581.55

  
06 SATSUMAS stojak na doniczkę 179,- 

Stal malowana proszkowo i bambus. 
D84×S28, W70cm. 902.581.56

  
07 NOWOŚĆ BRYTÄRT osłonka doniczki  

12,99 Ceramika porowata. Maks. 
średnica doniczki 15cm. 803.855.60

02 INGEFÄRA doniczka
z podstawką

999

04

01

05 SATSUMAS stojak  
na rośliny z 5 doniczkami 

179,-

06

Bambus to nie tylko wyjątkowo mocny materiał,  
to także prawdziwy superbohater zrównoważonego 
rozwoju. Rośnie niezwykle szybko, zużywa mało 
wody i nie potrzebuje nawadniania ani nawożenia.

 Zagraj w zielone! 
O wiele więcej 
doniczek, stojaków 
i roślin znajdziesz 
na IKEA.pl  
i w sklepie.

 FEJKA sztuczna roślina w doniczce. Plastik polietylenowy. 
Średnica doniczki 9cm. W22cm. 903.751.55

Sztuczne, a cieszy

FEJKA
sztuczna roślina w doniczce

1299
/szt.

07 BRYTÄRT osłonka  
doniczki

1299

03 ODRUN pled

3999



17301 BESTÅ kombinacja do przechowywania  
z drzwiami 1180,- S120×G40, W192cm. 
Czarnobrązowy/Valviken szaroturkusowy 
391.367.43

02 NORRÅKER stół 599,- Bejcowana, lakiero-
wana bezbarwnie lita brzoza. D125×S74, 
W74cm. 002.908.15

03 NOWOŚĆ RÅSKOG wózek 199,- Stal malowa-
na proszkowo. D35×S45, W78cm. 304.017.89

04 HEMMAHOS dywan 69,99 100% nylon.  
Spód: guma. S100×D160cm. 603.566.91 

05 JANINGE krzesło 139,- Wzmocniony plastik  
polipropylenowy. S50×G46, W76cm. 
002.460.78

Dom #5

Pełna chata
Niemowlę trzeba nakarmić, dzieci chcą 
coś namalować, nastolatka domaga 
się prywatności, a rodzice chcieliby 
poczytać (choć tak naprawdę powinni 
trochę popracować). W dużej rodzinie 
najważniejsze jest stworzenie odpowiedniej 
przestrzeni – dla każdego z osobna i dla 
całej gromadki, często w tym samym 
momencie (i w tym samym pokoju). 

W tym tętniącym życiem domu znajdziesz 
mnóstwo pomysłowych rozwiązań na 
wspólne życie, dzielenie się i troskę.  
Dla rodziny, w której wszyscy są sobie  
bliscy, nawet gdy każdy zajmuje się 
własnymi sprawami.

173

02 NORRÅKER stół

599,-

05 JANINGE krzesło

139,-

01

04

03 RÅSKOG wózek 

199,-
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05	 NORRÅKER	krzesło	249,-	Bejcowana,	lakie-
rowana	bezbarwnie	lita	brzoza.	S41×G50,	
W81cm.	402.753.42

06	 DUKTIG	kuchnia	do	zabawy	399,-	Zalecana	
dla	dzieci	od	3	roku	życia.	Sklejka	brzozowa	 
i	plastik	polipropylenowy.	S72×G40,	W109cm.	
603.199.72

07	 MÄSTERBY	taboret	ze	schodkiem	89,99	Plastik	
polipropylenowy	i	włókno	szklane.	S43×G40,	
W50cm.	403.320.74

08	 KRUSTAD	talerzyk	12,99	Ø16cm.	803.395.06
09	 KRUSTAD	miska	9,99	Ø14cm.	403.395.08
10	 KRUSTAD	talerz	19,99	Ø25cm.	903.395.01
11	 MÅLA	komplet	pędzelków,	6	szt.	9,99	 

6	pędzelków	z	włókna	syntetycznego:	 
3	okrągłe	i	3	płaskie.	Zalecane	dla	dzieci	 
od	3	roku	życia.	Lita	brzoza	i	poliester.	
101.933.19

01	 SLIPSTEN	zegar	39,99	Tworzywo	ABS.	Ø35cm.	
803.587.74

02	 GRADVIS	wazon	39,99	Kamionka.	W24cm.	
203.411.02

03 NOWOŚĆ	LANGUR	wyściełane	pokrycie	 
na	krzesełko	do	karmienia	50,-	100%	 
nylon,	100%	poliester.	S22×G21,	W40cm.	
303.469.86

04 NOWOŚĆ	LANGUR	krzesełko	do	karmienia	
299,-	Stal	malowana	proszkowo,	aluminium	 
i	plastik.	S56×G61,	W87cm.	092.525.93

Duży	stół	w	jadalni	to	centrum	domowego	
mikrokosmosu	–	wszystko	do	czasu,	gdy	
w	zabawkowej	kuchni	nie	zacznie	pachnieć	
gotowym	obiadem. 	 Potrzebujesz	pomocy	z	tym	dużym	

stołem?	My	zajmiemy	się	dostawą,	 
a	ty	nie	będziesz	musiał	nawet	
wychodzić	z	domu.	

06 DUKTIG	kuchnia	do	zabawy

399,-

07 MÄSTERBY  

taboret	ze	schodkiem

8999

02

05 NORRÅKER  

krzesło

249,-

01

03

10

08

09

11 MÅLA komplet  

pędzelków,	6	szt. 

999

04 LANGUR	krzesełko	do	karmienia 

299,-
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Zabawki na dole, kryminały na górze. 

Kiedy i starsi, i młodsi mają do wszystkiego 

łatwy dostęp, pokój staje się prawdziwym 

miejscem dla całej rodziny.

01 EKET szafka 50,- Płyta wiórowa i wykończenie 

z folii. Należy uzupełnić szyną do zawieszania 

na ścianie, sprzedawaną osobno. S35×G25, 

W35cm. 603.345.57

02 PALLRA minikomoda z 3 szufladami 59,99/szt. 

Papier. S31×G26, W31cm. 502.724.80

03 EKET szafka z 4 przegrodami 170,-  

Płyta wiórowa i wykończenie z folii.  

Należy uzupełnić szyną do zawieszania na 

ścianie, sprzedawaną osobno. S70×G35, 

W70cm. 103.339.56

04 VIGDIS poszewka na poduszkę 29,99  

100% ramia. D50×S50cm. 303.756.10

05 KIVIK 3-osobowa sofa z szezlongiem 2699,-  

Pokrycie: 55% bawełna, 25% poliester, 

12% wiskoza/sztuczny jedwab, 8% len. 

S280×G95/163, W83cm. Hillared ciemno- 

niebieski 491.937.28

06 DJUNGELSKOG pluszak, orangutan 29,99 

Zalecany dla dzieci od 18 miesiąca życia. 

100% poliester. D66cm. 004.028.08

01 EKET szafka

50,-

02 PALLRA minikomoda  

z 3 szufladami

5999
/szt.

05 KIVIK 3-osobowa sofa z szezlongiem

2699,-

04

06 DJUNGELSKOG pluszak,  

orangutan

2999

03

 To tylko jedna z naszych 

wielu funkcjonalnych 

sof. Sprawdź, co 

spodoba się twojej 

rodzinie na IKEA.pl lub 

w najbliższym sklepie 

IKEA.



179Dom #5178 Dom #5

01 VALLENTUNA 2-osobowa sofa modułowa  

z łóżkiem i pojemnikiem na pościel 2530,-  

Pokrycie: 65% poliester, 35% bawełna.  

S266×G113, W84cm. Po rozłożeniu 

80×200cm. Orrsta jasnoszary 292.770.31

02 ODDRUN pled 39,99 100% bawełna. 

S130×D170cm. 303.957.93

03 STORUMAN lampa podłogowa 49,99  

Stal i papier. W55cm. IKEA. Model G1606 

STORUMAN. Do tego modelu lampy pasują 

żarówki o klasie energetycznej od A++ do D. 

003.236.94

04 YPPERLIG stolik kawowy 149,- Lakierowana 

bezbarwnie brzoza i stal. Ø50, W40cm. 

903.465.92

07 NOWOŚĆ STRANDMON fotelik dziecięcy 499,-  

Zalecany dla dzieci od 3 roku życia. Pokrycie: 

100% poliester. S56×G62, W71cm. Vissle  

szary 703.925.42

08 PLUFSIG składana mata gimnastyczna  

99,99/szt. Zalecana dla dzieci powyżej  

18 miesiąca życia. 100% poliester 

i pianka polietylenowa. S78×D185cm. 

102.628.31 Poprzednia cena 119,-

05 BESTÅ kombinacja do przechowywania  

z drzwiami i szufladami 590,- Płyta wiórowa,  

wykończenie z folii. S120×G40, W74cm. 

Czarnobrązowy/Valviken ciemnoniebieski 

192.060.82

06 GRANBODA stoliki, 3 szt. 199,- Wymiary: 

(długość x szerokość x wysokość) 48×33×46 

cm, 48×37×48 cm, 48×40×50 cm. Stal  

malowana proszkowo i plastik. 503.511.75

03

02 ODDRUN pled

399904 YPPERLIG stolik  
kawowy

149,-

01

Składana mata gimnastyczna (lub trzy!) to miękkie 

i bezpieczne miejsce do skakania, fikania, koziołków 

i zabawy do upadłego. A niektórzy docenią też fakt, 

że tłumi hałasy (z pewnością pokochają ją za to 

twoi sąsiedzi).

Solo lub w większym gronie –  

w elastycznym, funkcjonalnym  

pokoju dziennym każdy czuje się  

zawsze u siebie.

05 BESTÅ kombinacja 
do przechowywania  
z drzwiami i szufladami

590,-

06 GRANBODA stoliki,  
3 szt.

199,-

08 PLUFSIG składana  
mata gimnastyczna

9999/szt.

07 STRANDMON  
fotelik dziecięcy

499,-
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01 KVISSLE półka ścienna na gazety 59,99  

Stal malowana proszkowo. D46×S34cm. 

901.980.30

02 MACKAPÄR ława ze schowkiem 199,-/szt. 

Malowane wykończenie. S100×G35, W51cm. 

103.347.53

03 HÄLLAN kombinacja do przechowywania  

z drzwiami 1566,- Stal malowana proszkowo.

S135×G47, W192cm. 392.766.82

	 W	trosce	o	bezpieczeństwo	przymocuj	 

do	ściany	wszystkie	wysokie	meble.	

Właśnie	dlatego	dołączamy	do	nich	

zestawy	mocujące.

Podobnie jak na szkolnym korytarzu, 

sytuacja w przedpokoju może łatwo wymknąć 

się spod kontroli. Zadbaj o dobrą organizację 

za pomocą haczyków, przegródek i szafek dla 

każdego domownika (sekretne liściki i kłódki 

dla chętnych). Szafka na buty, która służy 

zarazem jako ławka, też nie zawadzi.

01 KVISSLE	półka 
ścienna	na	gazety

5999

Pomieści	wszystko,	 
co	chcesz	mieć	na	oku

 FJÄLLBO regał. Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna  

i stal malowana proszkowo. S50×G36, W136cm. 703.421.99

 Regały i inne meble do przechowywania możesz kupić także  

przez internet na IKEA.pl

FJÄLLBO
regał

199,-

03 HÄLLAN	kombinacja	 

do	przechowywania	 

z	drzwiami	 

1566,-

02 MACKAPÄR	ława	ze	schowkiem

199,-/szt.
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Wspólne mieszkanie w dżungli jest fajne  

pod warunkiem, że w każdej chwili można 

się schronić we własnym królestwie. 

01 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG torba 29,99/szt. 

 100% poliester i plastik. S41×W43cm. 

003.938.18

02 KURA łóżko dwustronne 499,- Materac  

i pościel są sprzedawane osobno. Zalecane  

dla dzieci od 6 roku życia. Lakierowana  

bezbarwnie lita sosna i wykończenie z folii.  

S99×D209, W116cm. Pasuje materac 

90×200cm. 802.538.09

03 FLISAT stolik dziecięcy 199,- Pojemniki 

TROFAST są sprzedawane osobno. Barwiona, 
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lakierowana lita sosna i malowana sklejka. 

D83×S58, W48cm. 502.984.18

04 DJUNGELSKOG dywan tkany na płasko 59,99 

Poliester i guma. Ø100cm. 203.937.61 

05 FLISAT stołek dziecięcy 79,99/szt. Barwiona, 

lakierowana bezbarwnie lita sosna. S24×G24, 

W28cm. 402.735.93

06 NOWOŚĆ URSKOG dywan tkany na płasko  

139,99 Poliester i guma. S133×D160cm. 

003.939.03

	 Te	łóżka	na	antresoli	łatwo	złożyć	–	 
ale	pewnie	wolisz	w	tym	czasie	pobawić	
się	z	dziećmi.	Dlatego	oferujemy	usługę	
montażu	mebli.

03 FLISAT	stolik	dziecięcy 

199,-

02

05

06

0401 DJUNGELSKOG	torba 

2999
/szt.
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07 STUVA/FRITIDS komoda z 3 szufladami  

265,-/szt. Wykończenie z folii, malowana. 

S60×G50, W64cm. 092.526.73

	 Dzieci	uwielbiają	dzikie	zabawy	 
w	dżungli.	Dlatego	pamiętaj,	by	zawsze	
zabezpieczać	wysokie	meble,	takie	jak	
komody,	przymocowując	je	do	ściany.	
W	zestawie	znajdziesz	potrzebne	
mocowanie.

01 NOWOŚĆ KURA baldachim z zasłoną 129,-  

Zalecane dla dzieci od 3 roku życia.  

100% poliester. 503.938.30

02 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG pluszak, lew  

69,99 100% poliester. D70cm. 204.028.07

03 STUVA/FRITIDS łóżko na antresoli z szafą, 

biurkiem i komodą 1399,- Materac i pościel  

są sprzedawane osobno. Zalecane dla dzieci  

od 6 roku życia. Wykończenie z folii, malo-

wane. S99×D207, W193cm. Pasuje materac 

90×200cm. 192.621.86

04 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG dywan z krótkim 

włosiem 59,99 100% nylon. S133×D100cm. 

603.937.64

05 STUVA/FRITIDS komoda z 6 szufladami 465,-  

Wykończenie z folii, malowana. S60×G50, 

W128cm. 192.527.24

06 SLÄKT rama łóżka z siedziskiem i pojemnikiem  

1099,- Materac i pościel są sprzedawane 

osobno. S98×D207, W80cm. Pasuje materac 

90×200cm. 392.396.99

06 SLÄKT	rama	łóżka	 
z	siedziskiem	i	pojemnikiem

1099,-

01 KURA	baldachim	 
z	zasłoną	 

129,-

Nastolatki potrzebują mnóstwo miejsca. Pod tym łóżkiem jest go całkiem 

sporo: stolik nocny (z szufladą), podnóżek (również ze schowkiem)  
i składany materac dla najlepszej kumpeli.

05 STUVA/FRITIDS  
komoda	z	6	szufladami

465,-

07

03 STUVA/FRITIDS  
łóżko	na	antresoli	z	szafą,
biurkiem	i	komodą

1399,-

02

04 DJUNGELSKOG	dywan	 
z	krótkim	włosiem 

5999
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Trafił ci się najmniejszy pokój w domu?  
I tak będzie najfajniejszy!

01 KRUX lampa ścienna LED 129,- Plastik i guma. 
Ø13, W28cm. IKEA. Model V1701 Krux. Do 
tego modelu lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D. 503.254.50

02 NOWOŚĆ URSKOG komplet pościeli 69,99 
100% bawełna. Poszwa S150×D200cm. 
Poszewka D50×S60cm. 903.938.66

03 SALTRÖD lustro z półką i wieszakami 179,- 
 Szkło lustrzane i malowane wykończenie. 

S50×W68cm. 003.050.77

04 MICKE biurko 249,- Płyta wiórowa, płyta  
pilśniowa, malowane wykończenie i stal  
malowana proszkowo. S105×G50, W75cm. 
802.130.74

05 LÅNGFJÄLL krzesło obrotowe na kółkach 399,-  
100% poliester. Siedzisko S53×G41. 100% 
poliester. Podstawa W43–53cm. Gunnared  
niebieski/biały 492.523.79

06 VAJERT drążek z 4 haczykami, do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz 39,99 Stal malowana  
proszkowo i kauczuk syntetyczny. 

S57,5×G11,5, W6cm. 703.501.51
07 KLUNKA torba na pranie 29,99  

100% poliester. Ø36, W60cm.  
60l. 503.643.71

03 SALTRÖD lustro  
z półką i wieszakami  

179,-

07 KLUNKA torba  
na pranie

2999

06

04 MICKE biurko

249,-

05

01 KRUX lampa  
ścienna LED

129,-

Drążki i haczyki świetnie nadają się do przechowywania  
rzeczy na ścianie. Takich, jak ta torba na pranie, która wisi  
pod obręczą do koszykówki – wystarczy efektowny wsad  
(choć samo się niestety nie wypierze).

 Znajdź więcej sposobów 
na ulepszenie swojego 
pokoju na IKEA.pl (albo 
poproś rodziców, żeby 
zabrali cię do sklepu. 
Przy okazji zjesz 
wegańskiego hot doga).

02 URSKOG komplet pościeli

6999
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09 DYNAN szafka z drążkiem na ręczniki 99,99  
Stal malowana proszkowo. S40×G27, 
W108cm. 003.181.69

10 NOWOŚĆ SAXBORGA słoiczki z pokrywkami  
i podstawką, 5 szt. 49,99 Wymiary: 2 słoiczki 
Ø8 cm, W5,5 cm, 2 słoiczki Ø8 cm, W11 cm  
i podstawka D26×S10, W3 cm. Szkło i korek. 
403.918.79

11 TORKIS kosz na pranie 39,99 Stal malowana 
proszkowo i poliester. S35×G47, W67cm. 90l. 
903.199.75
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Kiedy każdy bez problemu może sięgnąć  
po swoje rzeczy, nawet najbardziej oblegane 
pomieszczenie w domu staje się też bardzo 
funkcjonalne (cierpliwość i dwie umywalki 
również się przydadzą).

01 EGGEGRUND zasłona prysznicowa 14,99  
100% PEVA. S180×D200cm. 503.391.12

02 LILLÅNGEN szafka dwudrzwiowa z lustrem 
149,- Szkło lustrzane i wykończenie z folii. 
S60×G21, W64cm. 202.051.71

03 ENSEN bateria z sitkiem/korkiem 199,-/szt. 
Chromowany mosiądz. W12cm. 602.813.80

04 LILLÅNGEN szafka dwudrzwiowa z umywalką  
479,-/szt. Bateria umywalkowa jest sprzeda-
wana osobno. Wykończenie z folii i ceramika. 
S60×G41, W87cm. 191.880.40

05 VILTO taboret ze schodkiem 59,99 S40×G32, 
W25cm. 603.444.53

06 DYNAN półka ścienna 79,99/szt. Stal malowa-
na proszkowo. S40×G15, W40cm. 603.236.48

07 ÖSTANÅ lampa ścienna 59,99 Stal, plastik  
i szkło. S6×G15, W18cm. IKEA. Model V1203 
Östanå. Do tego modelu lampy pasują żarów- 
ki o klasie energetycznej od A++ do D. 
502.285.76

08 DYNAN szafka z drzwiami 129,- Stal malowana 
proszkowo. S40×G27, W54cm. 503.181.76

01 EGGEGRUND  

zasłona prysznicowa

1499

02

 Jeżeli montaż nowych mebli to nie  
twoja bajka, skorzystaj z naszej  
usługi montażu. 

05

03

11 TORKIS kosz  
na pranie  

3999

Kiedy szafki są zawieszone na różnych 
poziomach, najmłodsi z łatwością 
sięgną po swoje ręczniki i gumowe 
kaczuszki, a lekarstwa i najlepsze 
kosmetyki pozostaną bezpieczne poza 
ich zasięgiem.

06

08 DYNAN szafka z drzwiami

129,-

07

04 LILLÅNGEN szafka dwudrzwiowa z umywalką  

479,-/szt.

09

10 SAXBORGA słoiczki 
z pokrywkami i podstawką

4999
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Przy tak szybkim tempie rodzinnego życia, 
spokojna sypialnia nabiera szczególnego 
znaczenia. Przynajmniej do momentu, kiedy 
zaspany maluszek przywędruje do waszego 
łóżka o trzeciej nad ranem.

01 LEJONGAP komplet 2 zasłon 179,-  
100% len. S145×D300cm. 703.781.74

02 MAJGULL komplet 2 zasłon zaciemniających  
149,- 100% poliester. S145×D300cm. 
203.410.36 Poprzednia cena 179,-

03 DRÖMSYN lampa ścienna 19,99 Plastik  
polipropylenowy. S31×W21cm. IKEA.  
Model V1506 Drömsyn. Do tego modelu  
lampy pasują żarówki o klasie energetycznej 
od A++ do D.  603.303.52

04 PUDERVIVA komplet pościeli 229,- 100% 

len. Poszwa S200×D200cm. Poszewki 
D50×S60cm. 803.984.35

05 NORDLI rama łóżka z szufladami 1199,-  
Materac i pościel są sprzedawane osobno. 
Płyta pilśniowa i malowane wykończenie.  
S140×D202, W30cm. Pasuje materac 
140×200cm. 403.498.47

06 RANARP reflektor z klamrą/ścienny 79,99  
Stal malowana proszkowo. Ø14cm. IKEA. 
Model V1211 Ranarp. Do tego modelu  
lampy pasują żarówki o klasie energetycznej 

od A++ do D. 102.313.21
07 PAX szafa 2310,- Płyta wiórowa, wykoń-

czenie z folii i folii z recyklingu. S200×G60, 
W236,4cm. Biały/REINSVOLL szarozielony 
492.758.18

08 NOWOŚĆ POÄNG fotel bujany 489,- Pokrycie: 
100% poliester. S68×G94, W95cm. Okleina 
brzozowa/Lysed szary 292.444.13

09 LIERSKOGEN stolik nocny 199,- Stal malowa- 
na proszkowo i malowana płyta pilśniowa. 
Ø42, W74cm. 403.308.62

04

07 PAX/REINSVOLL szafa

2310,-
06 RANARP reflektor  

z klamrą/ścienny 

7999

05 NORDLI rama łóżka  
z szufladami 

1199,-

01

09 LIERSKOGEN  

stolik nocny

199,-

08

Zasłony zaciemniające blokują dostęp światła dziennego i tłumią 
uliczne hałasy. A druga warstwa zasłon od strony pokoju pozwoli 
stworzyć wystrój, o jakim marzysz.

03

 Najlepsze projekty są 
w twojej głowie. Staną 
się rzeczywistością, gdy 
skorzystasz z programu 
do planowania szaf  
PAX na IKEA.pl

02 MAJGULL komplet  

2 zasłon zaciemniających

149,-
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04 SNIGLAR stół do przewijania 99,99 Lity buk. 

D72×S53, W87cm. 200.452.05

01 DRÖMLAND komplet pościeli dziecięcej 

59,99 50% bawełna, 50% lyocell. Poszwa 

S110×D125cm. Poszewka S35×D55cm. 

703.195.61

02 STJÄRNBILD kocyk 19,99 100% poliester. 

S90×D90cm. 703.197.21

03 SNIGLAR łóżeczko 199,- Materac i pościel 

są sprzedawane osobno. Niewykończony lity 

buk. S66×D124, W80cm. Pasuje materac 

60×120cm. 302.485.37

 DRÖMMINGE lampa ścienna. Plastik polipropylenowy. 

D32×S23cm. IKEA. Model V1603 Drömminge. Do tego mode-

lu lampy pasują żarówki o klasie energetycznej od A++ do D. 

803.478.94 Poprzednia cena 29,99

Bo każdy dzień zasługuje 
na imprezę z balonami

02

01 DRÖMLAND komplet  
pościeli dziecięcej

5999

03 SNIGLAR łóżeczko

199,-

04 SNIGLAR  
stół do przewijania

9999

 Więcej łóżeczek, stołów 

do przewijania i innych 

bezpiecznych produktów 

dla dzieci znajdziesz 

na IKEA.pl lub w 

najbliższym sklepie.

DRÖMMINGE
lampa ścienna

1999
/szt.
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01 GONATT łóżeczko 699,- Materac  
i pościel są sprzedawane osobno.  
Malowany lity buk. S66×D123, 
W103cm. Pasuje materac 
60×120cm. 002.579.53

 

02 GOSIG GOLDEN pluszak, pies/golden 
retriever 29,99 Zalecany dla dzieci od 
momentu urodzenia. Materiał: 100% 
poliester. D40cm. 001.327.98

 

03 HIMMELSK dywan 129,- Włosie: 
100% nylon. Spód: guma. 
S133×D160cm. 503.567.76

 

04 KLÄMMIG ręcznik z kapturkiem 
29,99 100% bawełna. S80×D80cm. 
403.730.74

 

05 SOLGUL szafa 349,- Płyta wiórowa, 
płyta pilśniowa, malowane wykoń- 
czenie. S60×G55, W181cm. 
803.644.16

 

06 SOLGUL łóżeczko 329,- Materac  
i pościel są sprzedawane osobno. 
S66×D124, W79cm. Pasuje materac 
60×120cm. 903.624.12

 

07 SOLGUL stół do przewijania 249,- 
Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, 
wykończenie z folii, malowane. 
D57×S88, W100cm. 703.624.46

 

08 KLÄMMIG komplet pościeli  
dziecięcej 29,99 100% bawełna. 
Poszwa S110×D125cm. Poszewka 
D35×S55cm. Czerwony 003.730.09  
Turkusowy 503.730.16

 

09 SOLBO lampa stołowa, sowa 49,99 
Plastik poliwęglanowy. W23cm. IKEA. 
Model B1609 Solbo. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 603.478.47
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W tym funkcjonalnym łóżeczku twój maluszek i jego 
ukochane przytulanki zagoszczą na wiele lat – wysokość 
podstawy jest regulowana, boki można zdjąć, a szuflady 
zapewnią dodatkowe miejsce do przechowywania.

09 SOLBO lampa  
stołowa, sowa

4999

06 SOLGUL łóżeczko

329,-

04 KLÄMMIG ręcznik  
z kapturkiem

2999

05

02

03

07

01 GONATT łóżeczko

699,-

08 KLÄMMIG komplet  
pościeli dziecięcej

2999

08

 Nic tak nie uspokaja, jak 

świadomość, że twoje dziecko 

jest bezpieczne. Zadbaj więc 

o to, by wszystkie meble o 

wysokości ponad 75 cm były 

przymocowane do ściany. Dla 

ułatwienia dołączamy zestawy 

mocujące.

Czy po raz pierwszy wracasz  
do domu z noworodkiem,  
czy po raz setny negocjujesz  
z dwunastolatkiem – pamiętaj,  
że dzieci to nasz największy skarb! 

Dlatego robimy wszystko, aby nasze 
produkty przeznaczone dla dzieci 
były bezpieczne oraz wspierały  
ich wzrost i rozwój. A wszystko to  
w oparciu o 20 lat badań i wiedzy.

Przedstawiamy kilku naszych 
obecnych ulubieńców – o wiele 
więcej znajdziesz na IKEA.pl  
i w najbliższym sklepie IKEA.

Pokój dziecięcy
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01 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG poduszka 
29,99/szt. Pokrycie: 100% bawełna. 

Wypełnienie: poliester z recyklingu. 

S50×D50cm. 603.937.40 
 
02 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG komplet  

pościeli 39,99 100% bawełna. 

Poszwa S150×D200cm. Poszewka 

D50×S60cm. 303.937.27
 
03 NOWOŚĆ STUVA/FRITIDS ławka  

ze schowkiem na zabawki 250,-  
Płyta pilśniowa, płyta komórkowa,  
wykończenie z folii, malowana. 

S90×G50, W50cm. 492.526.33
 
04 MAMMUT krzesełko dziecięce,  

do użytku wewnątrz/na zewnątrz 

39,99 Plastik polipropylenowy. 

S39×W67cm. 403.653.66
 
05 NOWOŚĆ DJUNGELSKOG pluszak, 

panda 49,99 100% poliester. D47cm. 

804.028.09
 
06 SUNDVIK rama łóżka o regulowanej  

długości, z dnem łóżka z listewek 

549,- Materac i pościel są sprzeda- 
wane osobno. Bejcowana, lakiero- 
wana bezbarwnie lita sosna. 

S91×D137–207, W80cm. Pasuje  
materac 80×200cm. 490.460.68

 Projektujemy nasze produkty  

z wielką starannością, ale 
upewnij się, że wszystkie 
wysokie meble, takie jak ta 
szafa, są przymocowane do 
ściany, co pozwoli uniknąć 
nieszczęśliwych wypadków.

Łóżko o regulowanej długości rośnie razem z dzieckiem, dlatego możesz 

rozciągnąć czas i korzystać z niego przez wiele lat. Twoja pociecha 

będzie w nim spała jak niemowlę, nawet gdy już podrośnie i stanie się 

nastolatkiem.

06 SUNDVIK rama łóżka  
o regulowanej długości, 
z dnem łóżka z listewek

549,-

05

09 MINNEN rama łóżka  
o regulowanej długości,  
z dnem łóżka z listewek

349,-

07

10

03 STUVA/FRITIDS  

ławka ze schowkiem  
na zabawki

250,-

01

07 DRÖMMINGE lampa ścienna  
19,99/szt. Plastik polipropylenowy. 

D32×S23cm. IKEA. Model V1603 

Drömminge. Do tego modelu lampy 

pasują żarówki o klasie energetycz-

nej od A++ do D. 803.478.94

 
08 NOWOŚĆ STUVA/FRITIDS szafa  

310,- Płyta pilśniowa, płyta komór-

kowa, wykończenie z folii, malowana. 

S60×G50, W128cm. 792.528.01
 
09 MINNEN rama łóżka o regulowanej 

długości, z dnem łóżka z listewek 

349,- Materac i pościel są sprzeda-

wane osobno. Lita sosna i stal malo-

wana proszkowo. S85×D135–206, 

W92cm. Pasuje materac 80×200cm. 
291.239.58

 
10 LILLABO kolejka, 3 elementy 14,99 

W zestawie: 1 lokomotywa nowo- 
czesna, 1 lokomotywa parowa  
i 1 wagon towarowy. Zalecane  
dla dzieci od 3 roku życia. Lity buk  
i plastik. 603.200.94

04 MAMMUT krzesełko dziecięce, 
do użytku wewnątrz/na zewnątrz

3999

02 DJUNGELSKOG 

komplet pościeli

3999

08 STUVA/FRITIDS szafa

310,-
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01 MÅLA rolka papieru do rysowania 
9,99/szt. Papier niebielony chlorem. 
S0,45×D30m. 803.240.72

 

02 DRÖMHEM lampa ścienna 29,99 
Plastik polipropylenowy. S21×G9, 
W27cm. IKEA. Model V1507 
Drömhem. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 403.315.74

 

03 FLISAT biurko dziecięce, rosnące 

299,- Barwiona, lakierowana lita  
sosna i malowana płyta pilśniowa.  
S92×G67, W53/62/72cm. 
202.735.94

 

04 FLISAT ławka dziecięca, rosnąca  
129,- Barwiona, lakierowana bez-
barwnie lita sosna i malowana płyta 
pilśniowa. S55×G38, W32/39/45cm. 
802.907.79

 

05 TROFAST regał z pojemnikami 299,-  
Lakierowana bezbarwnie lita sosna  
i plastik. S94×G44, W91cm. 
891.020.95

 

06 LÄTT stolik dziecięcy i 2 krzesła 
79,99 Lita sosna i wykończenie z folii. 
Stolik D63×S48, W45cm. Siedzisko 
S28×G28, W28cm. 501.784.11

 

07 LATTJO dywan z krótkim włosiem 
79,99 Włosie: 100% nylon. Spód: 
guma. S120×D160cm. 503.578.08

 

08 DUKTIG komplet zabawkowych  
naczyń do gotowania, 5 szt. 29,99 
Zalecane dla dzieci od 3 roku życia. 
Stal nierdzewna. 001.301.67

 

09 MÅLA farbki 29,99/8 szt. Zalecane 
dla dzieci od 3 roku życia. Plastik  
polipropylenowy. 400ml. 901.934.95

03 FLISAT biurko  

dziecięce, rosnące

299,-

04

02

01 MÅLA rolka papieru do rysowania

999
/szt.

     Gotowi do zabawy? Mamy też 

mnóstwo innych zabawek i mebli 

dla dzieci! Zobacz je wszystkie 

na IKEA.pl lub w najbliższym 

sklepie IKEA.
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Świat barw bez obaw 

Dzieci miewają najróżniejsze 
pomysły, a wtedy wszystko może 
się zdarzyć: od autoportretu 
nabazgranego na ścianie  
w sypialni po degustację 
smakowicie wyglądającej 
niebieskiej kredki. 

Ale bez obaw: przybory 
plastyczne z naszej serii MÅLA 
są wyjątkowo bezpieczne i łatwe 
w użyciu, dzięki czemu nic nie 
przeszkodzi dziecku w kreatywnej 
zabawie. Można je zmyć ciepłą 
wodą z mydłem i są, rzecz 
jasna, całkowicie nietoksyczne. 
Przynajmniej raz w roku 
sprawdzamy je w akredytowanych 
laboratoriach, by mieć pewność, 
że spełniają rygorystyczne 
wymogi bezpieczeństwa. 

Dlatego niezależnie od tego, 
jak szalone arcydzieła stworzą 
twoi domowi artyści, ty wiesz, 
że kolory, których używają, są 
nie tylko żywe i piękne, ale też 
bezpieczne.

08 DUKTIG komplet  
zabawkowych 

naczyń do gotowania

2999

05

07

09 MÅLA farbki, 8 szt.

2999

06 LÄTT stolik dziecięcy 

 i 2 krzesła

7999



200 Pokój dziecięcy

01 NOWOŚĆ URSKOG poduszka, lew 
29,99 100% bawełna S50×D50cm. 
103.939.12

 

02 NOWOŚĆ URSKOG komplet  
pościeli 69,99 100% bawełna. 
Poszwa S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 603.938.82

 

03 SLÄKT rama łóżka z łóżkiem dolnym  
i pojemnikiem na pościel 699,-  
Materac i pościel są sprzedawane 
osobno. S96×D206, W78cm. Pasuje 
materac 90×200cm. 892.277.31

 

04 FULLFÖLJA rolki taśmy 9,99/4 szt. 
Papier, plastik. D5m. 403.373.02

 

05 STUVA/FÖLJA szafa 325,-  
Wykończenie z folii, malowana. 
S60×G50, W192cm. 291.806.04

 

06 JÄTTENDAL klosz 39,99 Poliester  
i stal. Ø33, W24cm. 203.512.66

 

07 SKÅDIS tablica narzędziowa  
39,-/szt. Akcesoria z serii SKÅDIS 
są sprzedawane osobno. Malowana 
płyta pilśniowa. S36×W56cm. 
503.208.05 

 

08 MICKE biurko 249,- Malowane  
wykończenie i stal malowana 
proszkowo. S142×G50, W75cm. 
902.143.08

 

09 JULES dziecięce krzesło biurowe  
129,- Formowana sklejka i stal 
malowana proszkowo. Siedzisko 
S35×G32, W37–48cm. 392.077.16

03 SLÄKT rama łóżka  
z łóżkiem dolnym  
i pojemnikiem na pościel

699,-

Trzy kolejne powody, dla których rodzice 
powinni zgodzić się na przenocowanie twojego 
przyjaciela: wysuwane łóżko i dwie szuflady na 
pościel (oraz tajny ekwipunek na piżama party).

06 JÄTTENDAL klosz

3999

05 STUVA/FÖLJA szafa

325,-

01

04 FULLFÖLJA rolki   
taśmy, 4 szt.

999

 Czy to łóżko wydaje się  
zbyt ciężkie, by samodzielnie 
zabrać je do domu? Nie martw 
się, chętnie zajmiemy się 
transportem.
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08 MICKE biurko 

249,-

09

07 SKÅDIS tablica narzędziowa

39,-/szt.
02 URSKOG  

komplet pościeli

6999



 SLÄKT rama łóżka. Materac i pościel są sprzedawane osobno. 
S98×D207cm. Pasuje materac 90×200cm. 792.277.55

  

Łóżka i materace możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Gotowe na miękkie lądowanie
202 Pokój dziecięcy

01 PÅHL nadstawka 50,- Farba akrylowa 
i płyta wiórowa. S64×G17, W39cm. 
303.064.95

 

02 KRUX lampa biurkowa LED 129,- 
Plastik poliwęglanowy. W38cm. IKEA. 
Model B1701 Krux. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie ener-
getycznej od A++ do D. 703.254.68

 

03 ÖRFJÄLL dziecięce krzesło biurowe  
149,- Pokrycie: 100% poliester. 
Siedzisko S39×G34, W37–50cm. 
Czarny/Vissle czarny 703.270.66

 

04 PÅHL biurko z półkami 319,-  
Malowana płyta komórkowa  
i stal malowana proszkowo. 
W128×D58cm. 791.289.96

 

05 PÅHL biurko z nadstawką 249,-  
Malowana płyta komórkowa i stal  
malowana proszkowo. W96×D58cm. 
191.289.61

 

06 VIMUND dziecięce krzesło biurowe  
199,- Stal malowana proszkowo, 
100% poliester. Siedzisko S41×G37, 
W38–51cm. 503.086.67

VIMUND to dziecięce krzesło, które jest tak 
wygodne jak biurowe krzesła dla dorosłych. 
Obraca się, odchyla, ma podnóżek, a także 
regulowane oparcie i siedzisko. Twoje dziecko 
poczuje się za biurkiem jak szef.

01 PÅHL nadstawka

50,-

02 KRUX lampa biurkowa LED

129,-

05

04

06

03 ÖRFJÄLL dziecięce  
krzesło biurowe

149,-

SLÄKT  
rama łóżka

299,-



20501	 ÅDUM	dywan	z	długim	włosiem	349,-/szt.	
Włosie:	100%	polipropylen.	Spód:	lateks	 
syntetyczny.	S170×D240cm.	603.194.96

02	 DIHULT	puf	299,-	Pokrycie:	80%	bawełna	 
i	20%	len.	D135×S116,	W20cm.	Katorp	 
naturalny	003.404.72

03 NOWOŚĆ BYLLAN	podstawa	pod	laptopa	 
39,99	100%	bawełna	i	plastik	polipropyle- 
nowy.	S51×G38,	W8cm.	Yttered	 
wielobarwny/biały	104.035.05

04	 FLOTTEBO	sofa	rozkładana	2099,-/szt.	
Pokrycie:	100%	poliester.	S200×G120,	
W79cm.	Po	rozłożeniu	120×200cm.	 
Lysed	ciemnoszary	092.272.97

Dom #6

Otwórz się  
na zmiany
Jedyną	stałą	rzeczą	w	życiu	są…	zmiany.	
Poważne	decyzje,	nowe	zainteresowania,	
najnowsze	aplikacje.	W	tym	domu	zmiana	
oznacza	komfort	i	wybór.

Mnóstwo	wielofunkcyjnych	mebli	 
i	elastycznych	rozwiązań,	dzięki	którym	
wszyscy	robią	to,	na	co	mają	ochotę.	 
Chodzi	o	to,	by	ułatwić	wspólne	spędzanie	
czasu	i	podtrzymywanie	kontaktów	 
(nawet	jeśli	czasem	tylko	na	ekranie).	 
Bo	najbardziej	liczą	się	chwile	spędzone	 
z	najbliższymi.	I	to	nigdy	się	nie	zmieni.

Odłóż	wszystkie	gadżety	i	zdrzemnij	się.	Sofa	
FLOTTEBO	to	również	wygodne	łóżko.	A	pod	
siedziskiem	ma	nawet	schowek	na	pościel.

02 DIHULT puf

299,-

04 FLOTTEBO sofa rozkładana

2099,-/szt.

01

03
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08 FLOALT panel świetlny LED z bezprzewodo-

wym sterowaniem, przyciemniany 299,-/szt. 
Plastik i aluminium. S30×W30cm. IKEA.  
Model L1527. 403.322.10

09 TIDVATTEN miska 24,99 Szkło. Ø26cm. 
103.359.98

 

 FLOALT panele świetlne LED. Te modele 
oświetlenia zawierają wbudowane żarówki LED  
o klasie energetycznej od A++ do A, których 
nie można wymieniać.

01 VENDLA poszewka na poduszkę 14,99  
100% bawełna. D50×S50cm. 603.845.47 

02 SVARTÅSEN stolik na laptopa 79,99  
Stal malowana proszkowo. S60×G50,  
W47–77cm. 402.427.66

03 STOCKHOLM 2017 puf 499,- Pokrycie:  
77% bawełna, 23% poliester. Ø50, W42cm. 
Sandbacka ciemnoszary 903.445.07

04 NOWOŚĆ TRÅDFRI bezprzewodowy czujnik 
ruchu 50,- Plastik poliwęglanowy. D82×S50, 
W19mm. 303.835.11

05 TRÅDFRI bramka 149,- Plastik poliwęglanowy 
i tworzywo ABS. Ø110, W45mm. 403.378.06

06 FLOALT panel świetlny LED z bezprzewodo-

wym sterowaniem, przyciemniany 449,-/szt. 
Plastik i aluminium. S30×W90cm. IKEA. Model 
L1528. 303.030.72

07 FLOALT panel świetlny LED z bezprzewodo-

wym sterowaniem, przyciemniany 499,-/szt. 
Plastik i aluminium. S60×W60cm. IKEA. Model 
L1529. 103.029.69

 Masz już w domu wszystkie zakupy, 
ale to nie do końca to, o co ci chodziło? 
Głowa do góry, u nas masz 365 dni na ich 
zwrot. 

Możesz włączyć światło bez wstawania  
z sofy. Lub ożywić wnętrze, gdy jesteś  
poza domem. Dzięki inteligentnemu 
oświetleniu to możliwe (wcale nie trzeba  
do tego geniusza).

Inteligentne panele LED można 
przyciemniać, a także zmieniać barwę 
oświetlenia z żółtego (i przytulnego) na 
chłodne i białe (odpowiednie do pracy). 

Dla wygody i bezpieczeństwa ten czujnik 
ruchu włącza żarówki i panele. Możesz 
ustawić tryb dzienny lub nocny, a także 
określić, jak długo światło ma się palić.

Za pomocą bramki i darmowej aplikacji 
możesz sterować pojedynczymi lampami 
lub ich grupami, zaprogramować 
niepowtarzalne ustawienia i wyłączniki 
czasowe. Możliwe jest również sterowanie 
głosem za pomocą urządzeń innych 
producentów.

03

07

08

09

01

05 TRÅDFRI bramka

149,-

02 SVARTÅSEN stolik  
na laptopa

7999

06 FLOALT panel świetlny LED  
z bezprzewodowym sterowaniem

449,-/szt.
04 TRÅDFRI bezprzewodowy 

czujnik ruchu

50,-
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To nie meble rządzą tobą, tylko ty je 

kontrolujesz. Przenośne sprzęty i sprytne 

rozwiązania sprawią, że nie będziesz tkwić 

w miejscu. 

01 BURVIK stolik 129,- Stal malowana proszko-

wo i okleina brzozowa klejona warstwowo. 

Ø38, W45cm. Wysokość z uchwytem 78cm. 

703.403.84

02 LIXHULT szafka 79,- Stal malowana prosz-

kowo. S35×G35, W35cm. Pomarańczowa 

903.286.68

03 RIBBA ramka 14,99/szt. Wykończenie z folii  

i plastik. Obraz S23×W23cm. 003.784.03 

Poprzednia cena 19,99

04 ANTIFONI lampa podłogowa/do czytania 149,-  

Stal chromowana. W180cm. IKEA. Model 

G1513 Antifoni. Do tego modelu lampy pasują 

żarówki o klasie energetycznej od A++ do D. 

403.047.35

05 KALLAX regał 249,- Kółka i wyposażenie  

wewnętrzne są sprzedawane osobno. Płyta 

wiórowa, płyta pilśniowa, wykończenie z folii  

i plastik. S77×G39, W147cm. 403.469.24

Rozkładana sofa FLOTTEBO ma wbudowany 

schowek na pościel. Wystarczy pociągnąć 

za pasek i już. Niektóre tajemnice to nic 

złego, prawda?

Przesuwaj i zmieniaj wystrój. Regał KALLAX 

stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny, 

jeśli dodasz kółka – ale tylko do zestawów 

z jednym lub dwoma rzędami półek.

05 KALLAX regał

249,-

02

04

01 BURVIK stolik

129,-

03 RIBBA ramka

1499
/szt.
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Na tej wyspie nie padnie ci bateria w telefonie. 

Wystarczy mieć wbudowaną ładowarkę 
bezprzewodową. Możesz zamontować ją także  
w innych meblach – na pewno się przyda. 

02 JANINGE stołek barowy

349,-/szt.

03 IKEA 365+ półmisek

2999
/szt.

07

05

04

01

Zmień swój sposób myślenia. Wyspa kuchenna 
jako stół do jadalni? Wszyscy mogą być razem, 
pracować, gotować, jeść i surfować w sieci. 

01 Kuchnia METOD z białymi drzwiami  
z połyskiem i frontami szuflad 
RINGHULT oraz gładko domykający-

mi się szufladami MAXIMERA 6477,- 
Obudowy szafek METOD wykończone 
białą folią melaminową. Drzwi/fronty  
szuflad RINGHULT wykończone folią  
z połyskiem. Szuflady MAXIMERA  
ze stali malowanej proszkowo i folii 
melaminowej. Dodano białe uchwyty 
BILLSBRO z malowanego proszkowo 
aluminium i blat EKBACKEN z lamina-

tu, biały z połyskiem.
02 JANINGE stołek barowy 349,-/szt. 

Wzmocniony plastik polipropylenowy  
i stal malowana proszkowo. 
S38×G36, W84cm. 702.460.89

03 IKEA 365+ półmisek 29,99/szt. 
Porcelana skaleniowa. D38×S22cm. 
302.783.98

04 GRIPANDE sztućce sałatkowe, 2 szt. 
19,99 Lakierowany bezbarwnie  
bambus. D31cm. 202.356.39

05 DYRGRIP kieliszek do wina czerwo- 
nego 9,99/szt. Kryształ. 58cl. 
203.093.00

06 RÄLLEN wbudowana ładowarka  
bezprzewodowa 59,99 Plastik  
poliwęglanowy i kauczuk syntetycz-
ny. Ø8,5cm. 403.180.25

07 KRUSTADER minitarty 9,99 54g. 
602.658.51

01 METOD/RINGHULT kuchnia. 
Co obejmuje cena? Patrz str. 285.

6477,-
179,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282. 

Dodatkowo sprzęty AGD

6795,-

Usługi w IKEA, patrz str. 281.

06 RÄLLEN wbudowana 
ładowarka bezprzewodowa

5999
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Wolna przestrzeń = wydajna praca. Pusty 

blat jest gotowy na wszystko. A w szufladach 

wszystko jest widoczne i zawsze możesz 

sięgnąć po to, czego potrzebujesz.

01 TERTIAL lampa biurkowa 39,99/szt.  

Stal malowana proszkowo. Klosz Ø17cm. 

IKEA. Model A1602F Tertial. Do tego modelu 

lampy pasują żarówki o klasie energetycznej  

od A++ do D. 403.728.66

02 BOSJÖN bateria kuchenna 399,-  

Metalizowany mosiądz. W32cm. 503.052.92

03 IKEA 365+ garnek z pokrywką 99,99  

Stal nierdzewna z aluminiowym rdzeniem.  

3l. 702.567.52

04 IKEA 365+ garnek z pokrywką 119,-  

Stal nierdzewna z aluminiowym rdzeniem.  

5l. 102.567.50

05 NOWOŚĆ KUNGSFORS kratka ścienna 59,99  

Stal nierdzewna. 803.349.19

06 IKEA 365+ naczynie żaroodporne 59,99/

szt. Porcelana skaleniowa. D38×S26cm. 

402.867.36

Zorganizuj sobie otwartą przestrzeń 

z drążkami, półkami i przyborami do 

gotowania. A potem sięgnij po miskę  

i zacznij działać.

Nikt nie powiedział, że w kuchni trzeba 

mieć wysokie szafki. My zamontowaliśmy 

tu regulowane lampy biurkowe, dzięki 

czemu światło można skierować tam,  

gdzie kroisz lub płuczesz warzywa.

01 TERTIAL lampa biurkowa

3999/szt.

02

04

03

06 IKEA 365+ naczynie  
żaroodporne

5999/szt.

 Gotowy na zaplanowanie kuchni 
marzeń? Skorzystaj z naszego programu 
do planowania na IKEA.pl albo umów  
się na spotkanie z naszym doradcą  
w sklepie. 

05 KUNGSFORS kratka  
ścienna

5999
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Drobne akcenty, duży komfort. Reflektory  
z klamrą do poczytania. Podstawka na tablet 
do surfowania i oglądania bez końca. 

01 ISBERGET podstawka na tablet 9,- Plastik  
polistyrenowy. S25×G25, W9cm. 203.025.96

02 TRATTVIVA narzuta 59,99 100% poliester. 
S150×D250cm. 703.493.32

03 STORUMAN lampa podłogowa 49,99 Papier i 
stal. W55cm. IKEA. Model G1606 STORUMAN. 
Do tego modelu lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D. 003.236.94

04 STOLPA zegar 59,99 Plastik akrylowy i tworzy-
wo ABS. Ø14cm. 204.003.80

05 NOWOŚĆ TRETUR roleta zaciemniająca  

179,-/szt. Tkanina: 81% poliester, 19%  
nylon. Szyny: Aluminium. S100×D195cm. 
603.804.60

06 JANSJÖ reflektor LED z klamrą/ścienny 39,99/
szt. Malowana stal, aluminium i plastik poliwę-
glanowy. W40cm. IKEA. Model V1431 Jansjö. 
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane  
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do 
A, których nie można wymieniać. 103.863.13

07 RÖDPLISTER poduszka 29,99 Pokrycie: 
98% bawełna, 2% len. Wypełnienie: 100% 

poliester. D50×S50cm. 703.774.62
08 BLÅVINDA komplet pościeli 149,- 100%  

bawełna perkalowa. Poszwa S200×D200cm. 
Poszewki D50×S60cm. 203.280.49

09 TINGBY stolik na kółkach 129,- Wykończenie 
z folii, malowane. D50×S50, W45cm. 
003.494.44

10 MALM rama łóżka wysokiego z 4 pojemnikami  
na pościel 899,- Bejcowana, lakierowana 
bezbarwnie okleina jesionowa. S156×D209, 
W100cm. Czarnobrązowy 999.316.25  

10 MALM rama łóżka wysokiego  
z 4 pojemnikami na pościel

899,-

08

02

09

06

07

 Nie masz czasu? Zrób 
zakupy przez internet,  
a my dostarczymy twoje 
nowe meble do sypialni. 

04 STOLPA zegar

5999

Powiedz hałasowi dobranoc. Ten zegar  
ma podświetlenie na czujnik dotykowy  
i nie tyka.

03 STORUMAN lampa  
podłogowa

4999

05 TRETUR roleta 

zaciemniająca

179,-/szt.

01 ISBERGET  

podstawka na tablet

9,-
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03 GODMORGON/ODENSVIK szafka z umywalką 

i 2 szufladami 1199,- Bateria łazienkowa jest 

sprzedawana osobno. Ceramika i wykończenie 

z folii. S103×G49, W64cm. 291.848.62

04 ALGOT szyna ścienna z drucianymi koszami  
576,-/szt. Stal malowana proszkowo,  
płyta wiórowa i folia. S132×G41, W199cm. 

192.761.69

01 NOWOŚĆ FLODALEN ręcznik kąpielowy 49,99 

100% bawełna. S70×D140cm. 403.808.71

02 STORJORM lustro z wbudowanym oświetle-
niem 299,- Szkło lustrzane i stal malowana 

proszkowo. S80×W60cm. IKEA. Model V1209 

STORJORM. Ten model oświetlenia zawiera 

wbudowane żarówki LED o klasie energetycz-
nej od A++ do A, których nie można wymie-
niać. 702.481.25

Trudno wybrać  
tylko jeden

VÅGSJÖN
ręcznik kąpielowy

1999
/szt.

 VÅGSJÖN ręcznik kąpielowy. 100% bawełna. 

S70×D140cm. Jasnoróżowy 803.536.39   
Ciemnoszary 303.536.08  Turkusowy 003.536.38  

Ciemnoniebieski 503.536.07  Biały 803.509.85

02 STORJORM lustro  
z wbudowanym  
oświetleniem

299,-

01 FLODALEN  
ręcznik kąpielowy

4999

03

04 ALGOT szyna ścienna  
z drucianymi koszami

576,-/szt.

Trochę jak szafa, trochę jak przedpokój. 

Możesz stworzyć dostosowaną do potrzeb 

garderobę z półkami montowanymi na 

zatrzaski, koszami i drążkami. 

 Do wyboru masz o wiele 
więcej! Obejrzyj pełen 
asortyment na IKEA.pl  
i w sklepie. 
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01 NYBODA stolik z dwustronnym  
blatem 129,- Płyta wiórowa, płyta 
pilśniowa, wykończenie z folii i stal 
malowana proszkowo. D40×S40, 
W60cm. 203.426.44

  
02 JORDRÖK poduszka, wysoka  

49,99/szt. Wypełnienie:  
90% pierze kacze i 10% puch kaczy. 
D50×S60cm. 002.695.93

  
03 HÖNSBÄR kołdra, ciepła 99,99  

Wypełnienie: 90% pierze kacze  
i 10% puch kaczy. S150×D200cm. 
502.716.83

  
04 JÄRA klosz lampy 19,99 Podstawa 

lampy i oprawka z kablem są sprze-
dawane osobno. Poliester, plastik  
i stal. Ø25, W19cm. 703.283.58

  
05 KOPARDAL rama łóżka 399,-  

Dno łóżka z listewek, materac  
i pościel są sprzedawane osobno.  
Stal malowana proszkowo. 
S152×D211, W104cm. Pasuje  
materac 140×200cm. 191.576.56

  
06 MAJGULL komplet 2 zasłon  

zaciemniających 149,-  
100% poliester. S145×D300cm. 
203.410.36 Poprzednia cena 179,-

  
07 BLÅVINDA komplet pościeli 149,-  

100% bawełna. Poszwa 
S200×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 203.280.49 

  
08 VÅRELD narzuta 129,- 100% baweł-

na. S150×D250cm. 003.464.45
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02 JORDRÖK  
poduszka, wysoka

4999
/szt.

01 NYBODA stolik 
z dwustronnym blatem

129,-
04

08

07

05 KOPARDAL rama łóżka

399,-

06 MAJGULL komplet  
2 zasłon zaciemniających

149,-

Sypialnia

Moment wślizgnięcia się do  
łóżka ma w sobie coś kojącego.  
To czas, by się wyciszyć, zanurzyć  
w myślach, uspokoić oddech,  
i podładować baterie. Niezależnie 
od tego, czy chcesz poprawić sobie 
nastrój, czy odświeżyć styl, mamy 
wiele produktów do sypialni, które 
zapewnią relaksujące noce  
i szczęśliwe dni. 

Na kolejnych stronach prezentujemy 
jedynie mały wycinek naszego 
asortymentu. Zobacz pełną ofertę  
na IKEA.pl lub w sklepie IKEA  
(gdzie możesz dotknąć wszystkich 
tych miękkich rzeczy).

Marzy ci się niczym niezmącony sen? Zasłony 
zaciemniające skutecznie odetną cię od blasku 
księżyca, świateł ulicznych latarni i promieni 
słońca (z chrapaniem niestety musisz sobie 
poradzić inaczej).

Sypialnia

03



05 HYLLE poduszka, niska 49,99/szt. 
Wypełnienie: włókna poliestrowe. 

D50×S60cm. 002.827.16
  

06 FYRESDAL stolik nocny 129,-  
Stal malowana proszkowo.  
S45×G38, W71cm. 003.203.51

  

07 RANARP lampa biurkowa 149,-  
Stal malowana proszkowo. W42cm.  
IKEA. Model B1225 Ranarp. Do  
tego modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 

302.313.15
  

08 NOWOŚĆ JÄTTEVALLMO komplet  
pościeli 79,99 100% bawełna. 

Poszwa S200×D200cm. Poszewki 

D50×S60cm. 104.061.32
  

09 SONGESAND komoda z 3 szufladami  
399,- Płyta wiórowa i wykończenie  
z folii. S82×G50, W81cm. 

903.668.39
  

10 SONGESAND rama łóżka 499,-  
Materac i pościel są sprzedawane  
osobno. S153×D207, W95cm. Pasuje 

materac 140×200cm. 392.412.25

220 Sypialnia

01 MARJUN komplet 2 zasłon  
zaciemniających 249,-  
100% poliester. S145×D300cm. 

302.984.24
  

02 FYRESDAL leżanka 599,-  
Stal malowana proszkowa. 

S88×D207, W94cm. Materace są 

sprzedawane osobno. Do leżanki  
pasują materace 80×200cm, np. 

MOSHULT. 204.243.62
  

03 RANARP lampa podłogowa/do czyta-

nia 199,- Stal malowana proszkowo.  
W153cm. IKEA. Model G1209 

Ranarp. Do tego modelu lampy  
pasują żarówki o klasie energetycz-

nej od A++ do D. 903.313.74

  

04 HÖJET dywan tkany na płasko 349,-  
Powierzchnia użytkowa: 100% 

wełna. Wątek: 100% bawełna. 

S133×D195cm. 203.820.41

05 HYLLE poduszka,  
niska

4999
/szt.

09

04

0302 FYRESDAL leżanka 

599,-

01 MARJUN komplet  
2 zasłon zaciemniających

249,- VIDGA pomaga urzeczywistnić 

zasłonowe marzenia. Kilka warstw 

zasłon w oknie? Jedna wokół 

narożnika? Pod samym sufitem  
z haczykami? Panele jako ścianki 

działowe? Wystarczy, że przekręcisz 

i zatrzaśniesz poszczególne szyny, 

a potem dodasz odpowiednie 

mocowania. I gotowe! Odkryj różne 

możliwości i dowiedz się więcej na 

IKEA.pl.

Ta leżanka zamienia się w podwójne łóżko 

i ma materac ze sprężystej pianki. Bo sen 

jest cenny niezależnie od tego, gdzie się 

położysz.

To łóżko ma solidną ramę i klasyczny wygląd, który 

nigdy nie wyjdzie z mody. Powitaj przyszłą rodzinną 

pamiątkę.

10 SONGESAND rama łóżka

499,-

06 FYRESDAL  
stolik nocny

129,-

221Sypialnia

 Twoja sypialnia powinna 
być całkowicie bezstresowa. 
Wykorzystaj zabezpieczenia 
dołączone w zestawie  
i przymocuj wysokie meble  
do ściany.

08 JÄTTEVALLMO  
komplet pościeli   

7999

07
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06

Doceń klasyczną prostotę. Ta komoda czerpie z tradycji skandynawskiego 
rzemiosła, łącząc lite drewno brzozowe, skórę licową i subtelne detale.

01 ASKVOLL rama łóżka 399,-  
Dno łóżka z listewek, materac  
i pościel są sprzedawane osobno.  
Płyta wiórowa, płyta pilśniowa  
i wykończenie z folii. S147×D208, 
W77cm. Pasuje materac 
140×200cm. 390.197.01 

  
02 NOWOŚĆ PUDERVIVA komplet  

pościeli 229,- 100% len. Poszwa 
S200×D200cm. Poszewki 
D50×S60cm. 803.984.35

  
03 NOWOŚĆ BJÖRKSNÄS komoda  

z 5 szufladami 1299,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie lita brzoza. 
S90×G47, W90cm. 704.072.99

  
04 LOHALS dywan tkany na płasko 

299,- 100% juta. S160×D230cm. 
502.773.93

  
05 NOWOŚĆ ÖSTERLO lampa stołowa 

49,99 W43cm. IKEA. Model B1702 
Österlo. Do tego modelu lampy pasu-
ją żarówki o klasie energetycznej od 
A++ do D. 903.027.34

  
06 GJÖRA rama łóżka 899,- Dno łóżka  

z listewek, materac i pościel są 
sprzedawane osobno. Lita brzoza 
S154×D211, W175cm. Pasuje  
materac 140×200cm. 191.563.03

  
07 NATTJASMIN komplet pościeli 149,-  

60% bawełniana satyna i 40% satyna  
z lyocellu. Poszwa S200×D200cm. 
Poszewki D50×S60cm. 603.371.60

  
08 VÅRELD narzuta 129,- 100% baweł-

na. S150×D250cm. Biały 003.840.17

 Zrób zakupy przez internet,  
a my dostarczymy wszystko, 
czego potrzebujesz. Możesz 
nawet zamawiać w piżamie.  
I tak się nie dowiemy.

02

Ta pościel jest wykonana w 100% z lnu o wytrzymałych włóknach, 
oddychającego, chłonnego materiału, który w naturalny sposób jest 
odporny na plamy. Im częściej jej używasz, tym bardziej mięknie,  
dlatego śpij jak najwięcej! A jeśli odpuścisz sobie prasowanie, pościel 
nabierze nowoczesnego charakteru z odrobiną nonszalancji.

Naturalne akcenty 
do oazy spokoju

08 VÅRELD narzuta

129,-

01 ASKVOLL rama łóżka

399,-

04 LOHALS dywan, 
tkany na płasko

299,-

05 ÖSTERLO lampa  
stołowa

4999

03 BJÖRKSNÄS komoda
z 5 szufladami

1299,-

07 NATTJASMIN  
komplet pościeli

149,-
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Szybki test: czy ta leżanka to sofa, szezlong, łóżko pojedyncze 
czy podwójne? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe! Dodatkowo 
ma wbudowany schowek na pościel.

Ręczniki, pościel, listy miłosne. Wykorzystaj miejsce pod łóżkiem i wstaw 
tam pojemniki.

Ten stolik nocny przesuniesz równie łatwo, jak łatwo wypełnisz go swoimi 
rzeczami. Będzie trudniej, jeśli schowasz do środka hantle, ale co tam, 
wyzwania to nowe możliwości (tylko nie zrób sobie krzywdy).

01 FLEKKE leżanka z 2 szufladami 999,-  
Płyta wiórowa, płyta pilśniowa  
i malowane wykończenie. S88×D207, 
W86cm. 003.201.34 Materace  
i pościel są sprzedawane osobno.  
Do leżanki pasują materace 
80×200cm, np. MOSHULT. 

  

02 BRUNKRISSLA komplet pościeli  
59,99 100% bawełna. Poszwa 
S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 903.754.19

  

03 NESTTUN rama łóżka 349,- Dno łóżka  
z listewek, materac i pościel są  
sprzedawane osobno. Stal malowana  
proszkowo. S146×D207, W95cm.  
Pasuje materac 140×200cm. 
991.579.83

  

04 FJÄLLVEDEL komplet pościeli 59,99  
100% bawełna. Poszwa 
S200×D200cm. Poszewki 
D50×S60cm. 003.502.58

  

05 VARDÖ pojemnik na pościel 99,-/szt. 
Wykończenie z folii i 100% poliester. 
S65×G70, W18cm. 002.226.71

  

06 LAMPAN lampa stołowa 19,99 Plastik. 
W29cm. IKEA. Model B0201 Lampan. 
Do tego modelu lampy pasują żarów-
ki o klasie energetycznej od A++ do 
D. 003.564.01

  

07 TINGBY stolik na kółkach 129,-  
Płyta wiórowa i płyta pilśniowa, 
wykończenie z folii, malowane. 
D50×S50, W45cm. 202.959.30

  

08 MALM rama łóżka wysokiego  
z 4 pojemnikami na pościel 899,-  
Dno łóżka z listewek, materac  
i pościel są sprzedawane osobno. 
Malowane wykończenie. S196×D209,  
W100cm. Pasuje materac 
180×200cm. 599.316.13

  

09 KVISTBRO stolik ze schowkiem 99,99  
Malowane wykończenie i stal  
malowana proszkowo. Ø44, W42cm. 
103.222.41 Poprzednia cena 139,-

	 Poświęć	więcej	czasu	na	spanie	

zamiast	na	montaż	łóżka.	 
To	możesz	zostawić	nam.

Miejsce	na	smaczny	 
sen	i	wszystkie	

twoje	rzeczy

01 FLEKKE	leżanka	 
z	2	szufladami	

999,-

04 FJÄLLVEDEL  
komplet	pościeli

5999

03 NESTTUN	rama	łóżka

349,-

05 VARDÖ	pojemnik	na	pościel

99,-/szt.

09 KVISTBRO	stolik	ze	schowkiem

9999

06 LAMPAN	lampa	 
stołowa

1999

08 MALM	rama	łóżka	wysokiego	 
z	4	pojemnikami	na	pościel

899,-

07

02
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01 VINDUM dywan z długim włosiem  
299,- Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks syntetyczny. 
S133×D180cm. 003.449.79

  
02 VITTSJÖ stolik na laptopa 49,99  

Stal malowana proszkowo i szkło 
hartowane. S35×G55, W65cm. 
002.502.49 Poprzednia cena 79,99

  
03 SMÅSTARR komplet pościeli 59,99  

100% bawełna. Poszwa 
S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 803.377.48

  
04 NEIDEN rama łóżka 129,- Dno łóżka  

z listewek, materac i pościel są 
sprzedawane osobno. Lita sosna. 
S94×D205, W65cm. Pasuje materac 
90×200cm. 403.952.45

  
05 VÅRKRAGE pled 14,99  

100% poliester. S110×D170cm. 
803.522.96 Poprzednia cena 17,99

	 My	zajmiemy	się	dostawą.	 
W	tym	czasie	ty	możesz	się	

odprężyć	i	odpocząć.

01 VINDUM	dywan	z	długim	włosiem

299,-
02 VITTSJÖ 

stolik	na	laptopa

4999

05

Uwielbiamy zabawne groszki, ludzi i naszą planetę. Dlatego całość naszej 
bawełny pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł: czy to z recyklingu, 
czy z upraw, przy których zużywa się mniej wody, nawozów i pestycydów,  
a rolnicy osiągają większe zyski.

03 SMÅSTARR  
komplet	pościeli

5999

04 NEIDEN	rama	 
łóżka

129,-

 BRIMNES rama łóżka z szufladami. Dno łóżka z listewek,  
materac i pościel są sprzedawane osobno. Płyta wiórowa  
i wykończenie z folii. S186×D206, W47cm. Pasuje materac 
180×200cm. 999.029.39 Poprzednia cena 749,-

 Łóżka i materace możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Nasze	najwygodniejsze	
rozwiązanie	do	przechowywania

BRIMNES
rama	łóżka	z	szufladami

699,-
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01 MALM rama łóżka wysokiego z 4 pojemnikami  

na pościel 899,- Dno łóżka z listewek, materac  

i pościel są sprzedawane osobno. Bejcowana, 

lakierowana bezbarwnie okleina dębowa.  

S156×D209, W100cm. Pasuje materac 

140×200cm. 990.226.68 

02 MALM komoda z 6 szufladami 499,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie okleina 

dębowa. S160×G48, W78cm. 401.786.09

MALM To synonim prostoty i nowoczesności. Ale to nie wszystko.  

Przez wszystkie te lata seria MALM stała się czymś w rodzaju 

legendy, łącząc w sobie wyjątkową formę i funkcjonalność.  

Jej minimalistyczny styl pasuje do każdego wnętrza, ale o tym, 

że te meble po prostu trzeba mieć w domu, przesądza pojemność 

szuflad.

03 MALM komoda z 6 szufladami 399,-  

Malowane wykończenie. S80×G48,  

W123cm. 102.145.57

04 MALM komoda z 4 szufladami 299,-  

Malowane wykończenie. S80×G48,  

W100cm. 002.145.53

05 MALM toaletka 299,- Malowane  

wykończenie i szkło hartowane.  

S120×G41, W78cm. 102.036.10

	 Spokój	ducha	jest	istotną	częścią	

naszych	projektów.	Dlatego	do	

wszystkich	mebli	o	wysokości	powyżej	

75	cm	dołączamy	zestawy	mocujące.	

	 Łóżka	i	komody	możesz	kupić	także	

przez	internet	na	IKEA.pl

Pościel schludnie 

schowana w szufladach 

po obu stronach łóżka.

Sprawdzi się w dowolnym 

miejscu w domu, jako  

toaletka albo stolik  

w przedpokoju, z pojemną 

szufladą i przestronnym blatem. 04 MALM	komoda	z	4	szufladami

299,-

01 MALM	rama	łóżka	wysokiego,	 

z	4	pojemnikami	na	pościel

899,- 03

05

02

Wybierz ulubioną 

okleinę i znajdź 

idealny wystrój dla 

swojej przestrzeni.
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05 GLANSVIDE kołdra, ciepła 249,-  
Wypełnienie: 100% mikrofibra polie-
strowa. S150×D200cm. 502.714.71

  
06 TUSSÖY mata na materac 599,-  

Wypełniona pianką memory,  
która dopasowuje się do kształtów 
ciała oraz zapewnia bardziej miękką 
powierzchnię do spania, zwiększając  
uczucie relaksu. S180×D200cm. 
Grubość 8cm. 502.981.35

  

07 GULDPALM poduszka, niska  
99,99/szt. Wypełnienie: 60% 
puch kaczy, 40% pierze kacze. 
D50×S60cm. 702.695.56

230 Sypialnia

01 NOWOŚĆ KÄLLKRASSE kołdra, 
ciepła 349,- Wypełnienie: 90% 
puch kaczy i 10% pierze kacze. 
S150×D200cm. 803.905.33

  
02 NOWOŚĆ KORNVALLMO poduszka,  

wysoka 179,-/szt. Tkanina: 100% 
bawełna. Wypełnienie: Puch/pierze. 
D50×S60cm. 403.898.19

  
03 NOWOŚĆ TISTEDAL mata na  

materac 1099,- Wypełnienie z latek-
su redukuje nacisk na poszczególne  
części ciała i zapewnia bardziej mięk-
ką powierzchnię do spania,  
zwiększając uczucie relaksu.  
S180×D200cm. Grubość 6cm. 
503.732.81

  

04 NOWOŚĆ HIDRASUND materac ze 
sprężynami kieszeniowymi, twardy  
2799,- Sprężyny kieszeniowe, z któ-
rych każda jest pakowana osobno,  
pracują niezależnie od siebie. Dosto- 
sowują się do ruchów ciała, zapew-
niając odpowiednie podparcie we 
właściwym miejscu. S180×D200cm.  
Grubość 33cm. 403.726.92

07 GULDPALM poduszka, niska

9999
/szt.

06 TUSSÖY mata  
na materac 

599,-

Zakup nowego materaca nie 
powinien spędzać ci snu z powiek. 
Dlatego masz 90 dni, żeby przespać 
się z decyzją. Jeżeli nie pokochasz 
nowego materaca, możesz wymienić 
go na inny. A kiedy już znajdziesz 
swój ideał, będziesz spać spokojnie 
dzięki naszej bezpłatnej 25-letniej 
gwarancji. Szczegóły znajdziesz  
na stronie 283.

Jeszcze więcej powodów, by pospać dłużej: ten materac wykonany 
jest z naturalnych materiałów, takich jak naturalny lateks, włókno 
kokosowe, bawełna, wełna i lyocell – wszystko, by zapewnić pełen 
komfort i przyjemne warunki do spania. Tekstylia, które są najbliżej 
skóry, zostały wykonane w 100% z bawełny pochodzącej ze 
zrównoważonych źródeł, a dzięki wzmocnionym krawędziom  
materac zachowuje swój kształt i stabilność.

Ta plastyczna poduszka zapewnia dobre wsparcie i przepływ powietrza 
dzięki wypełnieniu z puchu i pierza oraz poszewce ze 100% bawełny. 
Dziękujemy ci, naturo!

 Kupujesz nowy materac?  
Przy okazji dostawy odbierzemy 
ten stary i zadbamy o to, by miał 
szansę trafić do recyklingu.

Znajdź własną  
odmianę komfortu: 
miękki, twardy,  
a może gdzieś  
pośrodku?

05 GLANSVIDE  
kołdra, ciepła

249,-

04 HIDRASUND materac 
ze sprężynami kieszeniowymi,  
twardy

2799,-

02

03

01 KÄLLKRASSE kołdra,  
ciepła

349,-



233Sypialnia232 Sypialnia

01 MOSHULT materac piankowy,  
twardy 299,-/szt. Materac ze sprę-
żystej pianki zapewnia odpowiednie 
podparcie całego ciała i komfort  
podczas snu. S140×D200cm. 
Grubość 10cm. 802.723.27

  
02 MÅNVIVA poduszka z pianki memory 

99,99 Wypełnienie: pianka memory. 
D40×S50cm. 402.699.25

  
03 ROSENSTJÄRNA poduszka,  

wysoka 39,99/szt. 100% poliester. 
D50×S60cm. 603.772.74

  
04 HAFSLO materac sprężynowy,  

średnio twardy 499,- Sprężyny  
typu bonnell gwarantują podparcie 
całego ciała, zapewniając spokojny,  
relaksujący sen przez całą noc. 
S160×D200cm. Grubość 18cm. 
802.443.82

  
05 RÖDTOPPA kołdra, chłodna 129,- 

Wypełnienie: 50% lyocell, 50% polie-
ster. S200×D200cm. 102.715.00

  
06 HÖVÅG materac ze sprężynami  

kieszeniowymi, średnio twardy 699,-  
Sprężyny kieszeniowe, z których  
każda jest pakowana osobno, pracu-
ją niezależnie od siebie. Dostosowują 
się do ruchów ciała, zapewniając od-
powiednie podparcie we właściwym 
miejscu. S140×D200cm. Grubość 
24cm. 802.443.63

06 HÖVÅG materac ze sprężynami  
kieszeniowymi, średnio twardy

699,-

01 MOSHULT materac  
piankowy, twardy

299,-/szt.

02 MÅNVIVA poduszka  
z pianki memory

9999

03

05 RÖDTOPPA kołdra, chłodna

129,-

Czy sen to nowy 
symbol statusu?

Sen nie powinien być luksusem, 
ale w dzisiejszym zabieganym 
świecie często wydaje się, że to 
towar deficytowy. I rzeczywiście 
jest cenny, bo jakość snu ma 
ogromny wpływ na to, jak radzimy 
sobie z codziennymi wyzwaniami. 

Badacz snu, profesor Torbjörn 
Åkerstedt daje trzy proste 
wskazówki, jak zrealizować 
marzenia o dobrym śnie. 

Zacznij zwalniać.
Szesnaście godzin po pobudce 
to idealny moment, aby znów 
położyć się spać. Już dwie godziny 
wcześniej zacznij zwalniać tempo, 
by się wyciszyć; odłóż na bok 
pracę i elektroniczne gadżety

Ochłoń.
15–17 stopni Celsjusza to idealna 
temperatura do spania. 

Nastaw i zapomnij. 
Używaj budzika, a nie telefonu. 
Nastaw go, obróć tyłem i nie 
sprawdzaj godziny, gdy obudzisz 
się w środku nocy – tylko się 
zestresujesz i trudniej będzie  
ci znowu zasnąć. 

Słodkich snów!

04 HAFSLO materac  
sprężynowy,  
średnio twardy

499,-

Ten materac zapewnia komfortowy sen dzięki 
pakowanym osobno sprężynom kieszeniowym, 
miękkiemu wypełnieniu i elastycznej tkaninie.  
Nie będziesz go musiał nawet przewracać na 
drugą stronę.

Materace IKEA mają  
bezpłatną 25-letnią gwarancję.

Więcej na str. 283.



01 SNOFSA zegar stołowy 39,99  
Stal malowana proszkowo i szkło. 
Ø11cm. 203.578.76

  

02 HANNALILL komplet 2 zasłon 99,99  
100% bawełna. S145×D300cm. 
204.108.88

  

03 HOPPVALS roleta 119,- Tkanina:  
włóknina poliestrowa. Szyny: alumi-
nium. S100×D155cm. 103.863.94

  

04 KVASP haczyki 9,99/3 szt. S3×G2, 
W3cm. 603.981.96

  

05 RANARP reflektor z klamrą/ścienny  
79,99 Stal malowana proszkowo. 
D34cm. IKEA. Model V1211 Ranarp. 
Do tego modelu lampy pasują żarów-
ki o klasie energetycznej od A++ do 
D. 102.313.21

  

06 TRÄDASTER komplet pościeli 20,- 
52% poliester, 48% bawełna.  
Poszwa S150×D200cm. Poszewka 
D50×S60cm. 103.951.24

234 Sypialnia

	 Poszukaj	zasłon	
i rolet w wielu 

innych	kolorach	 
i	rozmiarach.	
Zobacz	wszystkie	
nasze	produkty	 
na	IKEA.pl	albo	 
w	sklepie.

Skieruj ją do góry, w dół, gdziekolwiek.  
Tę regulowaną lampę można zawiesić na ścianie 
lub przypiąć klamrą w dowolnym miejscu.

01 SNOFSA  

zegar	stołowy

3999

05 RANARP reflektor  

z	klamrą/ścienny

7999

06 TRÄDASTER  

komplet	pościeli

20,-

04 KVASP	haczyki,	 
3	szt.

999

02 HANNALILL 
komplet	2	zasłon

9999

Wciśnij	przycisk	drzemki.	 
I	to	wiele	razy.

MALFORS
materac	piankowy

299,-/szt.

 MALFORS materac piankowy. Materac ze sprężystej pianki  
zapewnia odpowiednie podparcie całego ciała i komfort podczas snu. 
S90×D200cm. Grubość 12cm. Średnio twardy 402.722.87

 Materace możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Materace	IKEA	mają  
bezpłatną 25-letnią gwarancję.

Więcej na str. 283.03
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01 HEMNES szafa z przesuwanymi  
drzwiami 999,- Bejcowana,  
lakierowana bezbarwnie lita sosna. 
S120×G59, W197cm. 103.213.26

  
02 HÖJET dywan tkany na płasko 549,-  

Powierzchnia użytkowa: 100% 

wełna. Wątek: 100% bawełna. 

S170×D240cm. 603.820.44

  
03 ARÖD lampa biurkowa 149,- W53cm. 

IKEA. Model B1712 Aröd. Do tego 
modelu lampy pasują  
żarówki o klasie energetycznej od 

A++ do D. 203.981.22

  
04 HEMNES komoda z 8 szufladami  

899,- Bejcowana, lakierowana  
bezbarwnie lita sosna. S160×G50, 
W96cm. 203.113.03

  
05 HEMNES lustro 149,- Szkło lustrzane 

i bejcowana, lakierowana bezbarwnie 
lita sosna. S60×W90cm. 001.228.22

  
06 HEMNES komoda z 6 szufladami  

699,- Bejcowana, lakierowana  
bezbarwnie lita sosna. S108×G50, 

W131cm. 602.392.68

  
07 GABBIG kosz 49,99/szt. Bejcowany, 

lakierowany bezbarwnie rattan. 
S29×G38, W25cm. 203.220.66

Ręka w górę, jeśli zdarzyło ci 
się tracić czas na poszukiwanie 
zawieruszonych skarpetek. Albo 
butów. Naszym zdaniem czas jest 
bardzo cenny i powinno się go 
spędzać na robieniu tego, co się lubi. 
Dlatego w naszej ofercie znajdziesz 
szafy, komody, pojemniki i wiele 
innych produktów, które na dobre 
rozprawią się z bałaganem. Mamy 
też różne rozwiązania, które łatwo 
dopasować do indywidualnych 
potrzeb i które świetnie sprawdzą 
się w sypialni, przedpokoju, pokoju 
dziennym – tak naprawdę w 
dowolnym miejscu w domu.

Przejrzyj nasz pełen asortyment 
rozwiązań do przechowywania na 
IKEA.pl i w najbliższym sklepie IKEA. 
Twoje nowe, super zorganizowane 
wewnętrzne „ja” kiedyś ci podziękuje.  

Przechowy- 
wanie ubrań  
i butów 03

04 HEMNES komoda  
z 8 szufladami

899,-

07 GABBIG kosz

4999
/szt.

02 HÖJET dywan
tkany na płasko

549,-

Komoda HEMNES ma pojemne wnętrze  
i przestronny blat, a wykonano ją z litej sosny 

pozyskiwanej ze zrównoważonych źródeł.  
Jest autentyczna i solidna, zupełnie jak twoje 

ulubione jeansy. 

01 HEMNES szafa z przesuwanymi  
drzwiami

999,-

05

06 HEMNES komoda
z 6 szufladami

699,-

 Projektujemy nasze produkty 
z wielką starannością, ale 

wszystkie wysokie meble 
powinny być przymocowane 

do ściany. To pozwoli zapobiec 

nieszczęśliwym wypadkom.

Przechowywanie ubrań i butów
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01 NOWOŚĆ PLATSA szafa 1140,-  

Gałki i uchwyty są sprzedawane 
osobno. Płyta wiórowa, płyta pilśnio-

wa i wykończenie z folii. S180×G57, 
W241cm.  
Biały/SKATVAL jasnoszary 
092.520.84

 

 Szafa PLATSA. 
 Drzwi i obudowy: 995,- 

 Wyposażenie wewnętrzne: 145,-

 

 Cena całkowita szafy:  

 1140,-
32,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 
Patrz str. 282.

    

02 BRIMNES toaletka 279,-  
Płyta wiórowa, wykończenie z folii  
i szkło lustrzane. S70×G42, W77cm. 
702.904.59

  

03 MACKAPÄR wieszak z półkami na 
buty 179,- Stal malowana proszko-

wo. S78×G32, W193cm. 303.347.52
  

04 MACKAPÄR szafka na buty 249,-  
Malowane wykończenie. S80×G35, 
W102cm. 503.347.51

  

05 LANGESUND lustro 149,- Szkło 
lustrzane i aluminium. Ø50cm. 
602.886.83

  

06 TRYSIL komoda z 4 szufladami 299,- 
S60×G40, W99cm. 604.004.15

  

07 NOWOŚĆ STUK wiszące kieszenie  
z 16 przegródkami 29,99  
100% poliester. S51×W140cm. 
203.756.77

	 Szafy	i	komody	możesz	kupić	
także	przez	internet	na	IKEA.pl

10 minut – tylko 
tyle dzieli cię od 
bezpiecznego domu

Wszyscy chcemy żyć w bezpie- 

cznym otoczeniu, ale rzadko 

myślimy o zagrożeniach, na 

które możemy być narażeni 

we własnym domu. W gruncie 

rzeczy podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w domu może  

być tak proste, jak zainstalowanie 

czujników dymu czy zabezpiecze- 

nie mebli przed ewentualnym 

przewróceniem się. To szczególnie  

ważne, jeśli w domu są małe 

dzieci, które z natury są ciekawskie 

i bardzo pomysłowe podczas 

odkrywania świata. Czy wiesz,  

że meble o wysokości ponad  

75 cm muszą być przymocowane 

do ściany, aby zapobiec nieszczę- 

śliwym wypadkom? Poświęć kilka 

minut i jeszcze dziś przejdź się  

po domu, sprawdzając, czy meble 

są odpowiednio zabezpieczone.  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych 

mocowań, wpadnij do dowolnego 

sklepu IKEA.

02 BRIMNES 

toaletka

279,-

04 MACKAPÄR	szafka 

na	buty

249,-

06

05 LANGESUND 

lustro

149,-

Szafki i regały PLATSA składa się i rozkłada za 
pomocą zatrzasków, dlatego zmiana układu danego 
zestawu lub dodanie nowego modułu pójdzie jak 
z płatka. Dzięki temu każdy zestaw, wysoki czy 
niski, duży czy mały, z drzwiami lub bez, możesz 
z łatwością zabrać ze sobą, kiedy będziesz się 
przeprowadzać.

Kieszenie przydają się nie tylko w ubraniach, ale 
też w domu. W mgnieniu oka zyskujesz dodatkowe 
miejsce do przechowywania na drzwiach, haczyku 
lub w szafie.

03 MACKAPÄR wieszak 

z	półkami	na	buty

179,-

Przechowywanie ubrań i butówPrzechowywanie ubrań i butów

01 PLATSA szafa

1140,-

07 STUK	wiszące	 
kieszenie 
z	16	przegródkami

2999
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01 BRIMNES regał 399,- Płyta wiórowa i wykoń-

czenie z folii. S60×G35, W190cm. 903.012.25

02 NOWOŚĆ BRIMNES szafka pod TV 399,-  

Płyta wiórowa i wykończenie z folii. 

S180×G41, W53cm. 504.098.74

03 BRIMNES rama łóżka z zagłówkiem i pojem-

nikami na pościel 799,- Dno łóżka z listewek, 

materac i pościel są sprzedawane osobno. 

Wykończenie z folii. S146×D234, W111cm. 

Pasuje materac 140×200cm. 590.991.36 

Poprzednia cena 898,-

BRIMNES
Od dłuższego czasu udoskonalamy naszą serię do 

przechowywania BRIMNES. Wyobraź sobie wielofunkcyjne 

meble, idealne do stworzenia osobistego centrum 

domowej rozrywki, witryny na najcenniejsze z twoich 

skarbów i schowki, które tak ułatwiają życie.

To łóżko z miejscem 

do przechowywania 

w zagłówku pozwoli 

maksymalnie wykorzystać 

dostępną przestrzeń.

Pojemne szuflady pomieszczą 

wszystko, od akcesoriów do 

gier po piloty.
Kombinacja otwartych półek 

i zamkniętych szafek daje 

możliwość pochwalenia się 

niektórymi przedmiotami –  

i ukrycia pozostałych.

 Łóżka, komody, regały i witryny  
możesz kupić także przez internet  
na IKEA.pl

01

02

04

05

04 BRIMNES szafka z drzwiami 399,-  

Płyta wiórowa, wykończenie z folii i szkło  

hartowane. S78×G41, W95cm. 003.006.64

05 NOWOŚĆ BRIMNES witryna 549,- Płyta  

wiórowa, wykończenie z folii i szkło hartowa-

ne. S80×G35, W190cm. 904.098.72

06 BRIMNES komoda z 3 szufladami 279,-  

Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, wykończenie  

z folii i szkło hartowane. S78×G41, W95cm. 

603.349.77

06 BRIMNES komoda z 3 szufladami

279,-/szt.
03 BRIMNES rama łóżka z zagłówkiem 

i pojemnikami na pościel

799,-
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01 PAX szafa 1565,- Płyta wiórowa,  

płyta pilśniowa, bejcowana, lakiero-

wana bezbarwnie okleina dębowa  

i wykończenie z folii. S150×G60, 

W236,4cm. Imitacja dębu bejcowa-

nego na biało/NEXUS bejcowana na 

biało okleina dębowa 791.273.03  

Uchwyty i oświetlenie są sprzedawa-

ne osobno.

 

 Szafa PAX. 

 Drzwi i obudowy: 1065,- 

 Wyposażenie wewnętrzne: 500,-

 

 Cena całkowita szafy:   

 1565,-
43,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 

Patrz str. 282.

02 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wkład  

z przegrodami 70,- S40×G53, W5cm. 

504.040.27

  

03 URSHULT oświetlenie regałowe 

LED 59,-/szt. Stal niklowana. D29, 

W9,3cm. IKEA. Model L1305 Urshult. 

Ten model oświetlenia zawiera wbu-

dowane żarówki LED o klasie ener-

getycznej od A++ do A, których nie 

można wymieniać. 302.604.02

  

04 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wysuwane 

lustro z haczykami 175,- S25×G3,6, 

W75cm. 504.040.51

  

05 NOWOŚĆ KOMPLEMENT pojemniki  

40,-/2 szt. 100% poliester. 

S25×G27, W12cm. 404.057.77

  

06 NOWOŚĆ KOMPLEMENT pojemniki  

30,-/2 szt. 100% poliester. 

S15×G26,5, W12cm. 104.040.53

07 MALM komoda z 6 szufladami 429,- 

Płyta wiórowa, płyta pilśniowa i bej-

cowana, lakierowana bezbarwnie 

okleina dębowa. S80×G48, W123cm. 

601.786.13

  

08 SKUBB pojemniki na buty 39,99/ 

4 szt. 100% poliester i plastik  

polipropylenowy. S22×G34, W16cm. 

901.863.91

  

09  VINTERGATA lampa wisząca 129,-/

szt. Poliester, plastik i stal. Ø42cm. 

IKEA. Model T1629 VINTERGATA. Do 

tego modelu lampy pasują żarówki 

o klasie energetycznej od A++ do D. 

203.424.70

  

10 PAX szafa 2465,- Wykończenie  

z folii i folii z połyskiem. S150×G66, 

W236,4cm. Biały HOKKSUND/czar-

noniebieski z połyskiem. 292.219.30

 

 Szafa PAX. 

 Drzwi i obudowy: 1515,- 

 Wyposażenie wewnętrzne: 950,-

 

 Cena całkowita szafy:  

 2465,-
68,-/mies.

Płatność rozłożona na 48 miesięcy. 

Patrz str. 282.

 

01 PAX/NEXUS szafa

1565,-

10 PAX/HOKKSUND szafa

2465,-

02 KOMPLEMENT wkład  
z przegrodami

70,-

03 URSHULT oświetlenie  
regałowe LED

59,-/szt.

07 MALM komoda  
z 6 szufladami

429,-

08 SKUBB pojemniki
na buty, 4 szt.

3999

05 KOMPLEMENT pojemniki,  
S25×G27, W12cm. 2 szt. 

40,-

06

Przechowywanie ubrań i butówPrzechowywanie ubrań i butów

09

04 KOMPLEMENT wysuwane 

lustro z haczykami

175,-
 W przypadku każdego 

wysokiego mebla wykorzystaj 
dołączone zabezpieczenie, by 
przymocować go do ściany.

Szafy PAX mają bezpłatną
10-letnią gwarancję. 
Więcej na str. 283.
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01 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wysuwane  

lustro z haczykami 175,- S25×G3,6, W75cm. 

504.040.51

02 NOWOŚĆ KOMPLEMENT pudełko 40,-/ 

2 szt. 100% poliester. S25×G26,5, W12cm. 

404.057.77

03 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wysuwana torba 

200,- W komplecie 2 torby do przechowywa-

nia. S50×G58, W48cm. 404.060.55

PAX/
KOMPLEMENT

Nasz ulubiony system szaf wprowadza nowe 

zasady gry. Dlaczego? Bo to ty dyktujesz 

warunki i projektujesz szafę od zera, 

dopasowując ją do swoich potrzeb i gustu.  

Styl, kolor, gałki, uchwyty, drzwi przesuwane 

lub na zawiasach – wszystko zależy od ciebie.

	 Szafy	i	wyposażenie	wewnętrzne	 
możesz	kupić	także	przez	internet	 
na	IKEA.pl

04 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wkład z 4 przegród-

kami 60,- S25×G53, W5cm. 504.040.32

05 NOWOŚĆ KOMPLEMENT wkład z przegródka-

mi 70,- S40×G53, W5cm. 504.040.27

03

02

05

Nic tak nie ułatwia życia 

jak lustro mieszkające 

w twojej szafie.

Dyskretne, 

zintegrowane 

oświetlenie pomoże 

nieco szybciej odnaleźć 

ulubione stroje.

Wykorzystaj  

w pełni przestrzeń 

do przechowywania, 

korzystając  

z uniwersalnych 

pojemników,  

które pomieszczą 

wszystkiego po trochu.

Wyposażenie 

wewnętrzne 

KOMPLEMENT daje 

ci pełną swobodę 

w rozmieszczaniu 

szuflad, drążków na 

ubrania, półek i innych 

elementów szafy.

01 KOMPLEMENT	wysuwane	lustro	 
z	haczykami

175,-

04 KOMPLEMENT	wkład 

z	4	przegródkami

60,-



247246

02

05

04

Ehlén Johansson, 
projektantka

„Seria KOMPLEMENT ma ułatwić 

dostęp do ulubionych ubrań  

i akcesoriów. Dlatego chcieliśmy 

zaprojektować wyposażenie 

wewnętrzne w jednolitym, 

neutralnym stylu, by to twoje 

ubrania były w centrum uwagi”.

07

08 SKUBB pojemnik  
na ubrania/pościel  
S69×G55, W19cm

2999
/szt.

01 PAX szafa

1125,-

Twoje ubrania są całkowicie w twoim stylu. Twoja 
szafa też może taka być. Zaprojektuj jej wygląd  
i wnętrze, wykorzystując możliwości serii PAX  
i KOMPLEMENT. Wybierz gotową szafę lub stwórz 
swoją własną. Pomogą ci w tym nasze narzędzia do 
planowania na IKEA.pl i nasi specjaliści w sklepie. 

10

09 LEDSJÖ lampa  
ścienna

149,-/szt.

11 MALM toaletka

299,-

03 KOMPLEMENT wysuwany 
wieszak na spodnie

70,-

01 PAX szafa 1125,- Płyta wiórowa,  
płyta pilśniowa i wykończenie z folii. 
S175×G58, W236,4cm. 391.285.64 

Wyposażenie wewnętrzne 
KOMPLEMENT wliczone w cenę tej 
szafy:  
Sześć półek 50×58cm, dwie półki 
75×58cm, jeden drążek na ubrania 
50cm, jeden drążek na ubrania 75cm 
i trzy szuflady 75×58cm. 
Oświetlenie i pojemniki SKUBB są 
sprzedawane osobno.

 

 Szafa PAX. 
 Obudowy: 625,- 
 Wyposażenie wewnętrzne: 500,-
 

 Cena całkowita szafy:   

 1125,-
31,-/mies.

 

 Płatność rozłożona na 48 miesięcy.  
 Patrz str. 282.  

 

02 LINDSHULT oświetlenie regałowe  
LED 59,-/szt. Stal niklowana  
i szkło. W11cm. IKEA. Model L1304 
Lindshult. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED 
o klasie energetycznej od A++ do 
A, których nie można wymieniać. 
102.604.36

  

03 KOMPLEMENT wysuwany wieszak 
na spodnie 70,- Stal malowana 
proszkowo. Obudowa S50×G58cm. 
902.573.50

  

04 KOMPLEMENT przegroda do obudowy  
110,- Płyta wiórowa i wykończenie  
z folii. Obudowa S50×G58cm. 
602.463.96

  

05 KOMPLEMENT półka szklana 75,- 
Płyta pilśniowa, wykończenie  
z folii i szkło hartowane. Obudowa 
S75×G58cm. 802.576.47

  

06 KOMPLEMENT szuflada ze szklanym 
frontem 110,-/szt. Płyta wiórowa, 
wykończenie z folii i szkło hartowane. 
Obudowa S75×G58cm. 102.466.95

07 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 
19,99/szt. 100% poliester i plastik 
polipropylenowy. S44×G55, W19cm. 
302.903.62

  

08 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 
29,99/szt. 100% poliester i plastik 
polipropylenowy. S69×G55, W19cm. 
902.949.89

  

09 LEDSJÖ lampa ścienna LED 149,-/
szt. Stal nierdzewna. S6×D60cm. 
IKEA. Model V1609 Ledsjö. Ten mo-

del oświetlenia zawiera wbudowane 
żarówki LED o klasie energetycznej 
od A++ do A, których nie można  
wymieniać. 403.597.61

  

10 NISSEDAL lustro 99,99 Szkło  
lustrzane i wykończenie z folii. 
S65×W65cm. 203.203.12

  

11 MALM toaletka 299,- Płyta wiórowa, 
płyta pilśniowa, malowane wykoń-

czenie i szkło hartowane. S120×G41, 
W78cm. 102.036.10

Przechowywanie ubrań i butówPrzechowywanie ubrań i butów

06 KOMPLEMENT szuflada 
ze szklanym frontem

110,-/szt.
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01 ALGOT szyna ścienna z półkami  
i drążkami 486,- Stal malowana 
proszkowo, płyta wiórowa i folia. 
S132×G41, W199cm. 592.761.72

  

02 TJENA pudełko z pokrywką 14,99/
szt. Papier. D35×S25, W20cm. 
603.954.28

  

03 BOSNÄS podnóżek ze schowkiem 
79,99 Pokrycie: 100% bawełna. 
D36×S36, W36cm. Ransta żółty 
602.666.81

  

04 TRONES szafka na buty 99,99/2 szt. 
Plastik polipropylenowy. S52×G18, 
W39cm. 803.973.13

  

05 GRUA lustro 59,99 Szkło lustrzane  
i stal malowana proszkowo. 
S45×W55cm. 102.920.22

  

06 NORDLI komoda z 9 szufladami  
1067,- Płyta wiórowa, płyta pil-
śniowa i malowane wykończenie. 
S160×G47, W99cm. 092.480.49

  

07 SALTRÖD lustro z półką i haczykami 
179,- Malowane wykończenie i szkło 
lustrzane. S50×W68cm. 802.970.02

  

08 RAGGISAR wkład do szuflady 29,99 
100% poliester. S40×G30, W6cm. 
103.480.19

  

09 SPRUTTIG wieszak 6,-/10 szt. 
Wzmocniony plastik polipropylenowy. 
S39cm. 203.170.79

	 Poświęć	więcej	czasu	na	

przegląd	swojej	garderoby.	

Transport	nowej	szafy	możesz

	 zostawić	nam.

01 ALGOT	szyna	ścienna	 
z	półkami	i	drążkami

486,-

03

02

Możesz bez specjalnego wysiłku poprawić 
swoją taktykę organizowania. Wystarczy 
zatrzasnąć wsporniki, by stworzyć dopasowaną 
do indywidualnych potrzeb szafę z półkami, 
drążkami, koszami i nie tylko. 

Rozwiązania	do	

przechowywania	

pozostają	w	cieniu,	

a	ty	błyszczysz

07 SALTRÖD	lustro	 
z	półką	i	haczykami

179,-

08 RAGGISAR	wkład	 
do	szuflady

2999

05

06 NORDLI	komoda	 
z	9	szufladami

1067,-

Tę płytką szafkę zaprojektowaliśmy, by 
zaprowadzić porządek w butach, rękawiczkach, 
listach – wszystkim, co gromadzi się przy 
drzwiach wejściowych. Na górze jest nawet 
praktyczne zagłębienie.

09 SPRUTTIG	wieszak,	 
10	szt.

6,-

04 TRONES	szafka	 
na	buty,	2	szt.

9999
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01 ALGOT szyna ścienna z półkami  

i koszami 555,- 692.772.89

  

02 PLURING pokrowiec na ubrania,  

3 szt. 9,- Rozmiary: 2 szt. 60×105 

cm i 1 szt. 60×130 cm. 100% PEVA. 

102.872.52

  

03 SNAJDA torba na pranie 19,99  

100% poliester. 60l. 503.299.43

  

04 TJENA pudełko z pokrywką  

19,99/szt. Papier. D30×S30,  

W30cm. 203.982.21

  

05 TJENA pudełko z pokrywką 14,99/

szt. Papier. D35×S25, W20cm. 

403.982.15

  

06 VISTHUS komoda z 6 szufladami  

549,- S63×G49, W126cm. 

003.471.62 

  

07 VUKU szafa 49,- 100% poliester. 

S74×G51, W149cm. 803.319.73

01 ALGOT szyna ścienna  
z półkami i koszami

555,-

06 VISTHUS komoda  
z 6 szufladami

549,-

05 TJENA pudełko,  
D35×S25, W20cm

1499
/szt.

07 VUKU szafa

49,-

04

W piwnicy, garażu, łazience – system ALGOT to 

wszechstronne rozwiązanie, które sprawdzi się 

w całym domu. Łatwo można go dostosować do 

indywidualnych potrzeb i zmieniać tak, żeby nadążył 

za twoimi nowymi zainteresowaniami.

Każdy dzień to 

nowa okazja do 

zrobienia porządku 

(nawet jutro)

02

03 SNAJDA torba  
na pranie

1999



252

01 HEMNES półka na czapki i kapelusze  
179,- Malowana lita brzoza i stal 
malowana proszkowo. S85×G34, 
W40cm. 602.437.98

  

02 VISCHAN zegar ścienny 49,99 Plastik 
i szkło. Ø30cm. 803.741.37

  

03 HEMNES szafka na buty z 2 przegro-

dami 399,- Malowane wykończenie. 
S89×G30, W127cm. 201.695.59

  

04 HEMNES ławka z miejscem na buty 
249,- Malowana lita brzoza i stal 
malowana proszkowo. S85×G32, 
W65cm. 002.438.00

  

05 FJÄLLA pudełko z pokrywką 14,99/
szt. Papier i stal. S18×D26, W15cm. 
703.956.73

 MACKAPÄR półka na buty. Stal malowana proszkowo.  
S78×G32, W40cm. 203.362.33

 Szafki i półki na buty możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Za dużo butów? Niemożliwe.

MACKAPÄR
półka na buty

6999
/szt.

 Szukasz czarnego 

wieszaka na 

kapelusze? Zobacz 

naszą pełną ofertę 

na IKEA.pl lub  
w sklepie.

04

02

03 HEMNES szafka na buty  
z 2 przegrodami

399,-

01 HEMNES półka  
na czapki i kapelusze

179,-

05 FJÄLLA pudełko  
z pokrywką

1499
/szt.

Niech przywita cię gładki front szafki, a nie widok 
znoszonych tenisówek. Ta szafka pomieści co najmniej 
12 par butów i ma górną szufladę, która jeszcze 
bardziej ułatwi wyjścia i powroty do domu.

Przechowywanie ubrań i butów
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01 SALVIKEN ręcznik kąpielowy  

39,99/szt. 100% bawełna. 

S70×D140cm. Biały 503.132.25  

Antracytowy 603.493.42

  

02 EKOLN dozownik do mydła 19,99 

Kamionka. W18cm. Pojemność 

300ml. 602.915.10

  

03 EKOLN kubek na szczoteczki 12,99 

Kamionka. W11cm. 102.930.45

  

04 LILLHOLMEN lampa ścienna  

59,99/szt. Niklowana stal i szkło. 

Klosz Ø14cm. G16, W25cm. IKEA. 

Model V0319 Lillholmen. Do tego  

modelu lampy pasują żarówki  

o klasie energetycznej od A++ do D. 

500.774.69

  

05 GODMORGON szafka dwudrzwiowa  

z lustrem 899,- Wykończenie z folii  

i szkło lustrzane. S80×G14, W96cm. 

Kasjön jasnoszary 203.922.38

  

06 VOXNAN bateria z sitkiem/korkiem, 

wysoka 379,- W30cm. 603.430.57

  

07 GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK 

szafka z umywalką nablatową 40 

1249,- Bateria jest sprzedawana 

osobno. Wykończenie z folii,  

kruszony marmur. S82×G49, 

W75cm. Kasjön jasnoszary/imitacja 

marmuru 392.470.05

  

08 GODMORGON noga 30,-/szt. W17–

26cm. Kasjön błyszczący 903.917.30

  

09 GODMORGON szafka wysoka 699,-  

Wykończenie z folii i szkło. S40×G32, 

W192cm. Kasjön jasnoszary 

903.922.73
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Seria GODMORGON to rozwiązania do przechowywania 

i styl, które przetrwają co najmniej 10 lat chlapania, 

pryszniców w kłębach pary wodnej i powrotów do 

rzeczywistości w poniedziałkowe poranki.

01 SALVIKEN ręcznik kąpielowy

3999
/szt.

05 GODMORGON szafka 

dwudrzwiowa z lustrem

899,-

02 EKOLN dozownik 

do mydła

1999
03 EKOLN kubek  

na szczoteczki

1299

04

08

06

07 GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK  

szafka z umywalką nablatową 40

1249,-

09

Zostań jeszcze chwilę (nawet gdy 
ktoś uparcie dobija się do drzwi). 
Łazienka to miejsce, w którym 
dbasz o siebie. Jeśli poświęcisz 
jej więcej czasu, będzie ci wiernie 
służyć. Potrzebujesz pojemników, 
w których wszystko z łatwością 
odnajdziesz, nowych baterii, aby 
płacić niższe rachunki za wodę,  
lub przyjemnego dla stóp dywanika 
łazienkowego? Mamy mnóstwo 
produktów do łazienki.

Sprawdź nasz pełen asortyment  
na IKEA.pl i w najbliższym  
sklepie IKEA. 

Łazienka

Meble łazienkowe  
GODMORGON mają bezpłatną 

10-letnią gwarancję.  
Więcej na str. 283.



07 LILLHOLMEN lampa sufitowa/ścien-

na 39,99/szt. Niklowana stal i szkło. 
Ø14, W17cm. IKEA. Model T0332 
Lillholmen. Do tego modelu lampy 
pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 700.774.68

  

08 HEMNES szafka z lustrzanymi  
drzwiami 299,-/szt. Malowane  
wykończenie i szkło lustrzane. 
S63×G16, W98cm. 702.176.71

  

09 HEMNES regał 299,- Malowana 
lita brzoza. S42×G37, W172cm. 
302.176.54

  

10 HEMNES/RÄTTVIKEN szafka  
z umywalką i 2 szufladami 699,-/szt. 
Bateria łazienkowa jest sprzedawana 
osobno. Malowane wykończenie 

 i ceramika. S63×G49, W89cm. 
699.031.05
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Te paski to nie tylko ładna dekoracja. 
Zaprojektowaliśmy je, aby zapewnić lepszą 
chłonność i szybsze schnięcie.

08 HEMNES szafka 
z lustrzanymi drzwiami

299,-/szt.

04 SALTGRUND 
zasłona prysznicowa

3999

03 VÅGSJÖN ręcznik kąpielowy

1999
/szt.

09

07

05

02

01 VOXNAN kubek

999

06 VOXSJÖN dywanik  
łazienkowy

1999
/szt.

01 VOXNAN kubek 9,99 Szkło. W11cm. 
303.285.91

  

02 VOXNAN dozownik do mydła 24,99 
Stal nierdzewna i chromowany cynk. 
203.289.78

  

03 VÅGSJÖN ręcznik kąpielowy 19,99/
szt. 100% bawełna. S70×D140cm. 
Biały 803.509.85  Bladoróżowy 
803.536.39  Jasnożółty 503.555.50  

Ciemnoszary 303.536.08
  

04 SALTGRUND zasłona prysznicowa  
39,99 100% poliester. 
S180×D200cm. 301.748.95

  

05 KARMSUND lustro stojące 199,-  
Stal malowana proszkowo i szkło  
lustrzane. S40×W167cm. 
402.949.82

  

06 VOXSJÖN dywanik łazienkowy  
19,99/szt. 100% poliester. 
S40×D60cm. Ciemnoszary 
303.490.13  Bladoróżowy 
503.509.82

Nowoczesne  
marzenia,  
tradycyjny wygląd

 Jesteśmy w tym razem!  
Możesz liczyć na naszą pomoc 

we wszystkim – od transportu 

produktów po ich montaż.

10 HEMNES/RÄTTVIKEN 
szafka z umywalką i 2 szufladami

699,-/szt.
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01 ÖSTANÅ lampa ścienna 59,99/szt. 
Stal, plastik i szkło. G15, W18cm. 
IKEA. Model V1203 Östanå. Do tego 
modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 
502.285.76

  

02 LILLÅNGEN lustro 129,- Szkło  
lustrzane i wykończenie z folii. 
S60×G11, W78cm. 502.049.43

  

03 ENSEN bateria z sitkiem/korkiem 
199,- Chromowany mosiądz. W12cm. 
602.813.80

  

04 SVARTSJÖN dozownik do mydła  
12,99 Plastik i stal nierdzewna. 
W15cm. 350ml. 202.643.92

  

05 SVARTSJÖN kubek 3,99 Tworzywo 
PET. W12cm. 270ml. 902.649.68

  

06 LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN  
szafka z umywalką, drzwiami i pół-
kami 689,- Bateria sprzedawana jest 
osobno. Wykończenie z folii, laminat  
i ceramika. S62×G40, W87cm. 
691.881.27

 

07 STUGVIK wieszak na ręcznik z przy-
ssawką 29,99/szt. Plastik i kauczuk 
syntetyczny. W52–82cm. 302.970.14

  

08 STUGVIK koszyk z przyssawkami 
19,99 Plastik i kauczuk syntetyczny. 
S28×G17, W19cm. 502.493.81

  

09 STUGVIK wieszak z przyssawką  
9,99 /2 szt. Plastik i kauczuk synte-
tyczny. 802.404.40

  

10 FRÄJEN ręcznik kąpielowy 29,99/szt.  
100% bawełna. S70×D140cm. 
003.131.95 

  

11 BOLMEN taboret ze schodkiem 19,99  
Plastik polipropylenowy. S44×G35, 
W25cm. 602.651.63

  

12 VESKEN regał 35,- Przetworzony 
plastik PP. S36×G23, W100cm. 
403.078.66

Szafki LILLÅNGEN mają różną szerokość  
i głębokość, by zapewnić miejsce do przecho-
wywania dostosowane do twojej przestrzeni. 
Dzięki otwartym półkom oszczędzisz czas przy 
codziennych czynnościach, bo wszystko co 
najpotrzebniejsze będzie zawsze pod ręką.

	 Jeżeli	czas	spędzony	w	łazience	

wolisz	poświęcić	na	zabiegi	

pielęgnacyjne	i	relaks,	my	

możemy	pomóc	ci	w	montażu.

06 LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN  
szafka	z	umywalką,	drzwiami	i	półkami

689,-

03

04

05

01

02 LILLÅNGEN	lustro

129,-

259Łazienka

Daj sobie spokój z wierceniem i wykorzystaj te przedłużane drążki, kosze  
z otworami odprowadzającymi wodę i haczyki z przyssawkami.

08 STUGVIK	koszyk	 
z	przyssawkami

1999

12 VESKEN  
regał

35,-09

10 FRÄJEN	ręcznik	 
kąpielowy

2999
/szt.

07 STUGVIK	wieszak	 
na	ręcznik	z	przyssawką	

2999

11 BOLMEN	taboret	 
ze	schodkiem

1999
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07

01 VOXNAN zestaw z deszczownicą 
i słuchawką prysznicową 

499,-

04 DRAGAN pojemniki, 3 szt.

6999

05

02

03 VALLAMOSSE słuchawka  
prysznicowa, ręczna

2499

Myj, oszczędzaj i tak w kółko. Ta deszczownica i słuchawka prysznicowa 
zapewniają pełen strumień, a dodatkowo są wyposażone w podkładkę 
wyrównującą ciśnienie, która pozwala obniżyć zużycie wody i energii  
nawet o 30%.

261Łazienka

01 VOXNAN zestaw z deszczownicą  
i słuchawką prysznicową 499,-  
Półka pod prysznic jest sprzedawana 
osobno. W850mm. 503.425.91

  

02 VOXNAN półka pod prysznic 50,- 
S250×G130, W60mm. 703.285.89 

  

03 VALLAMOSSE słuchawka pryszni-
cowa, ręczna, 1 strumień natrysku 
24,99 Wąż prysznicowy jest sprzeda-
wany osobno. Ø80mm. 203.496.50

  

04 DRAGAN pojemniki, 3 szt. 69,99 
Lakierowany bezbarwnie bambus. 
D23×S17, W14cm. 502.818.56

  

05 DRAGAN dozownik do mydła 29,99 
Lakierowany bezbarwnie bambus. 
W16cm. 350ml. 902.714.93

  

06 NOWOŚĆ FLODALEN ręcznik kąpie-
lowy 49,99/szt. 100% bawełna.  
S70×D140cm. Biały 403.808.71  

Szary 103.813.15
  

07 RÅGRUND krzesło/wieszak na ręczni-
ki 149,- Lakierowany bezbarwnie  
bambus. S39×G44, W140cm. 
902.530.74

  

08 LEJAREN ręcznik kąpielowy 6,-/szt.  
100% bawełna. S55×D120cm. 
903.583.92

  

09 STORJORM szafka dwudrzwiowa  
z lustrem i wbudowanym oświetle-
niem 649,- Wykończenie z folii,  
szkło hartowane i szkło lustrzane.  
S80×G14, W96cm. IKEA. Model 
L1218 STORJORM. Ten model oświe-
tlenia zawiera wbudowane żarówki 
LED o klasie energetycznej od A++ 
do A, których nie można wymieniać. 
202.481.23

  

10 HAMNSKÄR bateria z sitkiem/ 
korkiem 399,- W19cm. 803.430.75

 Czasem warto mieć kogoś,  
kto zajmie się montażem  
za ciebie. Z przyjemnością  
się tym zajmiemy.

Dobre dla ciebie  
i naszej planety

Troska o ciebie, troska o planetę. Te ręczniki 
wykonane ze 100% bawełny są barwione  
i produkowane w naturalny sposób, co pozwala 
ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

09 STORJORM szafka  
dwudrzwiowa z lustrem  
i wbudowanym oświetleniem  

649,-

10 HAMNSKÄR bateria 
z sitkiem/korkiem

399,-

08 LEJAREN 
ręcznik kąpielowy

6,-/szt.

06 FLODALEN ręcznik  
kąpielowy 

4999
/szt.



262 Łazienka

01 VILTO regał 149,- S47×G20, W90cm. 
703.444.57

  

02 VADSJÖN zasłona prysznicowa 29,99  
100% poliester. S180×D200cm. 
003.490.62

  

03 TOFTAN kosz na odpady 49,99 
D19×S23, W27cm. Pojemność 4l. 
303.447.70

  

04 VILTO taboret ze schodkiem 59,99 
S40×G32, W25cm. 603.444.53

  

05 TOFTAN kubek na szczoteczki 19,99 
W11cm. 103.447.71

  

06 TOFTAN dozownik do mydła 29,99 
W17cm. 203.447.75

  

07 VOXSJÖN dywanik łazienkowy 19,99  
100% poliester. S40×D60cm. 
003.509.08

 Oprócz turkusu 
mamy też inne 

kolory. Zobacz 
wszystkie produkty 

do łazienki  
na IKEA.pl lub  
w najbliższym 

sklepie IKEA.

07 VOXSJÖN dywanik  
łazienkowy

1999

VILTO to płytki regał z miejscem do 
przechowywania, który cię zachwyci. 
Wykonany z wytrzymałego drewna 
brzozowego o drobnych słojach, które 
z czasem nabiera bardziej wyrazistego 
charakteru.

03 TOFTAN kosz  
na odpady 

4999

06

02

05 TOFTAN kubek  
na szczoteczki

1999

04 VILTO taboret  
ze schodkiem

5999

01 VILTO regał

149,-

 TACKAN dozownik do mydła. Szkło i plastik polipropylenowy. 
W17cm. 250ml. 903.223.03

Z naciskiem na czystość

TACKAN  
dozownik do mydła

3,-



01 TERJE krzesło składane 49,99 Bejcowany,  
lakierowany bezbarwnie lity buk.  
S44×G51, W77cm. 802.224.41 

02 VANGSTA stół rozkładany 249,-  
Stal malowana proszkowo, płyta wiórowa  
i folia. D80/120×S70, W73cm. 003.751.26

03 BEKVÄM schodki, 3 stopnie 129,- Bejcowany, 
lakierowany bezbarwnie lity buk. W63cm. 
902.198.29

Dom #7

Miejsce 
na wielkie 
pomysły
Nie ma co zaprzeczać: mieszkanie na  
16 metrach kwadratowych bywa pełne 
wyzwań. Co na przykład zrobić z grubą 
zimową kurtką, znoszonymi trampkami 
(mówimy tu o wszystkich siedmiu parach)  
i całą masą innych potrzebnych rzeczy,  
które są nie tylko praktyczne, ale też 
sprawiają, że czujesz się u siebie.

Rozwiązanie? Miejsce do przechowywania 
od podłogi po sufit i wolna przestrzeń, 
która z łatwością dopasowuje się do wielu 
czynności. I masz wygodny, niezagracony 
dom, w którym mieszka się fajnie  
i funkcjonalnie.

265

03 BEKVÄM schodki, 3 stopnie

129,-

01

Przezroczyste pojemniki schludnie 
poukładane jeden na drugim ułatwią 
porządkowanie (i odnajdywanie)  
różnych rzeczy.

02 VANGSTA stół 
rozkładany

249,-
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01 PAPPIS pudełko z pokrywką 2,-/szt. Tektura 

falista. S25×G34, W26cm. 001.004.67 

02 ALGOT 4 sekcje z półkami 843,- S230×G61, 

W197cm. 792.767.22

03 SAMLA pojemnik 19,99/szt. Plastik polipropy-

lenowy. S56×G39, W28cm. 45l. 301.029.74

04 TJENA segregator 12,99/2 szt. Papier. 

S10×G25, W30cm. 103.954.16

05 NOWOŚĆ PLATSA szafa 1115,- Uchwyty są 

sprzedawane osobno. Płyta pilśniowa, płyta 

 wiórowa i wykończenie z folii. S140×G57, 

W261cm. Biały/Fonnes biały 292.038.89 

06 STUK pojemnik z przegródkami 7,99/szt.  

100% poliester. S20×G34, W10cm. 

203.640.04

Więcej miejsca do przechowywania to więcej… wolnego miejsca. 

Kiedy masz całą ścianę na swoje rzeczy, jesteś świetnie 

poukładany. (Wystarczy dodać schodki).

02 ALGOT 4 sekcje  

z półkami

843,-

03 SAMLA pojemnik,  
S56×G39, W28cm

1999
/szt.
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Tajemnica sukcesu 
małej przestrzeni 

Tajemnica wygodnego mieszkania 

na małej przestrzeni? Wystarczy 

spojrzeć w górę! Każdy centymetr 

przestrzeni na ścianie, który 

można wykorzystać do przecho- 

wywania, ma ogromne znaczenie. 

Stworzyliśmy system PLATSA, 

pozwalający tworzyć sprytne 

rozwiązania do przechowywania, 

które można powiększać, modyfi- 

kować lub przestawiać, gdy tylko  

zmienią się twoje potrzeby lub 

miejsce zamieszkania. Dzięki 

kołkom montażowym meble 

składa się bardzo łatwo – i to 

bez użycia narzędzi! Równie 

łatwo je rozmontować, kiedy 

chcesz coś zmienić lub planujesz 

przeprowadzkę. To system 

modułowy, który sprawdzi się  

w całym domu – wykorzystaj go  

w przedpokoju i pokoju dziennym,  

a w nowym mieszkaniu ustaw 

w sypialni i domowym biurze. 

Dopasuj go do dostępnej 

przestrzeni, nawet tej najmniej 

ustawnej, jak na przykład miejsce 

pod schodami czy pomieszczenie 

ze skosami. A dzięki zoptymalizo- 

wanej produkcji to nie tylko jedno  

z naszych najbardziej funkcjonal- 

nych, ale też niedrogich rozwiązań 

do przechowywania.

 Podoba ci się to, co widzisz,  
ale szukasz czegoś nieco innego? 
Wybór jest o wiele większy! 
Sprawdź na IKEA.pl lub  
w najbliższym sklepie IKEA.

04

06 STUK pojemnik  
z przegródkami,  
S20×G34, W10cm 

799
/szt.

01 PAPPIS pudełko 

z pokrywką

2,-/szt. 05 PLATSA szafa

1115,-
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W moim stylu.  
Prostota  
i porządek.

Monochromatyczna, biała baza 

i wszystko na swoim miejscu – 

starannie poukładane i łatwe do 

znalezienia w przezroczystych 

pojemnikach. Dzięki odpowiednim 

rozwiązaniom mała przestrzeń  
od razu wyda się większa!

11 HÄREN ręczniczek,  
4 szt.

799

10

05 TOGA podkładka na stół

599
/szt.

01

03

07

02

08 KUGGIS pojemnik z pokrywką

1299
/szt.

06 STELNA kubek

150/szt.

01 IKEA 365+ pojemnik z pokrywką  
na suchą żywność 7,99/szt. Plastik. 
D17×S8, W18cm. 1,3l. 800.667.23

  

02  VÅGSJÖN ręcznik do rąk 12,99/szt.  
100% bawełna. S50×D100cm. 
703.509.95 

  

03 SAMLA pojemnik z pokrywką 7,99/szt.  
Plastik polipropylenowy. S28×G20, 
W14cm. 5l. 498.716.76

  

04 LAMPAN lampa stołowa 19,99 Plastik. 
W29cm. IKEA. Model B0201 Lampan. 
Do tego modelu lampy pasują żarówki  
o klasie energetycznej od A++ do D. 
103.946.38

  

05 TOGA podkładka na stół 5,99/szt. 
Bambus. S45×D35cm. 503.438.59

  

06 STELNA kubek 1,50/szt. Szkło hartowa-

ne. 23cl. 702.589.11
  

07 ANTAGEN szczotka do zmywania 1,50 
Plastik. D25cm. 202.339.61

  

08 KUGGIS pojemnik z pokrywką 
12,99/szt. Przetworzony plastik PET. 
S18×G26, W8cm. 202.802.07

  

09 NJUTA kapcie, S/M 9,99 100% poliester 
i pianka poliuretanowa. 902.945.88

  

10 IKEA 365+ pojemnik z pokrywką  
na żywność, kwadratowy 10,99/szt. 
Plastik polipropylenowy. D15×S15, 
W12cm. 1,4l. 892.691.08

  

11 HÄREN ręczniczek 7,99/4 szt. 100% 
bawełna. S30×D30cm. 201.635.95

 Szukasz czegoś  
w podobnym stylu? 

Odwiedź IKEA.pl 

lub najbliższy sklep 

IKEA.

04 LAMPAN lampa stołowa

1999

09
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06 IKEA PS 2017 lampa stołowa 129,- W32cm. 

IKEA. Model B1518F IKEA PS 2017. Do tego 

modelu lampy pasują żarówki o klasie ener-

getycznej od A++ do D. 603.496.10

07 GURLI poszewka na poduszkę 9,99  

100% bawełna. D50×S50cm. 602.811.44

03 KUNGSHAMN moduł podnóżka 350,- Pokrycie: 

100% poliester. D85×S67, W44cm. Idekulla 

beżowy 892.481.92

04 MOSSLANDA półka na zdjęcia 24,99 

Wykończenie z folii. D115×G12cm. 

902.921.03 Poprzednia cena 29,99

05 VIGGJA stojak na tacę 99,99 Stal malowana  

proszkowo i plastik. S37×G50, W74cm. 

703.514.81

270

Zyskaj więcej przestrzeni bez przeprowadzki.  

Zdecyduj się na łóżko na antresoli, ustaw 

pod nim sofę i – hokus-pokus – masz pokój 

dzienny i sypialnię w jednym.

01 SVÄRTA rama łóżka na antresoli 599,-  

Materac i pościel są sprzedawane osobno.  

Stal malowana proszkowo. S97×D208, 

W186cm. Pasuje materac 90×200cm. 

202.479.82

02 KUNGSHAMN moduł 1-osobowy 399,-  

Pokrycie: 100% poliester. S67×G85, W71cm. 

Idekulla beżowy 792.481.83 

 Produkt dostępny tylko na IKEA.pl

	 Masz	dużo	na	głowie,	doskonale	

to	rozumiemy.	Dostarczymy	

twoje	zakupy,	a	ty	możesz	 

sobie	w	tym	czasie	odpocząć.

06 IKEA PS 2017  

lampa	stołowa

129,-

07 GURLI	poszewka 

na	poduszkę 

999

02 KUNGSHAMN 

moduł	1-osobowy

399,-

04

03

05 VIGGJA	stojak	na	tacę

9999

01 SVÄRTA	rama	łóżka	na	antresoli

599,-

Dom #7Dom #7



09 TILLREDA lodówka A+ 399,- Klasa wydajności 
energetycznej A+. Zużycie energii: 105kWh/
rok. Pojemność netto lodówki: 45 l. Klasa  
klimatyczna: N/ST. Poziom hałasu: 42 dB (A). 
S47,2×G45, W49,2cm. 003.316.70

10 SUNNERSTA minikuchnia 349,-  
Stal nierdzewna i stal malowana proszkowo. 
S112×G56, W139cm. 903.020.79

01 TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 179,-  
Strefa indukcyjna 1×2000W. S30×G38,5cm. 
003.316.27 

02 ANNONS garnek z pokrywką 19,- Stal  
nierdzewna, plastik i szkło. 2,8l. 802.984.74

03 LENNART komoda 49,-/szt. Stal malowana  
proszkowo i plastik. S30×G34, W56cm. 
303.261.77

04 SKORPOR KARDEMUMMA sucharki kardamo-

nowe 5,99 200g. 801.509.10

05 TERJE krzesło składane 49,99/szt. Bejcowany, 
lakierowany bezbarwnie lity buk. S44×G51, 
W77cm. 802.224.41

06 MARIUS stołek 16,-/szt. Stal malowana prosz-
kowo, plastik. Ø32, W45cm. 901.840.47

07 SKÅDIS zestaw tablic narzędziowych 137,- 
Malowana płyta pilśniowa. S76×W56cm. 
292.170.61

08 LAGAN bateria kuchenna 89,- Chromowany 
mosiądz. W16cm. 100.850.27
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Spraw sobie funkcjonalną i łatwą do 
przeniesienia kuchnię: wyposaż aneks 
kuchenny we wszystko, czego potrzebujesz 
(nie zapomnij o przenośnej płycie 
indukcyjnej).

09 TILLREDA lodówka A+

399,-

07

06 MARIUS stołek

16,-/szt.

Przestrzeń na podłodze jest 
przereklamowana. Zwłaszcza gdy  
masz wielofunkcyjne meble, które  
można ustawić jedne na drugich, złożyć, 
powiesić i rozłożyć.

05 TERJE krzesło składane

4999
/szt.

04

01 TILLREDA przenośna  

płyta indukcyjna

179,-

02

03 LENNART komoda

49,-/szt.

Baterie kuchenne IKEA  
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Więcej na str. 283.

08 LAGAN bateria kuchenna

89,-

10
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01 TJALLA zegar ścienny 29,99 Plastik i szkło. 

Ø28cm. 803.578.78 

02 NOWOŚĆ LIERSKOGEN stojak na ubrania  

z lustrem 349,- Stal malowana proszkowo  

i płyta pilśniowa. S54×G54, W185cm. 

503.308.66 

03 BJÄRNUM składany haczyk 39,99/3 szt. 

Niklowane aluminium. S3×G8, W8cm. 

601.525.90

To rozwiązanie „trzy w jednym” pomieści twoje płaszcze  

i klucze – i jeszcze podpowie, czy z fryzurą wszystko okay.

01 TJALLA zegar ścienny

2999

 NISSEDAL lustro. Szkło lustrzane i wykończenie z folii.  

S40×W150cm. Czarny 303.203.21  Biały 303.203.16 

Poprzednia cena 149,-

 Lustra możesz kupić także przez internet na IKEA.pl

Odbij się od ściany

03 BJÄRNUM składany  
haczyk, 3 szt.

3999

 Wybór jest o wiele 
większy! Zobacz pełen 
asortyment na IKEA.pl 
lub w najbliższym  
sklepie IKEA.

02 LIERSKOGEN stojak  
na ubrania z lustrem

349,-

NISSEDAL  
lustro

129,-/szt.
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Na Klubowiczów czekają specjalne  

oferty cenowe na dziesiątki artykułów  

z asortymentu IKEA. O aktualnych  

ofertach dowiesz się w sklepie  

lub na stronie IKEA.pl/IKEAFAMILY

IKEA® FAMILY  

– Klub Miłośników 
Domu!

W IKEA wiemy, że cenna jest każda  

minuta, a każdą chwilę przerwy  

od codziennych obowiązków można  

pożytecznie wykorzystać. Dlatego  

przygotowujemy dla ciebie krótki  

Biuletyn, który otrzymasz na swój  

adres mailowy dwa razy w miesiącu.  

Dzięki temu będziesz zawsze  

na bieżąco z najważniejszymi  

wydarzeniami, aktualnymi ofertami  

IKEA FAMILY czy nowościami, które  

regularnie pojawiają się w naszym  

asortymencie. Biuletyn to także  

wiele ciekawych pomysłów, artykułów  

inspiracyjnych oraz możliwości  

podejrzenia domów innych Klubowiczów. 

 

Historia zakupów, która rejestruje się  

na twoim koncie, pozwala skrócić i ułatwić 

proces zwrotu lub wymiany produktów, 

ponieważ nie potrzebujesz już paragonu. 

Jedyne, o czym musisz pamiętać,  

to okazanie swojej karty IKEA FAMILY  

przy kasie.

Jako Klubowicz IKEA FAMILY możesz 

uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 

z urządzania domu. Nasi dekoratorzy 

zainspirują cię do zmian i wskażą najlepsze 

rozwiązania dla twoich wnętrz. 

Odwiedź naszą Restaurację i daj się zaskoczyć 

pysznymi daniami w specjalnych cenach. 

Z kartą IKEA FAMILY delektuj się kawą i herbatą 

bezpłatnie od poniedziałku do piątku.

 Aby nic cię  

nie ominęło, 

zaznacz zgodę 

na komunikację 

związaną z Klubem 

w formularzu 

rejestracyjnym  

lub aktualizuj swój 

profil na IKEA.pl/

IKEAFAMILY
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01 GALANT kombinacja do przechowy-
wania 948,- S160×G45, W120cm. 
091.849.62

  
02 HÄLLAN kombinacja do przechowy-

wania z drzwiami 846,-/szt.  
Z 4 wysokimi drzwiami. S90×G47, 
W167cm. 192.494.06

  
03 HÄLLAN kombinacja do przechowy-

wania z drzwiami 944,-/szt.  
Z 6 niskimi drzwiami. S90×G47, 
W167cm. 892.493.99

  
04 BEKANT stół konferencyjny 949,- 

D140×S140, W73cm. 990.062.82
  
05 LÅNGFJÄLL krzesło obrotowe 349,-  

Siedzisko S53×G41, W43–53cm. 
Gunnared ciemnoszary/biały 

492.522.75
  
06 BEKANT biurko o regulowanej wyso-

kości 1949,-/szt. Wykończenie z folii 

i płyta wiórowa. D160×D80, W65–

125cm. 690.225.37 Poprzednia cena 
2749,-

  
07 GALANT szafka na dokumenty 899,- 

S51×G45, W120cm. 803.651.85
  
08 NOWOŚĆ HATTEFJÄLL krzesło  

obrotowe 599,- Siedzisko S50×G40, 
W41–52cm. Gunnared beżowy 

003.086.84

Porozmawiajmy 
o interesach. 
Jesteśmy tu  
dla ciebie.

W przypadku miejsca pracy nie ma  
jednego, uniwersalnego rozwiązania.  
Ale niezależnie od tego, czy prowadzisz 

sklep, hotel czy biuro, mamy w ofercie 

wiele produktów, które pozwolą ci  
stworzyć lepsze środowisko pracy.  
IKEA dla Firm służy wsparciem na  
każdym etapie po to, aby twoje miejsce 

pracy stało się bardziej funkcjonalne, 

wygodne i inspirujące. Nasz zespół  
specjalistów pomoże ci stworzyć  
odpowiednią przestrzeń do relaksujących 

przerw i posiłków, efektywnej i ergo-
nomicznej pracy, a także rozwiązania 

do przechowywania, bez których żadna 

dobrze zorganizowana firma nie może  
się obejść. Tak więc niezależnie od tego, 

czy potrzebujesz kompleksowej pomocy, 
czy jedynie trochę wsparcia przy remoncie 

biura, możemy pomóc we wszystkim,  
od doradztwa w urządzaniu wnętrz  
po montaż mebli.

01 GALANT kombinacja  
do przechowywania

948,-

05 LÅNGFJÄLL  
krzesło obrotowe

349,-

02 HÄLLAN kombinacja 
do przechowywania  
z drzwiami

846,-/szt. 

04

03

08

07

To rozwiązanie zawiera różne artykuły 

przeznaczone do użytku domowego  

lub do użytku profesjonalnego.  

Upewnij się, czy produkty, które chcesz 

kupić, będą wykorzystywane zgodnie  

z przeznaczeniem i w zgodzie z obowią-

zującymi przepisami. Aby uzyskać więcej 

informacji o asortymencie, skontaktuj się  

z IKEA dla Firm.

 Dowiedz się 
więcej o IKEA dla 
Firm na IKEA.pl/
ikeadlafirm

06 BEKANT biurko  
o regulowanej wysokości

1949,-
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	 Więcej	informacji	i	cennik	usług	
znajdziesz	na	IKEA.pl/uslugi	 
oraz	w	sklepie.

	 Więcej	informacji	i	cennik	usług	
znajdziesz	na	IKEA.pl/uslugi	 
oraz	w	sklepie.

USŁUGIRÓB	ZAKUPY	TAK,	JAK	LUBISZ

ZRÓB	ZAKUPY	PRZEZ	INTERNET
Zamów nasze produkty przez internet kiedy  

tylko chcesz – my zajmiemy się dostawą prosto 

do domu lub biura – to takie proste! 

Na IKEA.pl znajdziesz mnóstwo produktów,  

a do tego najlepsze inspiracje, rozwiązania  

i wskazówki dotyczące urządzania wnętrz.  

Kupuj w biegu albo nie ruszając się z sofy,  

nawet w środku nocy – z dostawą do domu,  

albo z odbiorem własnym. Wybór należy  

do ciebie.  

Zamów	i	odbierz
Nie masz czasu na wizytę w sklepie IKEA  

albo po prostu nie jest ci po drodze? A może  

dokładnie wiesz, co chcesz kupić? Skorzystaj 

z usługi Zamów i Odbierz: my skompletujemy 

wszystkie produkty z twojej listy zakupów,  

a ty odbierzesz je w wybranym Punkcie Odbioru 

Zamówień kiedy będzie ci wygodnie.  

 

Adresy i godziny otwarcia Punktów Odbioru  

Zamówień znajdziesz na IKEA.pl/zamowiodbierz

ZRÓB	ZAKUPY	W	SKLEPIE
Odwiedź sklep IKEA i poczuj się w naszych  

wnętrzach jak u siebie. Usiądź, połóż się,  

pootwieraj wszystkie szafki i szuflady, przetestuj  

materace. Poznaj nasze produkty i rozwiązania  

dla domu w najlepszy znany nam sposób:  

osobiście i z bliska, a nasi kompetentni pracow-

nicy odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. 

A ponieważ większość naszych produktów jest 

sprzedawana w płaskich paczkach, możesz  

samemu przewieźć zakupy do domu jeszcze  

tego samego dnia, by cieszyć się nimi od razu.

ZAINSPIRUJ	SIĘ
Czy planujesz remont całej kuchni, czy myślisz 

jedynie o ozdobnych dodatkach, zacznij  

od poszukania inspiracji, dzięki którym marzenia 

nabiorą realnych kształtów. Mamy ich mnóstwo 

na IKEA.pl, w naszych aplikacjach i w sklepach. 

Wystarczy po nie sięgnąć.

Aplikacja	IKEA	Place
Chcesz zobaczyć, jak nowa sofa będzie wyglądać  

w twoim domu, zanim zdecydujesz się na jej 

zakup? Jeżeli tak, to ta aplikacja wykorzystująca 

rozszerzoną rzeczywistość jest właśnie dla ciebie. 

Wystarczy wybrać mebel i przytrzymać ekran  

w miejscu, gdzie chcesz go wstawić. 

Aplikacja	IKEA	Store
Pobierz aplikację IKEA Store, a twoje zakupy 

staną się jeszcze łatwiejsze. Dzięki niej łatwiej 

znajdziesz to, czego szukasz, przejrzysz produkty 

online, sprawdzisz aktualne oferty i przygotujesz 

listę zakupów.

TRANSPORT	Z	WNIESIENIEM
Niezależnie od tego, czy robisz zakupy  

w sklepie czy przez internet, ani jak duże jest 

twoje zamówienie, najcięższą robotę weźmiemy  

na siebie i dostarczymy twoje zakupy do domu 

lub biura.

PLANOWANIE	KUCHNI	IKEA
Stworzenie kuchni twoich marzeń może być  

sporym wyzwaniem, dlatego warto skorzystać  

z pomocy naszych specjalistów. Stworzą  

szczegółowy plan, który pomoże ci przekuć  

marzenia w rzeczywistość.

SERWIS	SZYCIA
Korzystając z serwisu szycia w sklepach IKEA 

możesz z łatwością zmienić wybraną tkaninę 

w piękne zasłony. Możesz także przerobić gotowe 

zasłony z naszego asortymentu tak, aby pasowały 

do twojego domu.

MONTAŻ	MEBLI
Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane  

tak, by można je było złożyć samodzielnie,  

ale z przyjemnością zrobimy to za ciebie.

MONTAŻ	I	INSTALACJA	KUCHNI
Oczywiście, możesz zrobić wszystko samo- 

dzielnie, ale nie musisz. Daj nam tylko znać,  

a zorganizujemy montaż twojej nowej kuchni  

wraz z wszystkimi podłączeniami.

IKEA.	ENERGIA	SŁONECZNA	DLA	DOMU
Zależy nam na bardziej zrównoważonym życiu  

w domu. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz  

idealne rozwiązanie: instalacje fotowoltaiczne. 

Zwróć się w stronę słońca i oszczędzaj na  

rachunkach za prąd. Więcej na IKEA.pl/energia.

WYMIAROWANIE
Każdy detal ma znaczenie. Możemy dokładnie 

wymierzyć pomieszczenie, które chcesz  

zagospodarować – dzięki temu podczas  

planowania nic cię nie zaskoczy. 

Chcemy	ułatwić	ci	życie,	jak	tylko	to	możliwe.	Służymy	pomocą	we	wszystkim,	 
od	transportu	po	odbiór	starego	materaca. 

TRANSPORT	I	ODBIÓR	TOWARÓW
Planujesz zakup nowego materaca lub  

sprzętu AGD i nie wiesz, co zrobić ze starym? 

Zamawiając transport nowego materaca  

z IKEA, zamów również odbiór tego starego.  

W trosce o środowisko naturalne zadbamy  

o zużyte przedmioty, by miały szansę trafić  

do recyklingu.
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365

MASZ AŻ 365 DNI, BY ZMIENIĆ ZDANIE
Kupiłeś coś i… to jednak nie do końca to, o co  
ci chodziło albo nie jesteś w pełni zadowolny  
ze swoich zakupów? Nic nie szkodzi! Możesz  
zwrócić zakupiony produkt w ciągu 365 dni  
od daty zakupu.

OSOBIŚCIE
W naszych sklepach zawsze znajdziesz kompe-

tentnych pracowników, w każdej chwili gotowych 
do pomocy.

DOMOLINIA IKEA
Zadzwoń do naszego Centrum Obsługi Klienta 
DOMOLINIA IKEA pod numer (22) 275 00 00,  
pn-pt 8:00-21:00, sb-nd 9:00-21:00.

IKEA.pl

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania lub napisz do nas, korzystając z formula-

rza na IKEA.pl/kontakt

FACEBOOK
Śledź nasz profil na IKEA.pl/facebook, bierz udział 
w dyskusjach i podziel się swoją opinią.

NA RATY W IKEA
Nie musisz płacić za wszystko od razu – zapłać  
za swoje zakupy w wygodnych ratach. 

Raty dostępne są na wszystkie produkty i usługi  
w IKEA o wartości od 300 zł do 30 000 zł. Okres 
kredytowania: 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.

FINANSOWANIE POLITYKA ZWROTÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wszystkie raty podane w katalogu zostały  
wyliczone dla kredytu udzielonego na okres  
48 miesięcy. Raty na inne okresy możesz  
sprawdzić w kalkulatorze na ikanobank-online.pl

Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl  
lub w sklepie IKEA.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) wynosi 19,96%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów) 2 300 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 2 648,22 zł, oprocentowanie 
zmienne 7%, całkowity koszt kredytu 348,22 zł 
(w tym: prowizja 9% (207 zł), odsetki 141,22 zł, 
ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 18 
miesięcznych równych rat w wysokości 147,12 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 07.05.2018  
na reprezentatywnym przykładzie.  
 

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank 
AB (publ) S.A. Oddział w Polsce; przyjmuje dane 
od Kredytobiorców, informuje o ofercie Ikano 
Banku oraz o procesie udzielania kredytu. 
Dostępność kredytu uzależniona jest od indywidu-

alnego wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta 
dokonanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce.

By dokonać zwrotu niezbędny będzie oryginał 
paragonu kasowego, faktura VAT lub karta IKEA 
FAMILY, o ile dany zakup został zarejestrowany 
przy jej użyciu. 

Zapoznaj się z zasadami zwrotu produktów  
wskazanymi w Regulaminie Zwrotów dostępnym 
na IKEA.pl/regulaminy oraz w Dziale Obsługi 
Klienta. 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Warunki obowiązywania gwarancji
Gwarancje obowiązują na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wyni-
kających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres zgodny  
z symbolem umieszczonym przy produkcie,  
począwszy od daty zakupu w IKEA. Dowód zakupu  
jest wymagany jako podstawa roszczeń gwaran-

cyjnych.

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 zamiennych, dojazdu i godzin 
pracy ekipy naprawczej 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.

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

ne 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 ma 
zastosowania, jeśli produkt był przechowywany 
na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu 
lub wykorzystywany w warunkach innych niż 
domowe. Gwarancja nie obejmuje artykułów 

zakupionych w Dziale Sprzedaży Okazyjnej  
oraz z ekspozycji.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się  
do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczegól-
nych produktów. Informacje o sposobie pielęgna-

cji znajdziesz w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebu-

jesz pomocy
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą  
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 DOMOLINIĄ IKEA. Dane kontaktowe znajdziesz 
w tym katalogu na stronie 282 lub na IKEA.pl
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązują-

cymi 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.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

System mebli kuchennych METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wyko-

nania następujących elementów systemu mebli 
kuchennych METOD: • obudowy szafek • fronty 
• szyny ścienne • zawiasy UTRUSTA • w pełni 
wysuwane szuflady MAXIMERA • półki UTRUSTA 
ze szkła hartowanego i melaminy • cokoły • nogi  
• amortyzatory • panele maskujące • listwy/
profile dekoracyjne • blaty robocze (z wyjątkiem 
LILLTRÄSK) • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG).

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
• Gałki, uchwyty • łamany zawias ERSÄTTARE  
do zmywarki z widocznym panelem sterowania  
• przesuwany zawias BEHJÄLPLIG do frontu  
w pełni zintegrowanej zmywarki. Produkty objęte 
bezpłatną 10-letnią gwarancją: szuflady  
FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA, otwarte  

szafki TUTEMO, TORNVIKEN i VADHOLMA. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli 
kuchennych KNOXHULT i minikuchni SUNNERSTA. 
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres 
dwóch (2) lat od daty zakupu.

Sprzęt gospodarstwa domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodo-

wane przez wadliwą konstrukcję lub wady mate-

riałowe i obowiązuje od daty dokonania zakupu 
w sklepie IKEA. Gwarancja dotyczy wyłącznie 
użytku domowego. Wyjątki od powyższego  
opisane są w akapicie „Czego nie obejmuje 
gwarancja”. W okresie obowiązywania gwarancji, 
IKEA pokryje wszelkie koszty związane z  
usunięciem usterek, takie jak koszty napraw,  
części zamiennych, robocizny i koszty transportu 
pod warunkiem, że produkt zostanie udostęp-

niony do naprawy bez konieczności ponoszenia 
żadnych dodatkowych kosztów. Wymienione 
części stają się własnością IKEA.

Okres gwarancji 
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat 
od daty zakupu sprzętu AGD w IKEA. Rękojmia 
na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje 
przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu.

Które produkty są objęte gwarancją?
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty 
gospodarstwa domowego z asortymentu IKEA,  
z wyjątkiem serii TILLREDA oraz LAGAN, które  
są objęte dwuletnią rękojmią.

Kto odpowiada za naprawy serwisowe?
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie 
dokonana poprzez sieć autoryzowanych punktów 
serwisowych.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Uszkodzeń będących rezultatem celowego działa-

nia bądź zaniedbania przez użytkownika, użycia 
niezgodnego z instrukcją obsługi, nieprawidłowej 
instalacji, podłączenia sprzętu do niewłaściwego  
źródła napięcia, uszkodzeń spowodowanych 
reakcją chemiczną bądź elektrochemiczną, rdzą, 
korozją lub uszkodzeń spowodowanych zalaniem, 
w szczególności uszkodzeń spowodowanych  
wysoką zawartością kamienia w wodzie, uszko-

GWARANCJE

Katalog IKEA jest drukowany na papierze  
z certyfikatem FSC® potwierdzającym,  
że drewno pochodzi z bardziej zrównowa-

żonych źródeł.
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dzeń spowodowanych nietypowymi warunkami 
pogodowymi. • Elementów dekoracyjnych.  
• Zarysowań i przebarwień. • Wymiany wyczer- 
panych baterii i żarówek. • Przypadkowych  
uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty  
lub substancje obce i wymiany filtrów w okapach 
oraz usuwania zanieczyszczeń z pojemników na 
środki czyszczące i systemów drenażowych.  
• Uszkodzeń następujących elementów: szkła 
ceramicznego, akcesoriów, koszy na naczynia  
i sztućce, uszczelek, systemów doprowadzających 
i drenażowych, żarówek, osłonek żarówek,  
wyświetlaczy, gałek, obudów i elementów 
obudów, chyba że wady te powstały w procesie 
produkcyjnym. • Przypadków, gdy podczas wizyty 
serwisanta nie stwierdzono żadnej usterki.  
• W przypadkach, gdy sprzęt był naprawiany 
przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub 
jeżeli użyto nieoryginalnych części zamiennych.  
• Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej  
instalacji, która została przeprowadzona niezgod-
nie z zaleceniami. • Szkód powstałych w wyniku 
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych  
niż domowe, np. w środowisku pracy. • Wad  
powstałych podczas transportu. Jeżeli klient  
samodzielnie transportuje produkt do domu lub 
pod inny adres, IKEA nie ponosi odpowiedzialno-
ści za uszkodzenia powstałe podczas transportu. 
Jeżeli jednak to IKEA dostarcza produkt pod 
wskazany przez klienta adres i podczas transportu 
produkt ulegnie uszkodzeniu, IKEA ponosi cał-
kowitą odpowiedzialność za takowe uszkodzenia 
(jednak nie na zasadach określonych w niniejszej 
gwarancji, lecz na zasadach odpowiedzialności 
odszkodowawczej przewoźnika). • Kosztów 
przeprowadzenia pierwszej instalacji sprzętu AGD 
z asortymentu IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą 
prac wykonanych przez wykwalifikowanego spe-
cjalistę, przy wykorzystaniu oryginalnych części 
zamiennych IKEA, w celu dostosowania sprzętu 
pod względem bezpieczeństwa technicznego do 
specyfikacji obowiązujących w innym kraju Unii 
Europejskiej.

Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii 
kuchennych z asortymentu IKEA. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego. 

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był 
używany w środowisku korozyjnym.

Sofy i fotele
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-

nia następujących elementów: • ramy • poduszki 
siedziska i poduszki oparcia w następujących  
produktach: • sofa 3-osobowa EKEBOL • seria 
mebli wypoczynkowych EKTORP • seria FÄRLÖV  
• seria GRÖNLID • sofa KARLSTAD • seria KIVIK  
• sofy KLIPPAN • sofy KNOPPARP • seria  
KUNGSHAMN • seria LANDSKRONA • seria 
NORSBORG • seria STOCKSUND  • seria SÖDER-
HAMN • seria STOCKHOLM • seria VALLENTUNA 
• seria VIMLE • fotel i podnóżek EKENÄS • fotele 
i podnóżek POÄNG • fotel EKERÖ • fotel bujany 
GRÖNADAL • fotel KOARP • fotel NOLMYRA  
• fotel i podnóżek STRANDMON • fotele VEDBO. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje • powlekanych 
pokryć materiałowych • pokryć materiałowych  
• pokryć skórzanych.

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
• TULLSTA • fotel MUREN • fotel JENNYLUND  
• poduszki POÄNG • fotelik dziecięcy POÄNG 

PAX/KOMPLEMENT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i przechowywania odzieży i obuwia. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania 
następujących elementów szaf i wyposażenia  
wewnętrznego z serii PAX/KOMPLEMENT:  
• obudowy • drzwi • zawiasy • przegrody do  
obudów, półki wstawiane i półki z przegrodami  
• mechanizm drzwi przesuwanych • wyposażenie 
wewnętrzne KOMPLEMENT. 

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
KOMPLEMENT wkład na biżuterię do wysuwanej 
tacy, KOMPLEMENT wkład z 4 przegrodami,  
KOMPLEMENT wkład z przegrodami,  
KOMPLEMENT przegroda do wysuwanej tacy, 
KOMPLEMENT pudełko, KOMPLEMENT mata do 
szuflady i KOMPLEMENT wysuwane lustro  
z haczykami.

GODMORGON
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona-
nia następujących produktów: meble łazienkowe 
GODMORGON, nogi GODMORGON, pojemnik  
z przegródkami GODMORGON, pojemniki  
z pokrywkami GODMORGON, 5 szt., i pudełka 
GODMORGON, 2 szt.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie dotyczy blatów TOLKEN.

Baterie wannowe i prysznicowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii 

wannowych i prysznicowych z termostatem  
z asortymentu IKEA. Gwarancja obejmuje  
wady dotyczące funkcji, materiałów i wykonania 
wszystkich baterii wannowych i prysznicowych. 
Nasze produkty poddawane są testom wykraczają-
cym daleko poza wymogi międzynarodowych norm, 
a do ich produkcji wykorzystujemy wyłącznie  
komponenty najlepszych marek, dzięki czemu  
możemy objąć je bezpłatną 10-letnią gwarancją.

Akcesoria prysznicowe
Bezpłatna 3-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy następujących produktów:  
deszczownice, słuchawki prysznicowe, węże 
prysznicowe, drążki prysznicowe i półki  
prysznicowe z serii BROGRUND i VOXNAN;  
słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy  
i drążek prysznicowy VALLAMOSSE; uchwyt  
na słuchawkę prysznicową i wąż prysznicowy 
KOLSJÖN.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć  
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych  
powstałych w wyniku uderzenia lub spowodowa-
nych przez zanieczyszczenia pochodzące  
z instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zawsze  
przestrzegaj instrukcji dotyczących montażu  
i pielęgnacji dołączonych do produktu. Gwarancja 
nie obejmuje produktów, które były nieodpowied-
nio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane,  
przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo- 
wiednich metod lub środków czystości. Gwarancja 
nie ma zastosowania, jeśli produkt był przecho-
wywany na wolnym powietrzu lub w środowisku 
korozyjnym. Gwarancja nie obejmuje też uszko-
dzeń będących następstwem nieszczęśliwego 
wypadku.

Umywalki łazienkowe i baterie łazienkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykona- 
nia wszystkich umywalek łazienkowych z asorty- 
mentu IKEA wraz z odpływem oraz baterii łazien-
kowych. 

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo 
użytkowane, montowane, podłączane, przerabia-
ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Perlator znajdujący 
się w komplecie nie jest objęty tą gwarancją. 
Perlator należy regularnie czyścić i wymienić  
na nowy, gdy się zużyje.

Materace 
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania następujących elementów materacy 
i/lub den łóżek: • drewniana rama i sprężyny  
w materacach sprężynowych z drewnianą ramą  
• sprężyny w materacach sprężynowych • rdzeń  
z pianki w materacach piankowych • 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.

Biurka i meble do przechowywania BEKANT, 
GALANT i HÄLLAN 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja obejmuje wady materiałów, wyko-
nania i funkcji wszystkich głównych elementów 
biurek z serii BEKANT, mebli do przechowywania 
GALANT oraz szafek HÄLLAN.

Które produkty nie są objęte gwarancją? 
Gwarancja nie obejmuje następujących produk-
tów z serii biurek BEKANT i systemu do przecho-
wywania GALANT: • BEKANT ścianki do biurka.

Krzesła biurowe MARKUS, LÅNGFJÄLL,  
HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, ALEFJÄLL  
i FJÄLLBERGET
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady dotyczące materiałów 
i wykonania następujących elementów: • rama 
konstrukcyjna • części ruchome.

Garnki i patelnie SENSUELL
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich naczyń z serii SENSUELL. 
Gwarancja obejmuje: • stabilność podstawy  
• zmywanie w domowej zmywarce.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie SENIOR
Bezpłatna 25-letnia gwarancja 

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów 
i wykonania wszystkich naczyń z serii SENIOR. 

Gwarancja obejmuje podstawę naczyń do  
gotowania – gwarantujemy, że podstawa naczynia 
zachowa swój kształt, by efektywnie rozprowa-
dzać ciepło. Gwarancja obowiązuje również  
w przypadku mycia naczyń w domowej zmywarce.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja dotyczy wszystkich 
garnków bez powłoki zapobiegającej przywieraniu 
potraw.
Bezpłatna 5-letnia gwarancja dotyczy wszystkich 
garnków i patelni z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu potraw.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich naczyń do gotowania  
z serii IKEA 365+. Gwarancja obejmuje: • stabil-
ność podstawy • zmywanie w domowej zmywarce 
(z wyjątkiem naczyń z powłoką zapobiegającą  
przywieraniu potraw, które należy zmywać  
ręcznie) • zachowanie właściwości powłok zapo-
biegających przywieraniu na patelniach  
z powłoką.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie naczyń.

Patelnie TROVÄRDIG
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja? 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego 
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów i 
wykonania wszystkich patelni z serii TROVÄRDIG. 
Gwarancja obejmuje: • stabilność podstawy  
• zachowanie właściwości powłok zapobiegają-
cych przywieraniu potraw na patelniach  
z powłoką.

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie patelni.

Noże IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego  
i obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów  
i wykonania wszystkich noży z serii IKEA 365+. 
Oznacza to, że jeśli nóż będzie używany zgodnie 
ze swoim normalnym przeznaczeniem w  
warunkach domowych i jeżeli przestrzegane  
będą zalecenia IKEA dotyczące pielęgnacji, 
nóż będzie służył jak nowy, nawet po 15 latach 
codziennego użytkowania. W tym przypadku jako 
normalne użytkowanie rozumie się używanie noża 

do krojenia produktów żywnościowych, mycie 
ręczne po użyciu i regularne ostrzenie. Gwarancja  
obejmuje: • Ostrość noża. Ostrze noża jest wyko-
nane ze stali utwardzanej, dzięki czemu możliwe 
jest samodzielne ostrzenie noża i utrzymanie jego 
pierwotnej ostrości przez cały okres gwarancji.  
• Wytrzymałą rękojeść. Rękojeść noża nie  
powinna pękać, złamać się lub poluzować od 
ostrza noża, co uniemożliwioby jego użytkowanie. 
• Odporność ostrza noża na korozję. 

Czego nie obejmuje gwarancja? 
Gwarancja nie obejmuje zmian w zewnętrznym 
wyglądzie noża.

CO OBEJMUJE CENA KUCHNI METOD?
Cena podana przy poszczególnych wnętrzach  
to dokładna cena kuchni widocznej na zdjęciu  
i planie pomieszczenia. Całkowita cena kuchni 
obejmuje szafki METOD, szuflady MAXIMERA, 
fronty, blaty, półki, panele maskujące, listwy 
dekoracyjne, wysuwane kosze, zawiasy, amorty-
zatory, wyposażenie wewnętrzne, cokoły, nogi, 
drzwi, gałki/uchwyty. Zlewy, baterie, oświetlenie  
i sprzęt AGD nie są wliczone w cenę.

Katalog został przygotowany przez IKEA.  
Produkty w nim zamieszczone są w większości 
importowane, ale część z ich może być  
produkowana w Polsce.
Dołożymy wszelkich starań, by przedstawiane  
artykuły były w ciągłej sprzedaży, choć dopusz-
czamy możliwość krótkich przerw w dostawach.
Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian  
w parametrach technicznych i wzornictwie  
niektórych artykułów, a w razie konieczności 
użycia surowców zastępczych, oraz możliwość 
wycofania wybranych artykułów ze sprzedaży. 
IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów 
według cen innych, niż podano w katalogu  
w przypadku wystąpienia błędów drukarskich,  
zmiany podstawowych stóp procentowych NBP 
bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych 
opłat. Niektóre artykuły IKEA są sprzedawane  
na zamówienie.
Ceny w katalogu IKEA są ważne od 20.08.2018 do 
31.07.2019. 
Katalog udostępniany jest bezpłatnie i ma  
charakter informacyjny – nie jest ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego  
(„Kodeks Cywilny Dz.U. 1064 nr 16 poz. 93  
z późniejszymi zmianami”).
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Wszystkie dzieci 
zasługują na 
bezpieczną przyszłość 

Rodziny żyjące w ubóstwie  

w szczególny sposób odczuwają 

skutki zmian klimatycznych  

i innych kataklizmów. Dlatego 

właśnie IKEA Foundation* wspiera 

programy, które pomagają rodzinom 

wyjść z kręgu ubóstwa i radzić sobie  

z negatywnymi skutkami zmian 

klimatu. 

Partnerzy IKEA Foundation 

pomagają kobietom i młodym 

ludziom w zdobywaniu wiedzy, 

umiejętności i pewności siebie, 

dając im w ten sposób narzędzia 

niezbędne do uzyskiwania stabilnych 

dochodów i zapewnienia bytu ich 

rodzinom.

Ludziom łatwiej stanąć na nogi, 

jeżeli mają dostęp do niezawodnych 

źródeł energii, dlatego IKEA 

Foundation finansuje projekty, które 

zapewniają całym społecznościom 

czystą, odnawialną energię.

W ten sposób IKEA Foundation  

zapewnia rodzinom środki, które  

pozwolą odmienić ich życie na  

lepsze, a jednocześnie pomogą  

im przetrwać klęski żywiołowe  

i szybciej przezwyciężyć ich skutki.

Dowiedz się więcej na  

IKEAfoundation.org

*Filantropijne ramię INGKA Group

IKEA
®

Foundation

Świętuj  
z nami!

11-17.09.2018

-100,-
na wszystkie fotele POÄNG

POÄNG fotel 169,- Pokrycie: 100%  
poliester. S68×G82, W100cm. Okleina  
bukowa/Knisa jasnobeżowy 392.407.87  
Cena regularna 269,-
 

Promocja obowiązuje w terminie podanym przy produkcie lub do wyczerpania asortymentu.  

Jeden klient może kupić maks. 6 sztuk produktu w cenie promocyjnej. 

Regulamin promocji dostępny w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl



Dziękujemy za  
75 cudownych lat razem!
Patrząc wstecz, zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces  
nie byłby możliwy bez Was. Żeby więc podziękować  
Wam z całego serca, zamierzamy uczcić naszą rocznicę  
z przytupem. Nie zabraknie niespodzianek i fantastycznych 
ofert. A na ograniczony czas ponownie wprowadzimy  
do sprzedaży nasze ulubione produkty z przeszłości.  
Bo jak świętować, to na całego! 
Obserwujcie stronę IKEA.pl, by niczego nie przegapić!

VÄRLDSBRA
duża torba, 804.276.59

499

„Tylko podczas snu  
nie popełnia się błędów”

– Ingvar Kamprad

HEKTAR lampa wisząca. Stal malowana proszkowo.  
Ø22, W26cm. IKEA. Model T1639 Hektar. Do tego modelu  
lampy pasują żarówki o klasie energetycznej od A++ do D.  
803.903.59 Poprzednia cena 99,99

7999

GULLKLOCKA poszewka na poduszkę  
90% poliester, 10% nylon. D50×S50cm.  
Niebieskoszara 503.436.37 Żółta 002.863.85   
Różowa 403.274.64  Poprzednia cena 25,99

1999
/szt.

GUBBO fotel. Pokrycie: 100%  
poliester. S67×G72, W80cm. 903.449.70
Poprzednia cena 599,-

499,-



75 lat życia w domu



EDYCJA LIMITOWANA

KOLEKCJA 1970-1980

DOSTĘPNA OD PAŹDZIERNIKA

EDYCJA LIMITOWANA

KOLEKCJA 1990-2000

DOSTĘPNA OD GRUDNIA

Ulubieńcy 
z przeszłości 
wracają!
Jedne śmiałe, inne stonowane, 

ale wszystkie niezmiennie 

kojarzą się z IKEA. Z okazji 

urodzin postanowiliśmy wznowić 

sprzedaż niektórych z naszych 

najbardziej popularnych 

produktów. Ale nie czekajcie 

zbyt długo – będą dostępne 

tylko do wyczerpania zapasów!

EDYCJA LIMITOWANA

KOLEKCJA 1950-1960

EKENÄSET fotel. Pokrycie: 
100% poliester. S62×G72, W75cm. 
Aksamit ciemnoszary 604.266.46

799,-

LÖVBACKEN stolik. Barwiona, 
lakierowana bezbarwnie okleina z topoli. 
D77×S39, W51cm. 802.701.25

199,-

KLIPPAN pokrycie sofy dwuosobowej.
Sofa jest sprzedawana osobno. 
100% bawełna. Ransta czerwony 404.127.25

449,-STRANDMON seria. 100% poliester. 
Fotel uszak 799,- S81×G98, W101cm. 
Aksamit turkusowy 702.266.55 
Podnóżek ze schowkiem 200,- D40×S60, W44cm. 
Aksamit turkusowy 004.266.73

999,-/komplet

SKOVEN dywan z długim włosiem. 
Włosie: 100% polipropylen. 
Spód: lateks syntetyczny. 
S133×D195cm. 802.882.48

249,-

FÄRGSTARK lampa wisząca. Ø24cm. 
IKEA. Model T1715F FÄRGSTARK. 
Do tego modelu lampy pasują żarówki 
o klasie energetycznej od A++ do D.
Żółty 103.995.32
Srebrny 403.995.35
Niebieski 703.995.34
Czerwony 303.995.31

9999
/szt.

MOSAIKBLAD poszewki na poduszki. 
100% bawełna. D50×S50cm. 
Niebieski/czarny 904.274.61  
Czerwony/czarny 704.274.62  
Żółty/czarny 504.274.63
D65×S40cm Czarny/biały 104.274.60

1999
/szt. MORGONDOFT kubek. 

Kamionka. 37cl. 304.280.91

799

SJUTTIOFEM klosz lampy 
wiszącej. Ø70cm. 204.287.32
Oprawka z kablem jest 
sprzedawana osobno.

3999

ALBACKEN fotel. Rattan. 
S71×G73,5, W67cm. 304.304.14

299,-

IKEA PS 1999 fotel.
100% bawełna. 
Czerwony 704.305.82

699,-

To tylko niewielka część limitowanej kolekcji vintage. Oberzyj wszystkie produkty w sklepie lub na IKEA.pl



Oferty urodzinowe, dostępne przez 
ograniczony czas - nie przegap ich!

16-22.10.2018 

KALLAX regał. Malowane wykończenie.  
S77×G39, W147cm. Biały 802.758.87 
Cena regularna 199,- 

149,-

30.10-05.11.2018 

EMMIE RUTA komplet pościeli. 100% bawełna.  
Poszwa S150×D200cm. Poszewka D50×S60cm.  
Ciemnoszary/biały 503.800.31 Cena regularna 79,99

4999

23-29.10.2018 

IKEA 365+ serwis, 18 szt. W komplecie: 6 talerzy  
dużych, 6 talerzy głębokich i 6 talerzyków.  
Porcelana skaleniowa. Biały 403.411.01  
Cena regularna 149,- 

7999

06-12.11.2018 

-50 zł
na wszystkie komody MALM z 3 szufladami

MALM komoda z 3 szufladami 199,- S80×G48, W78cm.  
Okleina dębowa bejcowana na biało 701.786.03  
Cena regularna 249,-

25.09-01.10.2018 

LACK stoliki, różne kolory. D55×S55, W45cm.  
Ceny regularne od 25, do 39,99

1999
/szt.

09-15.10.2018 

BORRBY latarenka na świece blokowe,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz  
Stal i szkło. D15×S15, W28cm. 
101.561.09 Cena regularna 19,99

999

02-08.10.2018

HEMNES rama leżanki z 3 szufladami.
Malowana na biało. S89×D209, W83cm.
Po rozłożeniu 160×200cm. 903.493.26
Materac i pościel są sprzedawane osobno.
Cena regularna 999,-

799,-

18-24.09.2018 

VINDUM dywan z długim włosiem Włosie: 100% polipropylen.  
Spód: lateks syntetyczny. S133×D180cm. 603.449.81  
Cena regularna 299,-

199,-

Promocje obowiązują w terminach podanych przy poszczególnych produktach lub do wyczerpania asortymentu. Jeden klient może kupić maks. 6 sztuk produktu 

w cenie promocyjnej. Regulamin promocji dostępny w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl

Promocje obowiązują w terminach podanych przy poszczególnych produktach lub do wyczerpania asortymentu. Jeden klient może kupić maks. 6 sztuk produktu 

w cenie promocyjnej. Regulamin promocji dostępny w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl



 VALLÖB< dywan z krótkim włosiem. Włosie� 100% polipro-
pylen. Spód� lateks syntetyczny. S80×D180cm. 203.084.71 
Poprzednia cena 119,-

1ie	lata�	ale	Pa	to	co½

VALLÖBY
d\wan	]	krótkiP	w·osieP	

9999

Urodziny bez wyżerki? 
Byłby klops!
Zapraszamy do Restauracji i sklepiku szwedzkiego IKEA  
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01.10-30.11.2018 

ALLEMANSRÄTTEN klopsiki wegańskie, 
mrożone, 1000g. 403.464.34 
Cena regularna 19,99

1499

20.08-30.09.2018 

Raki, 3 szt. 
Cena regularna 11,97

999
/3 szt.

20.08.2018-30.11.2018 

Klopsiki wegańskie z ragout z pomidorów 
i szpinaku, brokułami i kaszą bulgur
Cena regularna 6,99

599
20.08.2018-31.12.2018  

Kawa i ciastko Prinsesstårta
Cena regularna 8,49

499

01.12.2018-31.01.2019 

SILL SENAP śledź marynowany
w musztardzie, 250g. 901.010.33 
SILL MATJES filety z matjesa, 
250g. 302.016.48  
SILL DILL śledź marynowany 
z koperkiem, 250g. 301.010.31 
Cena regularna 20,97/3 szt. 

1398
/3 szt.

Promocje obowiązują w terminach podanych przy poszczególnych produktach lub do wyczerpania asortymentu.
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 01 BILLY regał 159,- Wykończenie z folii.  

S80×G28, W202cm. Biały 002.638.50   

02 SKÅDIS tablica narzędziowa, kombinacja 80,-  

Malowana płyta pilśniowa. S76×W56cm. 092.846.69

BILLY
regał

159,-

01

02
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