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Szafy
Nowość
PAX/REINSVOLL/VIKEDAL
Szafa
Patrz str. 5

3955,-

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej
sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl
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wszystko sam
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Transport wszystkiego do domu może być nie lada
wyzwaniem – nawet jeśli dobrze wiesz, że warto.
Jeżeli jednak stwierdzisz, że potrzebujesz naszej
pomocy, chętnie dostarczymy wszystko do twojego
domu lub biura. Zajrzyj na IKEA.pl/uslugi
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Miejsce na wszystko,
co kochasz
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Przestań szukać i zacznij znajdować. Trudno o coś lepszego
niż uporządkowana i dobrze rozplanowana szafa. Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, możesz rozpoczynać każdy dzień
bez niepotrzebnych zmartwień.
Może być mała lub duża, otwarta albo zamknięta – do każdego
domu i każdego pokoju znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.
Zobacz nasze stylowe i funkcjonalne szafy, które zaspokoją
wszystkie twoje potrzeby.
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Niech twoje oczy przyzwyczają się
do porannego słońca dzięki delikatnemu światłu listwy oświetleniowej
NORRFLY, która włącza się automatycznie po otwarciu drzwi szafy.
2

1
3
Bądź życzliwy dla planety i wybierz drzwi
REINSVOLL z płyty wiórowej z drewna
poddanego recyklingowi i pokrytego folią
z ponownie przetworzonych butelek PET
(złożonej w co najmniej 90% z materiałów
pochodzących z recyklingu).

Szafy PAX i wyposażenie wewnętrzne
KOMPLEMENT mają bezpłatną 10-letnią
gwarancję. Więcej informacji o gwarancjach znajdziesz na str. 34.

2

1 PAX szafa 3955,- Wykończenie z folii i szkło
lustrzane. S200×G60, W236,4cm. Biały/
REINSVOLL szarobeżowy/VIKEDAL szkło
lustrzane 993.856.02 Gałki, pojemniki
na ubrania i oświetlenie są sprzedawane
osobno. Drzwi lustrzane VIKEDAL mają
uchwyty w komplecie.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1895,Wyposażenie wewnętrzne 2080,Cena całkowita szafy:

3

Marzenia
to podstawa
Rozpocznij swój dzień w najlepszy z możliwych sposobów.
Szybko znajdź wszystko, czego potrzebujesz, a przez resztę
czasu podziwiaj wschód słońca. System PAX o szerokich
możliwościach personalizacji oraz czyniące prawdziwe cuda
akcesoria z serii KOMPLEMENT pozwalają dobrać wielkość,
kolor i styl szafy aż po najdrobniejszy szczegół.

3955,-

135,06/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.
2 NORRFLY listwa oświetleniowa LED 49,-/szt.
Aluminium, tworzywo poliwęglanowe
i stal. D42cm. IKEA. Model L1613x42.
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane
żarówki LED o klasie energetycznej od A++
do A, których nie można wymieniać.
Kolor aluminium 603.322.52
3 LACKISAR pojemnik na ubrania/pościel
39,99/szt. 100% poliester. S34×G51, W28cm.
604.321.38
4 Nowość VINNÄSET gałki, 2 szt. 20,Lakierowany bezbarwne lity buk. Ø37mm.
504.342.94
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX
i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj
o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą
dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją
montażu. Gałki, uchwyty, oświetlenie
i wszystkie akcesoria wewnętrzne są
sprzedawane osobno. Drzwi z lustrem
VIKEDAL mają uchwyt w zestawie.

Nowość
4

VINNÄSET
Gałki, 2 szt.

20,-

PAX REINSVOLL 5

1

6 KVARNVIK pudełka, komplet 3 szt. 59,99
Rozmiary: 1 szt. (śr. 15 cm, wys. 9 cm), 1 szt.
(śr. 22 cm, wys. 12 cm) i 1 szt. (śr. 29 cm, wys. 15
cm). Karton i papier. Beżowy 604.594.77
7 KOMPLEMENT mata do szuflady 30,100% poliester. S89,8×G52,9cm.
Jasnoszary wzór 504.653.89
8 SY nożyczki 24,99 Stal nierdzewna, plastik
i kauczuk syntetyczny. D25,5cm. 201.851.06

6

2

Montaż
Wszystkie nasze produkty
są projektowane tak,
aby można je było złożyć
samodzielnie, jednak w
razie potrzeby z przyjemnością w tym pomożemy.

3

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją montażu.
Oświetlenie i wszystkie akcesoria wewnętrzne
są sprzedawane osobno.

KVARNVIK
Pudełka, komplet 3 szt.

6

59

99

4

Miękka mata KOMPLEMENT idealnie pasuje do
wszystkich szuflad KOMPLEMENT – wystarczy
dociąć ją do odpowiedniej długości, żeby zabezpieczyć meble i przechowywane w nich rzeczy.

5

7

Luksusowy zakątek
Pozbądź się bałaganu raz na zawsze
i już nigdy nie martw się, że czegoś
nie znajdziesz. Dzięki systemowi PAX
możesz stworzyć garderobę typu
walk-in jak z marzeń.

1 PAX szafa narożna 2450,- Wykończenie z folii.
Szerokość po lewej stronie 210,3/szerokość
po prawej stronie 160,2, W236,4cm.
Biały 993.856.97
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1250,Wyposażenie wewnętrzne 1200,Cena całkowita szafy:

2450,-

83,67/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
6 Garderoby PAX

2 LACKISAR pojemnik na ubrania/pościel 49,99
100% poliester. S69×G51, W19cm. 404.321.44
3 NORRFLY listwa oświetleniowa LED 79,-/szt.
Możesz bezprzewodowo przyciemnić oświetlenie i łatwo je dostosować do wykonywanej
czynności. Aluminium, tworzywo poliwęglanowe i stal. Projekt: Ulf Quensel. D92cm. IKEA.
Model L1613x92. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A, których nie można wymieniać. Kolor aluminium 903.322.55
4 KVARNVIK pudełko z pokrywką 29,99/szt.
Papier i stal. D35×S25, W20cm. Beżowy
204.594.79
5 BEKVÄM schodki, 3 stopnie 129,- Bejcowany,
lakierowany bezbarwnie lity buk. W63cm.
901.904.11

7

8

SY
Nożyczki

2499
Garderoby PAX 7

Pochwal się tym,
co ładne, a resztę schowaj

1

Wyeksponuj posegregowane według
kolorów ubrania, akcesoria poukładaj
w pudełkach, a całą resztę ukryj za
smukłymi drzwiami, aby nie zaburzać
ładu i porządku. Odpowiednio dobrane drzwi nadają szafie prawdziwego
charakteru – przeszklone zapewnią
wygodny przegląd garderoby,
a półprzezroczyste drzwi przesuwane
łagodzą wystrój wnętrza.

4

3

Ponadczasowy urok drzwi SVARTISDAL
pasuje do dowolnego stylu. Dodatkowe
oświetlenie ułatwia znajdowanie swoich
rzeczy (i tworzy fantastyczną atmosferę
w całym pomieszczeniu).

6
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1 Nowość PAX szafa 3170,- Wykończenie
z folii i hartowane szkło matowe. S200×G66,
W236,4cm. Czarnobrązowy/SVARTISDAL
imitacja białego papieru 593.362.94
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1900,Wyposażenie wewnętrzne 1270,Cena całkowita szafy

3170,108,26/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

2 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 19,99/szt.
Wymiary pasują do obudowy szafy PAX 50x58
cm. Tkanina: 100% poliester. S44×G55, W19cm.
Ciemnoszary 203.999.99

Dostawa
Nieważne czy kupujesz
w sklepie, czy przez
internet ani jak duże są
twoje zakupy, zajmiemy się
dźwiganiem ciężkich paczek
i dostarczymy wszystko
pod wskazany adres.

8 PAX SVARTISDAL

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją
montażu. Oświetlenie i wszystkie akcesoria
wewnętrzne są sprzedawane osobno.

3 PAX szafa 3010,- Wykończenie z folii i szkło
hartowane. S200×G60, W236,4cm. Biały/
TYSSEDAL szkło 093.001.03 Uchwyty
i oświetlenie są sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1460,Wyposażenie wewnętrzne 1550,Cena całkowita szafy:

3010,102,79/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

4 LINDSHULT oświetlenie regałowe LED 59,-/szt.
Możesz bezprzewodowo przyciemnić oświetlenie i łatwo je dostosować do wykonywanej
czynności. Niklowana stal i szkło. Projekt: K.
Hagberg/M. Hagberg. D34,5cm. IKEA. Model
L1304 Lindshult. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki o klasie energetycznej
od A++ do A, których nie można wymieniać.
102.604.36
5 SKÄRHAMN uchwyty, 2 szt. 30,- Chromowany
cynk i cynk malowany proszkowo. Projekt: Ebba
Strandmark. Rozstaw otworów 128mm. Czarny/
chromowany 503.487.86
6 VARIERA zaślepki, 100 szt. 1,99 Zasłaniają wywiercone otwory w szklanych drzwiach i półkach. Tworzywo polietylenowe, Biały 002.263.15

7 SKÄRHAMN uchwyty kołatki, 2 szt. 20,Chromowany cynk i cynk malowany proszkowo.
Projekt: Ebba Strandmark. Ø20mm. Czarny/
chromowany 103.694.36
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX
i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj
o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą
dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją
montażu. Gałki, uchwyty, oświetlenie
i wszystkie akcesoria wewnętrzne są
sprzedawane osobno.

PAX TYSSEDAL 9

Kierunek: oszczędność miejsca
Ciesz się swobodnym dostępem do wszystkich
swoich rzeczy dzięki praktycznym drzwiom
przesuwanym MEHAMN, które nie zajmują
cennego miejsca przed szafą (a po zamknięciu
wypełniają dom niebiańskim spokojem).

1 PAX szafa 2735,- Wykończenie z folii
papierowej. S200×G44, W236,4cm. Biały/
MEHAMN imitacja dębu bejcowanego
na biało 893.856.12 Oświetlenie jest
sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1450,Wyposażenie wewnętrzne 1285,Cena całkowita szafy:

2735,-

93,40/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

1

Dwa style w jednym pod postacią dwustronnych paneli drzwi: wybierz swój ulubiony,
pomieszaj jeden z drugim lub po prostu
obracaj je, gdy tylko zapragniesz zmiany.

2

URSHULT
Oświetlenie regałowe LED

59,-/szt.

2

3

PUDDA
Kosz

39

99

Płytka szafa z drążkami na ubrania,
na których można zawiesić płaszcze
i kurtki przodem do ciebie, to doskonałe
rozwiązanie do wąskiego korytarza.

2 URSHULT oświetlenie regałowe LED 59,-/szt.
Możesz bezprzewodowo przyciemnić oświetlenie i łatwo je dostosować do wykonywanej czynności. Niklowana stal. Projekt: Mikael
Warnhammar. D29cm. IKEA. Model L1305
Urshult. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej
od A++ do A, których nie można wymieniać.
302.604.02
3 PUDDA kosz 39,99 100% poliester. S28×G28,
W23cm. 203.439.12
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX
i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj
o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą
dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją montażu. Oświetlenie i wszystkie akcesoria wewnętrzne są sprzedawane osobno.

10 PAX MEHAMN

PAX MEHAMN 11

5

Szafa z charakterem

4

6
8

7

Odnajdź szafę PAX, która będzie twoją bratnią duszą. Lubisz dobrą
zabawę i musisz gdzieś pomieścić mnóstwo sprzętu rekreacyjnego?
A może lubisz, gdy wszystko jest uporządkowane i odłożone na
swoim miejscu? Albo jesteś minimalistą zawsze poszukującym nowych
przygód? Ile ludzi i potrzeb, tyle wariantów szaf PAX i wyposażenia
KOMPLEMENT – wystarczy zdecydować, z którym najszybciej się
zaprzyjaźnisz! Całość uzupełniają drzwi na zawiasach lub przesuwane
(dostępne modele znajdziesz na następnej stronie).

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Zwróć się o pomoc w odebraniu z magazynu
płaskich paczek z twoją nową szafą PAX
i złożeniu wszystkiego w całość. Pamiętaj
o przymocowaniu szafy do ściany za pomocą
dołączonego mocowania zgodnie z instrukcją
montażu. Oświetlenie i wszystkie akcesoria
wewnętrzne są sprzedawane osobno.

2
9
1

3
Planer PAX
Wykorzystaj narzędzie do
planowania online, żeby
wypróbować różne kombinacje i zmieniać je do woli,
aż znajdziesz rozwiązanie
idealne do swojego domu.

1 PAX szafa 1755,- Wykończenie z folii.
S150×G58, W236,4cm. Czarnobrązowy
193.856.82
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 450,Wyposażenie wewnętrzne 1305,Cena całkowita szafy:

1755,-

59,93/mies.
Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

2 LINDSHULT oświetlenie regałowe LED 59,-/szt.
Niklowana stal i szkło. D34,5cm. 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
3 NORRFLY listwa oświetleniowa LED 69,-/szt.
Aluminium, tworzywo poliwęglanowe
i stal. D67cm. IKEA. Model L1613x67. Ten model
oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED
o klasie energetycznej od A++ do A, których nie
można wymieniać. 203.322.54

12 PAX w trzech smakach

4 PAX szafa 2060,- Wykończenie z folii.
S150×G58, W236,4cm. Biały 193.856.77
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 450,Wyposażenie wewnętrzne 1610,Cena całkowita szafy:

2060,-

6 PAX szafa 840,- Wykończenie z folii.
S150×G58, W236,4cm. Biały 693.856.70
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 450,Wyposażenie wewnętrzne 390,Cena całkowita szafy:

840,-

70,35/mies.

28,69/mies.

Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

Płatność rozłożona na 36 mies. Patrz str. 34.

Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

5 URSHULT oświetlenie regałowe LED 59,-/szt.
Niklowana stal. D29cm. IKEA. Model L1305
Urshult. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej
od A++ do A, których nie można wymieniać.
302.604.02

7 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 29,99
Wymiary pasują do obudowy szafy PAX 100×58
cm. Tkanina: 100% poliester. S93×G55, W19cm.
Biały 702.903.60
8 SKUBB pojemnik na ubrania/pościel 19,99
Wymiary pasują do obudowy szafy PAX 50×58
cm. Tkanina: 100% poliester. S44×G55, W19cm.
Biały 302.903.62
9 SKUBB pojemniki na buty 39,99 /4 szt.
Wymiary pasują do obudowy szafy PAX
o głębokości 35 cm. Tkanina: 100% poliester.
S22×G34, W16cm. Biały 901.863.91

PAX w trzech smakach 13

1 PAX szafa 1305,- Wykończenie z folii i malowane wykończenie.
S150×G44, W236,4cm. Biały/HASVIK biały 393.842.57
Drzwi i obudowy 875,Wyposażenie wewnętrzne 430,Cena całkowita szafy

6 PAX szafa 3170,- Wykończenie z folii i matowe szkło hartowane.
S200×G66, W236,4cm. Biały/SVARTISDAL imitacja białego papieru
793.857.02
Drzwi i obudowy 1900,Wyposażenie wewnętrzne 1270,Cena całkowita szafy

2 PAX szafa 1830,- Wykończenie z folii i folii papierowej.
S150×G66, W236,4cm. Czarnobrązowy/MEHAMN imitacja
jesionu bejcowanego na czarnobrązowo 893.057.95
Drzwi i obudowy 1350,Wyposażenie wewnętrzne 480,Cena całkowita szafy

7 PAX szafa 1820,- Wykończenie z folii i i szkło.
S200×G66, W236,4cm. Biały/MEHAMN imitacja
dębu bejcowanego na biało/biały/AULI szkło lustrzane
193.306.04
Drzwi i obudowy 1525,Wyposażenie wewnętrzne 295,Cena całkowita szafy

3 PAX szafa 1725,- Wykończenie z folii i szkło.
S150×G44, W236,4cm.
Biały/AULI szkło lustrzane 593.301.12
Drzwi i obudowy 1350 ,Wyposażenie wewnętrzne 375,Cena całkowita szafy

8 PAX szafa 2760,- Wykończenie z folii i i szkło
hartowane. S200×G66, W236,4cm. Biały/NYKIRKE
matowe szkło, kratka 893.057.19
Drzwi i obudowy 2250,Wyposażenie wewnętrzne 510,Cena całkowita szafy

4 PAX szafa 2050,- Wykończenie z folii i szkło hartowane.
S150×G66, W236,4cm. Biały/FÄRVIK białe szkło 193.058.12
Drzwi i obudowy 1600,Wyposażenie wewnętrzne 450,Cena całkowita szafy

9 PAX szafa 2750,- Wykończenie z folii i i szkło.
S200×G44, W236,4cm. Biały/FÄRVIK białe szkło/
AULI szkło lustrzane 993.305.15
Drzwi i obudowy 1600,Wyposażenie wewnętrzne 1150,Cena całkowita szafy

1305,-

1830,-

1725,-

2050,-

5 PAX szafa 2420,- Wykończenie z folii.
S150×G66, W236,4cm. Biały/HOKKSUND
jasnoszary 193.056.71
Drzwi i obudowy 1550,Wyposażenie wewnętrzne 370,Cena całkowita szafy

2420,-

14 PAX zestawy z drzwiami przesuwanymi

3170,-

1820,-

2760,-

2750,-

10 PAX szafa 3095,- Wykończenie z folii i i szkło lustrzane.
S250×G66, W236,4cm. Biały/MEHAMN imitacja dębu
bejcowanego na biało/biały/AULI szkło lustrzane 493.057.40
Drzwi i obudowy 1725,Wyposażenie wewnętrzne 1370,Cena całkowita szafy

3095,-

PAX zestawy z drzwiami przesuwanymi 15

1 PAX szafa 520,- Wykończenie z folii i szkło lustrzane.
S50×G60, W236,4cm. Biały/VIKEDAL szkło lustrzane 491.274.94
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 455,Wyposażenie wewnętrzne 65,Cena całkowita szafy

6 PAX szafa 1885,- Wykończenie z folii i folii papierowej.
S250×G60, W236,4cm. Czarnobrązowy/FORSAND imitacja
jesionu bejcowanego na czarnobrązowo 892.860.75
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1320,Wyposażenie wewnętrzne 565,Cena całkowita szafy

2 PAX szafa 1170,- Wykończenie z folii i szkło lustrzane.
S150×G60, W236,4cm. Czarnobrązowy/FORSAND imitacja
jesionu bejcowanego na czarnobrązowo/VIKEDAL szkło lustrzane
693.293.06
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1015,Wyposażenie wewnętrzne 155,Cena całkowita szafy

7 PAX szafa narożna 1360,- Wykończenie z folii i szkło lustrzane.
Szerokość po lewej stronie 110,5/szerokość po prawej stronie
87,9×W236,4cm. Biały/FARDAL biały z połyskiem/VIKEDAL szkło
lustrzane 592.183.42 Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1300,Wyposażenie wewnętrzne 60,Cena całkowita szafy

3 PAX szafa 1365,- Wykończenie z folii i folii papierowej.
S150×G60, W236,4cm. Biały/BERGSBO biały 191.272.97
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 795,Wyposażenie wewnętrzne 570,Cena całkowita szafy

8 PAX szafa narożna 1325,- Wykończenie z folii i folii papierowej.
Szerokość po lewej stronie 110,5/szerokość po prawej stronie
110,5×W236,4cm. Biały/GRIMO biały 392.185.12
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1250,Wyposażenie wewnętrzne 75,Cena całkowita szafy

4 PAX szafa 1875,- Wykończenie z folii i folii z połyskiem.
S150×G60, W236,4cm. Biały/FARDAL biały z połyskiem
193.034.98 Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1140,Wyposażenie wewnętrzne 735,Cena całkowita szafy

9 PAX szafa narożna 1640,- Wykończenie z folii i folii papierowej.
Szerokość po lewej stronie 160,3/ szerokość po prawej stronie
87,9×W236,4cm. Biały/FLISBERGET jasnobeżowy 592.213.73
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1455 ,Wyposażenie wewnętrzne 185,Cena całkowita szafy

520,-

1170,-

1365,-

1875,-

5 PAX szafa 1850,- Wykończenie z folii. S200×G60, W236,4cm.
Biały/FLISBERGET jasnobeżowy 393.041.28
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 1270,Wyposażenie wewnętrzne 580,Cena całkowita szafy

1850,-

16 PAX zestawy z drzwiami na zawiasach

1885,-

1360,-

1325,-

1640,-

10 PAX szafa narożna 3590,- Wykończenie z folii i szkło lustrzane.
Szerokość po lewej stronie 210,3/ szerokość po prawej stronie
160,2×W236,4cm. Biały/GRIMO biały/VIKEDAL szkło lustrzane
793.318.70 Uchwyty są sprzedawane osobno.
Drzwi i obudowy 2390,Wyposażenie wewnętrzne 1200,Cena całkowita szafy

3590,-

Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

PAX zestawy z drzwiami na zawiasach 17

Mała rzecz,
a zmienia tak wiele

6

MALLGRODA
Pudełko z pokrywką

5999

49

99

2

1

VAXMYRA
Reflektory LED, 2 szt.

SKUBB
Pojemniki na buty, 4 szt.

3999

Półki wiszące STUK (wykonane
w co najmniej 90% z materiałów
poddanych recyklingowi) można
zawiesić na drążku.

Zadbaj o swoje rzeczy i poukładaj
je w pudełkach KOMPLEMENT
z miękkiego filcu.

3

STUK
Organizator na ubrania, 7 półek

39

99

4

Zrównoważony styl życia polega
na wykorzystywaniu i dbaniu
o rzeczy, które posiadamy. Miękkie,
materiałowe pudełko RABBLA
z bambusową pokrywką posiada
przegrody na mniejsze przedmioty.

PLURING
Pokrowce na
ubrania, 3 szt.

7

KOMPLEMENT
Pudełka, 4 szt.

70,-

9,-

Odśwież swoje ubrania, meble lub
tapicerkę w samochodzie za pomocą
rolki BÄSTIS.

8

5

RABBLA
Pudełko
z przegrodami

4999

BÄSTIS
Rolka do ubrań

3,-

1 MALLGRODA pudełko z pokrywką 59,99
Lakierowana bezbarwnie okleina brzozowa
i okleina jesionowa. Ø25, W10cm. 004.394.54
2 SKUBB pojemniki na buty 39,99 /4 szt.
Tkanina: 100% poliester. S22×G34, W16cm.
Biały 901.863.91
3 STUK organizator na ubrania 7 półek 39,99
Tkanina: 100% poliester. S30×G30, W90cm.
Biały/szary 703.708.56
4 PLURING pokrowce na ubrania, 3 szt. 9,Rozmiary: 2 szt. 60×105 cm i 1 szt. 60×130 cm.
100% PEVA. Przezroczysty biały 102.872.52
5 RABBLA pudełko z przegrodami 49,99
Poliester i lakierowany bezbarwnie bambus.
D25×S35, W10cm. 903.481.24
6 VAXMYRA reflektory LED, 2 szt. 49,99 Plastik
i stal. Projekt: Mikael Warnhammar. Ø6,8,
W1cm. IKEA. Model L1734 VAXMYRA. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki
LED o klasie energetycznej od A++ do A, których nie można wymieniać. Biały 104.218.68
7 KOMPLEMENT pudełka, 4 szt. 70,W zestawie: 2 pudełka (15×27×12 cm)
i 2 pudełka (25×2712 cm). 100% poliester.
Jasnoszary 992.608.38
8 BÄSTIS rolka do ubrań 3,- Zawiera: 40 arkuszy,
łączna długość 7,5 m. Tworzywo polipropylenowe i papier. D22cm. Szary 904.256.26

1 PLATSA szafa z 6 szufladami 1510,Wykończenie z folii papierowej
i stal malowana proszkowo.
S140×G42, W241cm.
Biały/FONNES biały 293.243.20
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1145,Wyposażenie wewnętrzne 365,Cena całkowita szafy

2

3

1510,-

Czas na zmiany

Dostawa
Nieważne, czy kupujesz
w sklepie czy przez internet
ani jak duże są twoje zakupy,
zajmiemy się dźwiganiem
ciężkich paczek i dostarczymy
wszystko pod wskazany
przez ciebie adres.

Zmontować, rozbudować, zmienić przeznaczenie,
przesunąć – to właśnie PLATSA, twój nowy asystent,
który wszędzie czuje się wręcz doskonale. Potrafi
rozwiązać każdy problem, na jaki można napotkać
w domu z nietypowym układem pomieszczeń, w obliczu
powiększającej się rodziny lub gdy nieustannie dążysz
do zwiększania funkcjonalności swojego mieszkania.

5

1

2 BUMERANG wieszaki, 8 szt. 19,99
Malowane lite drewno i stal. S43cm.
Biały 702.385.41
3 SKYDRAG listwa oświetleniowa LED blatu/
szafy, z czujnikiem i możliwością przyciemniania 79,99 Wbudowana żarówka LED.
Aluminium i plastik. D60cm. Biały 304.395.89
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
4 REJSA pojemnik 29,99/szt.
Stal malowana proszkowo. S17,5×G25,
W12,5cm. Szarozielony 804.577.88
5 LACKISAR pojemnik na ubrania/pościel 39,99
100% poliester. S34×G51, W28cm. 604.321.38
6 STÄLL szafka na buty z 4 przegrodami 249,Malowane wykończenie. S96×G17, W90cm.
Biały 701.781.70
7 FORMIDABEL miska 12,99 Porcelana
skaleniowa. Ø16cm. Jasnozielony 303.924.07

4

7

FORMIDABEL
Miska

1299
6

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu obudowy PLATSA
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
W przypadku zestawów wyższych niż 3 metry
lub obudów wieszanych na ścianie zastosuj
szynę montażową LÄTTHET. Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian w twoim domu
i dodatkowe szyny sprzedawane są osobno.

PLATSA 21

1 PLATSA szafa 910,- Wykończenie
z folii papierowej. S120×G57, W251cm.
Biały/FONNES biały 392.901.12
Gałki są sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 565,Wyposażenie wewnętrzne 345,Cena całkowita szafy

910,-

2

Ciesz się lekko urządzoną sypialnią
z mnóstwem miejsca do przechowywania,
w której szafki PLATSA tworzą ramę stanowiącą atrakcyjny element wystroju wnętrza.

Zrób użytek z nieporęcznych kątów –
dopasuj do nich kształt szafy i zyskaj
więcej miejsca do przechowywania.

2 PLATSA szafa z 8 drzwi+3 szufladami 1810,Wykończenie z folii papierowej. S340×G42,
W241cm. Biały/SANNIDAL biały/FONNES biały
493.365.48 Uchwyty są sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1310,Wyposażenie wewnętrzne 500,Cena całkowita szafy

1810,-

3

STUK
Pojemnik na ubrania/
pościel, S55×G51, W18cm

2999
22 PLATSA

4

3 STUK pojemnik na ubrania/pościel 29,99
Tkanina: 100% poliester. S55×G51, W18cm.
Biały/szary 403.095.73
4 STUK pojemnik na ubrania/pościel 19,99
Tkanina: 100% poliester. S34×G51, W28cm.
Biały/szary 403.096.86
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu obudowy PLATSA
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
W przypadku zestawów wyższych niż 3 metry
lub obudów wieszanych na ścianie zastosuj
szynę montażową LÄTTHET. Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian w twoim domu
i dodatkowe szyny sprzedawane są osobno.

Ułatw sobie poszukiwania swoich
rzeczy z praktycznymi pojemnikami
STUK w kilku rozmiarach.

PLATSA 23

Zbuduj, przesuń, zmień
PLATSA to nic innego jak wszechstronność. Oferująca niemal
nieograniczone możliwości modułowa konstrukcja pozwala
budować najprzeróżniejsze zestawy z kilku podstawowych
elementów (my zaprezentowaliśmy zaledwie trzy z możliwych
wariantów). Zawieś obudowy na ścianie lub rozbuduj zestaw
w pionie z dodatkowymi szynami montażowymi LÄTTHET
dla większego bezpieczeństwa. Gdy szafę można tak łatwo
złożyć i rozłożyć (a potem łożyć ponownie), okazuje się,
że nie ma rzeczy niemożliwych.
1

Planer PLATSA
Wykorzystaj narzędzie
do planowania online,
żeby wypróbować różne
kombinacje i zmieniać
je do woli, aż nie znajdziesz
rozwiązania idealnego
do swojego domu.

PLATSA
Szafa z 5 drzwi+3 szufladami

1530,-

Szyny montażowe LÄTTHET niezbędne do złożenia tego
zestawu są dołączone do obudów (jedna szyna o długości
80 cm i druga o długości 60 cm).

Oprócz dołączonych szyn montażowych LÄTTHET do złożenia przedstawionego zestawu wykorzystano dodatkowo dwie szyny o długości 80 cm i jedną
o długości 60 cm.

Wystarczy wsunąć jeden element w drugi
– trudno o łatwiejszy montaż! Obudowy
PLATSA można też z łatwością rozkładać,
dzięki czemu możesz przebudować swój
zestaw, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Oprócz dołączonych szyn montażowych
LÄTTHET, do złożenia przedstawionego
zestawu wykorzystano dodatkowo dwie szyny
o długości 80 cm i jedną o długości 60 cm.

24 PLATSA na trzy sposoby

1 PLATSA szafa z 5 drzwi+3 szufladami 1530,Wykończenie z folii papierowej. S175–205×G42,
W321cm. Biały/FONNES biały 793.365.42
Uchwyty są sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1160,Wyposażenie wewnętrzne 370,Cena całkowita szafy

1530,-

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu obudowy PLATSA
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
W przypadku zestawów wyższych niż 3 metry
lub obudów wieszanych na ścianie zastosuj
szynę montażową LÄTTHET. Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian w twoim domu
i dodatkowe szyny sprzedawane są osobno.

PLATSA na trzy sposoby 25

Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu
Przejmij całkowitą kontrolę nad swoimi rzeczami z pomocą otwartych
i zamkniętych zestawów do przechowywania rozmieszczonych w całym
domu. Wszechstronność systemu PLATSA pozwala zaplanować go
w najdrobniejszych szczegółach, tak aby ułatwić przeglądanie, znajdowanie i wyciąganie ich zawartości. Choć perfekcja to być może zbyt ambitny
cel, odrobinę mniej bałaganu to gra zdecydowanie warta świeczki.

5 PLATSA szafa z 2 drzwi+3 szufladami 1135,- Wykończenie
z folii papierowej i stal malowana proszkowo. S160×G42,
W181cm. Biały/FONNES biały 593.362.70
Drzwi i obudowy 910,Wyposażenie wewnętrzne 225,Cena całkowita szafy

Planer PLATSA
Zrób użytek z wszechstronności systemu
PLATSA, żeby znaleźć
miejsce na wszystkie
swoje rzeczy. Wypróbuj
narzędzie do planowania online i przekonaj
się, czy twoje pomysły
są trafione, zanim wybierzesz się na zakupy.

1135,-

1 PLATSA szafa 1385,- Wykończenie z folii papierowej.
S240×G57, W231cm. Biały/FONNES biały 992.485.87
Drzwi i obudowy 1020,Wyposażenie wewnętrzne 365,Cena całkowita szafy

6 PLATSA szafa z 6 szufladami 1510,- Wykończenie z folii
papierowej i stal malowana proszkowo. S140×G42,
W241cm. Biały/FONNES biały 293.243.20
Drzwi i obudowy 1145,Wyposażenie wewnętrzne 365,Cena całkowita szafy

2 PLATSA szafa z 9 drzwi 1480,- Wykończenie z folii
papierowej. S260×G42, W221cm. Biały/FONNES
biały/RIDABU lustro 993.365.60
Drzwi i obudowy 1170,Wyposażenie wewnętrzne 310,Cena całkowita szafy

7 PLATSA kombinacja do przechowywania z 6 drzwi+3 szufladami 2825,- Wykończenie z folii papierowej i stal malowana proszkowo. S420×G42, W241cm. Biały/FONNES biały
593.243.85
Drzwi i obudowy 2340,Wyposażenie wewnętrzne 485,Cena całkowita szafy

1385,-

1510,-

1480,-

2825,-

3 PLATSA kombinacja na TV/do przechowywania z 12 drzwi
+2 szufladami 1830,- Wykończenie z folii papierowej
i szkło hartowane. S220×G42, W251cm. Biały/FONNES
biały/VÄRD szkło 593.855.19
Drzwi i obudowy 1465,Wyposażenie wewnętrzne 365,Cena całkowita szafy

1830,-

9

LÄTTHET
Nogi, 4 szt.

40,-

8

Regulowana wysokość nóg pomaga
zniwelować nierówności podłogi.

4 PLATSA szafa 2260,- Wykończenie z folii papierowej.
S220×G57, W231cm. Biały/SANNIDAL biały/RIDABU
lustro 792.521.08
Drzwi i obudowy 1620,Wyposażenie wewnętrzne 640,Cena całkowita szafy

2260,-

26 PLATSA zestawy

10

8 LÄTTHET nogi, 4 szt. 50,Malowany lity buk. W11cm. Biały 103.955.91
9 LÄTTHET nogi,4 szt. 40,- Stal malowana
proszkowo. W11cm. Biały/metal 503.955.94
10 LÄTTHET nogi, regulowane, 4 szt. 10,- Stal
i plastik. Min. wysokość 1,1cm. Biały 203.311.98

PLATSA zestawy 27

2
1

2 PLATSA szafa 350,- Wykończenie z folii
papierowej. S60×G42, W181cm.
Biały/FONNES biały 792.038.15
Gałka jest sprzedawana osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 245,Wyposażenie wewnętrzne 105,Cena całkowita szafy

350,-

3

Całodobowa służba
Zadbaj o właściwie rozplanowane
przechowywanie w całym domu,
a zyskasz cenną przestrzeń, która
pozwoli ci w pełni cieszyć się swoim
mieszkaniem. W zestawie PLATSA,
złożonym z kilku elementów
mieszczących się w niemal każdym
kącie lub rozbudowanym do postaci
pełnowymiarowej szafy, znajdzie się
miejsce na wszystkie twoje rzeczy.

1 PLATSA szafa 2260,- Wykończenie
z folii papierowej. S220×G57, W231cm.
Biały/SANNIDAL biały/RIDABU lustro
792.521.08 Gałki są sprzedawane osobno.
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1620,Wyposażenie wewnętrzne 640,Cena całkowita szafy

2260,-

Zobacz wnętrze tej szafy na str. 26.

Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu obudowy PLATSA
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
W przypadku zestawów wyższych niż 3 metry
lub obudów wieszanych na ścianie zastosuj
szynę montażową LÄTTHET. Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian w twoim domu
i dodatkowe szyny sprzedawane są osobno.

3 PLATSA szafa 1385,- Wykończenie z folii
papierowej. S240×G57, W231cm. Biały/
FONNES biały 992.485.87
Co jest wliczone w cenę szafy?
Drzwi i obudowy 1020,Wyposażenie wewnętrzne 365,Cena całkowita szafy

1385,-

Miejsce dla ciebie
(i wszystkich pozostałych)
Raz dwa i już pędzisz do celu – wystarczy sięgnąć i chwycić jedno
z ubrań schludnie rozwieszonych na wieszakach, ułożonych na półkach
i poukładanych w koszach i pudełkach. JONAXEL pozwala wykorzystać
każdy centymetr ukrytej i z pozoru niedostępnej przestrzeni.

3

JONAXEL
Obudowa z koszami
z siatki i regałami

676,Planer JONAXEL
Wykorzystaj narzędzie
do planowania online, żeby
wypróbować różne kombinacje i zmieniać je do woli, aż
znajdziesz rozwiązanie idealnego do swojego domu.

5

JONAXEL
Obudowa z koszami
drucianymi

99,4

Wysokie lub niskie regały, szerokie
lub wąskie półki – system JONAXEL
może być taki, jak chcesz.

7

JONAXEL
Regał

350,-

1

JONAXEL
Obudowa z koszami drucianymi
i drążkami na ubrania

442,-

6

2
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1 JONAXEL obudowa z koszami drucianymi i drążkami na ubrania 442,- Stal malowana proszkowo. S99×G51, W173cm. 492.976.60
Ta kombinacja zawiera: dwie obudowy
50×51×70cm, dwie obudowy 50×51×104cm,
dwa regulowane drążki na ubrania 46–82cm
i osiem koszy drucianych 50×51×15cm.
2 JONAXEL obudowa z koszami z siatki 143,-/szt.
Stal malowana proszkowo. S25×G51, W70cm.
592.971.41 Ta kombinacja zawiera:
jedną obudowę 25×51×70cm
i cztery kosze z siatki 25×51×15cm.
3 JONAXEL obudowa z koszami z siatki i regałami 676,- Stal malowana proszkowo. S99×G51,
W173cm. 393.239.90 Ta kombinacja zawiera: dwie obudowy 50×51×104cm, dwa regały
50×51×70 i dwanaście koszy z siatki 50×51×15.

4 JONAXEL obudowa z koszami z siatki 253,Stal malowana proszkowo. S50×G51, W104cm.
092.974.88 Ta kombinacja zawiera: jedną
obudowę 50×51×104cm i sześć koszy z siatki
50×51×15cm.
5 JONAXEL obudowa z koszami drucianymi 99,Stal malowana proszkowo. S25×G51, W70cm.
892.971.30 Ta kombinacja zawiera: jedną obudowę 25×51×70cm i cztery kosze druciane
25×51×15cm.
6 JONAXEL obudowa z koszami drucianymi
i drążkami na ubrania 451,- Stal malowana
proszkowo. S142–178×G51, W139cm. 593.175.54
Ta kombinacja zawiera: dwie obudowy
50×51×70cm, dwa regały 50×51×70cm, jeden
regulowany drążek na ubrania 46–82cm
i osiem koszy drucianych 50×51×15cm.

7 JONAXEL regał 350,- Stal malowana
proszkowo. S182×G51, W160cm. 692.972.87
Ta kombinacja zawiera: jeden regał
80×38×160cm i dwa regały 50×51×70cm.
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu regałów JONAXEL
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian
w twoim domu sprzedawane są osobno.
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4

3

Wszechstronność za
niewygórowaną cenę
Zadbaj o więcej czasu na przyjemności i przygotuj się na zalew
nowych możliwości. BOAXEL to otwarty system do przechowywania,
który można przebudowywać i rozbudowywać tak często, jak zmieniają
się twoje zainteresowania albo pory roku. Dzięki regulowanym półkom
i drążkom na ubrania łatwo dostosować całość do swoich potrzeb.

Wietrz ubrania na praktycznej suszarce
będącej jednym z wielu pomysłowych
rozwiązań w systemie BOAXEL.
Planer BOAXEL
Wykorzystaj narzędzie
do planowania online, żeby
wypróbować różne kombinacje i zmieniać je do woli,
aż nie znajdziesz rozwiązania
idealnego do swojego domu.
2

BOAXEL
1 sekcja

265,-

5

Krótszy zestaw z półkami zapewnia
dodatkowe miejsce do przechowywania
nad zlewem i pozwala suszyć mniejsze
naczynia bez pomocy elektryczności.

6

1
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BOAXEL
1 sekcja z półkami

985,-

1 BOAXEL 1 sekcja z półkami 985,Stal malowana proszkowo, płyta wiórowa
i folia papierowa. S249,6×G40, W200,6cm.
Biały 293.323.82 Ta kombinacja zawiera:
pięć szyn ściennych 200cm, cztery listwy
montażowe 62cm, dwadzieścia osiem
wsporników 40cm, cztery drążki na ubrania
60cm, trzy kosze z siatki 60×40×15cm,
dwanaście półek 60×40cm, trzy półki
na buty 60×40cm oraz jeden wieszak
na spodnie 60cm.
2 BOAXEL 1 sekcja 265,Stal malowana proszkowo, płyta wiórowa
i folia papierowa. S82×G40, W200,6cm. Biały
693.855.71 Ta kombinacja zawiera: dwie szyny
ścienne 200cm, jedną listwę montażową,
osiem wsporników 40cm, trzy półki 80×40cm
oraz jedną suszarkę na pranie 80×40cm.
3 BOAXEL 2 sekcje 557,50 Stal malowana
proszkowo płyta wiórowa i folia papierowa.
S164,8×G40, W200,6cm. Biały 593.864.82

Ta kombinacja zawiera: trzy szyny ścienne
200cm, dwie listwy montażowe 82cm,
piętnaście wsporników 40cm, jeden drążek
na ubrania 80cm, siedem półek 80×40cm
oraz dwie suszarki na pranie 80×40cm.
4 BOAXEL 3 sekcje 767,50 Stal malowana
proszkowo, płyta wiórowa i folia papierowa.
S187,2×G40, W200,6cm. Biały 493.323.95
Ta kombinacja zawiera: cztery szyny ścienne
200cm, trzy listwy montażowe 62cm, dwadzieścia jeden wsporników 40cm, trzy drążki na
ubrania 60cm , dwa kosze z siatki 60×40×15cm,
osiem półek 60×40cm, cztery półki na buty
60×40cm oraz jeden wieszak na spodnie 60cm.
5 BOAXEL 4 sekcje 1045,- Stal malowana
proszkowo, płyta wiórowa i folia papierowa.
S249,6×G40, W200,6cm. Biały/dąb 593.323.85
Ta kombinacja zawiera: pięć szyn ściennych
200cm, cztery listwy montażowe 62cm, dwadzieścia osiem wsporników 40cm, cztery
drążki na ubrania 60cm, trzy kosze z siatki

BOAXEL
3 sekcje

46750
60×40×15cm, dwanaście półek 60×40cm,
trzy półki na buty 60×40cm oraz jeden
wieszak na spodnie 60cm.
6 BOAXEL 3 sekcje 467,50 Stal malowana
proszkowo, płyta wiórowa i folia papierowa. S227,2×G40, W100,6cm. Biały 893.864.85
Ta kombinacja zawiera: cztery szyny ścienne
100cm, jedną listwę montażową 62cm, dwie
listwy montażowe 82cm, jedenaście wsporników 40cm, jeden drążek na ubrania 80cm,
dwie półki 60×40cm, cztery półki 80×40cm,
jedną suszarkę na pranie 60×40cm i jedną
suszarkę na pranie 80×40cm.
Bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim!
Pamiętaj o przymocowaniu systemu BOAXEL
do ściany zgodnie z instrukcją montażu.
Akcesoria montażowe odpowiednie do ścian
w twoim domu sprzedawane są osobno.
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Usługi i gwarancja
Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele
prac związanych z zakupem nowej szafy chcesz przeprowadzić we
własnym zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam. Poniżej
znajdziesz opis oferowanych przez nas usług.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowane
tak, aby można je było złożyć samodzielnie,
jednak w razie potrzeby z przyjemnością
w tym pomożemy.

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w sklepie, czy w internecie ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy
się dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy
wszystko pod wskazany adres.

Na raty w IKEA
Możesz za wszystko zapłacić sam, ale nie musisz. Kupuj na raty w IKEA i zapłać za nie w wygodnych ratach. Kredyty ratalne dostępne są
na wszystkie produkty i usługi w IKEA o wartości od 300 zł do 30 000 zł. Okres kredytowania
wybierasz samodzielnie spośród dostępnych:
12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.
Wszystkie raty podane w broszurze zostały
wyliczone dla Kredytu IKEA udzielonego na
okres 36 miesięcy. Sprawdź wysokość raty
na inne okresy kredytowania w kalkulatorze
dostępnym na ikanobank-online.pl
Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl
lub w sklepie IKEA.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 18,22%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 200 zł,
całkowita kwota do zapłaty 3 643,92 zł,
oprocentowanie zmienne 7%, całkowity koszt
kredytu 443,92 zł (w tym: prowizja 7,80%
(249,60 zł), odsetki 194,32 zł, ubezpieczenie
0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 18 miesięcznych
równych rat w wysokości 202,44 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 29.05.2020 r.
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 zależy od indywidualnego
wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta
dokonanej przez Ikano Bank AB (publ) SA
Oddział w Polsce.
Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego.

Gwarancja na szafy PAX
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego, w szczególności 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 • mechanizm drzwi przesuwnych • 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 pudełka, KOMPLEMENT mata
do szuflady i KOMPLEMENT wkład na buty.

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.

Miejsce na wszystko,
co kochasz

Okres gwarancji
Gwarancja na szafy i wyposażenie wewnętrzne
z serii PAX/KOMPLEMENT obowiązuje przez okres
dziesięciu (10) lat od daty zakupu w IKEA. Dowód
zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń
gwarancyjnych.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były
nieodpowiednio przechowywane lub zmontowane, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane lub
czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod
lub środków czystości.
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt
był przechowywany na wolnym powietrzu
lub w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience.
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej oraz ostatnich sztuk
z ekspozycji.

Szafy PAX i wyposażenie
wewnętrzne KOMPLEMENT
mają bezpłatną 10-letnią
gwarancję.

Warunki obowiązywania gwarancji
Gwarancja obowiązuje na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz
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 Centrum Wsparcie Klienta DOMOLINIA IKEA.

1S[FTUBčT[VLB«J[BD[OJK[OBKEPXB«5SVEOPPDP¹MFQT[FHP
OJΨVQPS[≈ELPXBOBJEPCS[FSP[QMBOPXBOBT[BGB,JFEZXT[ZTULPKFTUOBTXPJNNJFKTDV NPΨFT[SP[QPD[ZOB«LBΨEZE[JFč
CF[OJFQPUS[FCOZDI[NBSUXJFč
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
konsumenta lub na jego zlecenie bez akceptacji

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązującymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Broszury są dostępne na IKEA.pl
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi
podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

.PΨFCZ«NBćBMVCEVΨB PUXBSUBBMCP[BNLOJŸUB❞EPLBΨEFHP
EPNVJLBΨEFHPQPLPKV[OBKE[JFTJŸPEQPXJFEOJFSP[XJ≈[BOJF
Zalecenia eksploatacyjne
Podczas montażu należy postępować zgodnie
;PCBD[OBT[FTUZMPXFJGVOLDKPOBMOFT[BGZ
LU≥SF[BTQPLPK≈
z instrukcją obsługi, a gotową szafę przymocować
do
ściany.
Należy
pamiętać,
że
ściany
wykonane
XT[ZTULJFUXPKFQPUS[FCZ
z różnych materiałów wymagają zastosowania
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odmiennych rodzajów wkrętów. W razie wątpliwości należy skorzystać z pomocy specjalisty.
Przecierać szmatką zwilżoną łagodnym środkiem
czyszczącym, a następnie wytrzeć do czysta suchą
szmatką.

Ale nie musisz

.PΨFT[QS[FOJF¹«
wszystko sam

5SBOTQPSUXT[ZTULJFHPEPEPNVNPΨFCZ«OJFMBEB
XZ[XBOJFN❞OBXFUKF¹MJEPCS[FXJFT[ ΨFXBSUP
ԴFΨFMJKFEOBLTUXJFSE[JT[ ΨFQPUS[FCVKFT[OBT[FK
QPNPDZ DIŸUOJFEPTUBSD[ZNZXT[ZTULPEPUXPKFHP
EPNVMVCCJVSB;BKS[ZKOBጓ,&"QMVTMVHJ

Dostawa od

49,-

LACKISAR
Pojemnik na ubrania/pościel. 100% poliester.
S34×G51, W28cm. 604.321.38

39

99

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

© Inter IKEA Systems B.V. 2020. PLP

Aby twoje ulubione rzeczy żyły długo
i szczęśliwie, warto o nie zadbać.
To także jeden ze sposobów na budowanie bardziej zrównoważonego
społeczeństwa. Miękki pojemnik
do przechowywania pomaga spowolnić zużywanie się przedmiotów.

