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IKEA dla Firm

Godziny otwarcia i wskazówki dojazdu do najbliższego 

Biurko z regulacją wysokości. 
Malowane wykończenie i stal malowana  
proszkowo D160×S80, W70–120cm. 893.248.12

749,-

BEKANT
Szafka na kółkach 
Patrz str. 33.

599,-/szt.

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej 

sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

ikeaproduct:792.824.26


Zespół IKEA dla Firm służy 
pomocą na każdym kroku.

Skontaktuj się z nami telefonicznie  
pod numerem 22 275 01 23. 
Napisz do nas na adres IKEAdlaFirm@ikea.com  
Odwiedź nas w jednym z naszych punktów  
w sklepach IKEA.

Zajrzyj na IKEAdlaFirm.pl

Pensjonat, biuro, sklep 
czy kawiarnia?
Jakikolwiek biznes prowadzisz, możemy dostarczyć ci meble,  
akcesoria i inspiracje potrzebne do jego rozkręcenia lub  
wyniesienia na zupełnie nowy poziom. Zależy nam, aby twoja  
firma odniosła sukces, dlatego nie chcemy, żeby cokolwiek  
odciągało twoją uwagę od osiągania założonych celów. 
 
Stąd pełen asortyment usług dodatkowych, takich jak planowanie, 
dostawa czy montaż, dzięki którym swoją firmę urządzisz łatwo, 
sprawnie, niedrogo i w doskonałym stylu. Zawsze działamy  
z troską o ludzi i środowisko naturalne.
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Kreatywne podejście 
do przestrzeni
Gdziekolwiek urządzisz swoje biuro, przestrzeń musi  
być właściwie zagospodarowana. Zaplanuj ją tak,  
żeby zachęcała do pracy i żeby przebywanie w niej  
sprawiało przyjemność. Ukryte przechowywanie  
i wszechstronne meble zapewniają przejrzystość,  
wygodę i zastrzyk energii, których tak bardzo potrzeba 
podczas długich dni spędzanych na dążeniu do sukcesu. 

 1 SKURUP lampa wisząca 39,99/szt.  

Stal malowana proszkowo i plastik. Ø19cm. 

803.973.94

 2 BEKANT szafka z inteligentnym zamkiem  

699,-/szt. Malowane wykończenie i stal  

malowana proszkowo. S41×G45, W61cm. 

692.868.06

 3 GALANT komoda 1299,-/szt.  

Wykończenie z folii melaminowej.  

S80×G45, W80cm. 903.651.61

 4 GLADOM stolik z tacą 79,99 Stal malowana 

proszkowo. Ø45, W53cm. 504.119.90

 5 BINGSTA fotel 499,- Pokrycie: 100% poliester. 

S70×G58, W76cm. Vissle ciemnoszary/Kabusa 

ciemnoszary 204.460.95

 6 BEKANT biurko z regulacją wysokości 1949,- 

Wykończenie z folii i płyta wiórowa. D160×S80, 

W65–125cm. 690.225.37 

 

 7 HATTEFJÄLL krzesło biurowe 599,-  

Formowany eukaliptus i stal malowana 

proszkowo. Siedzisko S50×G40, W41–52cm. 

Gunnared beżowy 003.086.84

 8 BEKANT szafka na kółkach 899,-/szt.  

Malowane wykończenie i stal malowana  

proszkowo. S61×G45, W101cm. 092.825.47

 9 TOMMARYD stół 499,-/szt. Wykończenie  

z folii i stal malowana proszkowo. D130×S70, 

W75cm. 993.048.04
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Zasłużona przerwa
Czy to na upragnioną filiżankę kawy, czy na lunch w towarzystwie  
klienta, twój zespół potrzebuje miejsca, w którym spędzi zasłużoną  
przerwę i zregeneruje nadwątlone siły. W tak urządzonej kuchni znalazło  
się mnóstwo miejsca do przechowywania, przyjemne oświetlenie,  
a nawet szuflada pełna smakołyków (na wypadek nagłego spadku  
energii,zwykle nadchodzącego po trzeciej po południu).

 1 RISATORP koszyk 29,99/szt. Stal malowana 
proszkowo i okleina brzozowa klejona  
warstwowo. D25×S26, W18cm. 902.816.18  

 2 FAMILJ serwetki papierowe, 100 szt. 4,- 
S32×D16cm. 903.665.37

 3 TOMMARYD stół 499,-/szt.  
Wykończenie z folii i stal malowana  
proszkowo. D130×S70, W75cm. 993.048.04

 4 METOD/KUNGSBACKA kuchnia 7498,- 
Obudowy szafek METOD wykończone białą 
folią melaminową. Antracytowe drzwi/fronty 
szuflad KUNGSBACKA wykończone folia i folią 
z recyklingu. Gładko domykające się szuflady 
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo  
i folii melaminowej. Otwarte szafki TUTEMO  
z malowanym wykończeniem w kolorze  
antracytowym. Dodano uchwyty HACKÅS  
z malowanego proszkowo aluminium  
oraz laminowany blat EKBACKEN  
w kolorze antracytowym.  
Sprzęty AGD są sprzedawane osobno.  

 5 VARIERA pojemnik 9,99/szt. S24×G17, 
W10,5cm. 301.550.19  

 6 IKEA 365+ słoik 14,99/szt. Szkło. Ø14, W16cm. 
1,7l. 803.932.49  Pokrywka jest sprzedawana 
osobno.

 7 HÄLLAN kombinacja do przechowywania 
z drzwiami 1566,- Stal i poliester. S135×G47, 
W192cm. 392.766.82  Kłódki nie są częścią 
zestawu.

 8 NYMÅNE lampa biurkowa/ścienna 129,-/szt. 
Stal malowana proszkowo, aluminium  
i tworzywo poliwęglanowe. W62cm. 
403.367.60

 9 YNGVAR stołek barowy 399,-/szt.  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  
okleina drewniana i stal nierdzewna.  
Siedzisko S40×G40, W75cm. 604.007.45

 10 LEIFARNE krzesło z podłokietnikami 199,-/szt. 
S53×G50, W87cm. Biały/Dietmar chromowany 
391.278.09

METOD/KUNGSBACKA

Kuchnia

7498,-
4

LEIFARNE

Krzesło  
z podłokietnikami

199,-/szt.

10

Może masz ochotę na czekoladę?  
Gdy ludzie czują się dobrze, stają się 
bardziej kreatywni. Zaopatrz się w 
zapas zdrowych przekąsek na IKEA.pl
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Biuro 7
Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.
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Dużo miejsca? Mało miejsca? 
Skorzystaj z usługi planowania 
(więcej na str. 34) lub wypró-
buj narzędzie do planowania 
kuchni na IKEA.pl 

IKEA 365+
Słoik

1499/szt.

6

Wymiary poglądowe
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0
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25000 mm

250 m2
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Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

 1 ROTHULT inteligentny zamek 100,-  

Tworzywo ABS. D8,2×S3,5, W7,5cm.  

003.597.39

 2 IDÅSEN biurko z regulacją wysokości  

1799,-/szt. Lakierowana bezbarwnie okleina  

jesionowa i stal malowana proszkowo. 

D120×S70, W63–127cm. 192.809.15

 3 ALEFJÄLL krzesło biurowe 799,-  

Farbowana na wskroś pełnoziarnista skóra  

licowa. Siedzisko S51×G42, W45–56cm.  

Grann beżowy 503.086.86

 4 IDÅSEN szafka wysoka z szufladą i drzwiami 

899,-/szt. Stal malowana proszkowo.  

S45×G47, W172cm. 303.609.77

 5 IDÅSEN komoda z szufladami na kółkach 399,- 

Stal malowana proszkowo. S42×G47, W61cm. 

303.609.82  Wkrótce w sprzedaży. Informacji  

o dostępności szukaj na IKEA.pl

 6 TROLLBERGET stołek do siedzenia/stania 

299,- Farbowana na wskroś pełnoziarnista  

skóra licowa. Siedzisko Ø39, W66–80cm.  

Glose czarny 803.793.47

 7 IDÅSEN biurko z regulacją wysokości 1999,- 

Lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa  

i stal malowana proszkowo. D160×S80,  

W63–127cm. 492.809.90

Biuro 9

ROTHULT
Inteligentny zamek

100,-

1

3 ALEFJÄLL
Krzesło biurowe

799,-

7 IDÅSEN
Biurko z regulacją 

wysokości

1999,-

4

2

5
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Ramię w ramię

Wspólne biuro można urządzić tak, aby każdy mógł działać we wła-

snym stylu, a jednocześnie praca odbywała się w całkowitej harmonii. 

Ergonomiczne biurka do pracy na stojąco czy przyjemne dla oka 

meble do przechowywania sprawiają, że współdzielona przestrzeń 

jest nieco bardziej osobista, a nawet szczęśliwsza.

Prosto i bezpiecznie! 

Wyposaż komody  

i szafki w inteligentne  

zamki ROTHULT, zabez-

pieczając dostęp do swo-

ich osobistych rzeczy.

ikeaproduct:192.809.15
ikeaproduct:492.809.90
ikeaproduct:303.609.82
ikeaproduct:803.793.47
ikeaproduct:303.609.77
ikeaproduct:003.597.39
ikeaproduct:503.086.86


Stołówka  
w dowolnym smaku 
Klasyka gatunku albo osobliwy miks wyrazistych kolorów.  

Stoły okrągłe lub kwadratowe. Przyjemne oświetlenie, zegar  

na ścianie i solidne naczynia. Jakiekolwiek są twoje preferencje, 

przedstawiamy trzy szybkie sposoby na firmową stołówkę.
1 OFTAST

Talerzyk, Ø19cm

250/szt.

Nieważne, jak wielkie zakupy 

zrobisz, chętnie zajmiemy  

się noszeniem paczek  

i wszystko dostarczamy  

pod wskazany adres.

2

JANINGE

Krzesło

149,-/szt.

7

LEIFARNE

Krzesło  
z podłokietnikami

199,-/szt.

6

3

4

5

 1 OFTAST talerzyk 2,50/szt. Hartowane szkło 

opalowe. Ø19cm. 603.189.39

 2 STENSELE stół 399,-/szt. Wykończenie  

z folii i stal malowana proszkowo. D70×S70, 

W75cm. 893.239.21

 3 STENSELE stół 399,- Wykończenie z folii  

i stal malowana proszkowo. Ø70, W75cm. 

792.882.30

 4 SVENBERTIL krzesło z podłokietnikami  

199,-/szt. Bejcowana, lakierowana  

bezbarwnie okleina dębowa/chromowana 

stal. S53×G50, W84cm. Czarny/Dietmar  

chromowany 191.976.95

 5 NORRÅKER stół 499,- Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  

D125×S74, W74cm. 304.289.82

 6 LEIFARNE krzesło z podłokietnikami  

199,-/szt. Wzmocnione tworzywo  

polipropylenowe. S53×G50, W87cm. Jasny 

oliwkowozielony/Dietmar chromowany 

993.041.87

 7 JANINGE krzesło 149,-/szt. Wzmocnione  

tworzywo polipropylenowe. S50×G46, W76cm. 

602.460.80

Biuro 1110 Biuro

ikeaproduct:602.460.80
ikeaproduct:304.289.82
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 1 VARDAGEN karafka z pokrywką 12,99  

Szkło i guma silikonowa. 1l. 502.919.21
 2 ORDNING pojemnik na sztućce 7,99  

Stal nierdzewna. Ø12, W13,5cm. 300.118.32 

 

 

 

 3 IKEA 365+ szklanki, 6 szt. 19,99  

Szkło odporne na wysoką temperaturę.  
45cl. 602.797.11

 4 FAMILJ serwetki papierowe, 100 szt. 4,- 
S32×D16cm. 903.665.37 

 

 

 5 FEJKA sztuczna roślina doniczkowa,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 9,99/szt. 
Plastik. Średnica doniczki: 9cm.  
Wysokość rośliny: 12cm. 703.953.00

 6 FÖRENLIG osłonka na doniczkę 5,-/szt.  
Tworzywo polipropylenowe.  
Maks. średnica doniczki 9cm. 704.548.13

5 przedmiotów, których  
nie może zabraknąć  
podczas lunchu 

4 FAMILJ
Serwetki  
papierowe,  
100 szt.

5,-

VARDAGEN
Karafka z pokrywką

1299
1

2

3

6

5

Trochę posiedzieć,  
trochę postać
Siedzenie to całkiem poważna sprawa. Stołek kreślarski LIDKULLEN  
posiada nie tylko regulację wysokości, ale też obraca się i wychyla  
we wszystkie strony, co pomaga wzmacniać mięśnie głębokie,  
odciąża kręgosłup i poprawia posturę.

 7 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 
299,- 100% poliester i stal. Siedzisko Ø38,  
W59–81cm. Gunnared beżowy 004.183.76

LIDKULLEN
Stołek do siedzenia/stania 

299,-
7

Wysokość biurka BEKANT 
można regulować elektrycznie, 
łatwo zmieniając pozycję z sie-
dzącej na stojącą i odwrotnie. 

Siedzisko stołka obraca się, wy-
muszając ruch ciała w ciągu dnia. 
Stanowi też podparcie, gdy zdecy-
dujesz się pracować na stojąco.

12 Biuro Biuro 13

ikeaproduct:004.183.76
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Wygoda dla wszystkich 
Sposób, w jaki pracujemy, nieustannie się zmienia. Stajemy się  
coraz bardziej elastyczni, a wraz z nami biura. Warto postawić  
na meble, które napędzają kreatywność – czy to w pojedynkę,  
czy w zespole – a jednocześnie tworzą przestrzeń do relaksu  
i odbywania nieplanowanych cyfrowych spotkań.

 1 SKARSTA biurko z regulacją wysokości  
699,-/szt. Malowane wykończenie i stal  
malowana proszkowo. D120×S70, W70–120cm. 
093.208.13

 2 Nowość EILIF ścianka do biurka 199,-/szt. 
S48×W120cm. 404.710.60

 3 LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 399,-/szt.  
100% poliester. Siedzisko S53×G41, W43–53cm. 
Gunnared beżowy/biały 192.523.66

 4 HEKTAR lampa biurkowa z ładowaniem  
bezprzewodowym 229,-/szt. Stal malowana  
proszkowo i aluminium. Klosz W16cm. 
603.234.36

 5 BEKANT biurko z regulacją wysokości 1949,- 
Wykończenie z folii i płyta wiórowa. D160×S80, 
W65–125cm. 690.225.37

 6 JÄRVFJÄLLET krzesło biurowe  
z podłokietnikami 699,-/szt.  
Formowany eukaliptus i stal malowana  
proszkowo. Siedzisko S52×G46, W45–56cm.  
Gunnared beżowy/biały 592.971.98

 7 IDÅSEN komoda z szufladami na kółkach  
399,-/szt. Stal malowana proszkowo.  
S42×G47, W61cm. 503.979.13

 8 BINGSTA fotel 499,-/szt. Pokrycie:  
100% poliester. S70×G58, W76cm. Vissle  
ciemnozielony/Kabusa ciemnozielony 
404.556.49

 9 GLADOM stolik z tacą 79,99 Stal malowana 
proszkowo. Ø45, W53cm. 304.119.91

 10 SVALLERUP dywan tkany na płasko,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 299,-/szt.  
Dywan można używać z obu stron, dlatego  
jeśli będziesz go od czasu do czasu odwra-

cać, dywan będzie bardziej odporny na zuży-

cie i będzie służyć ci dłużej. 100% polipropylen. 
S200×D200cm. 504.352.17

 11 BONDIS zegar ścienny 39,99 Stal i szkło. 
Ø38cm. 701.524.67

 12 METOD/VEDDINGE szafka stojąca z 2 drzwi/ 
3 szufladami 585,-/szt. Malowane wykończenie. 
S60×G37, W88cm. 490.517.19  Blat roboczy 

 i uchwyty są sprzedawane osobno.

Omów swoją koncepcję  
z doświadczonymi projektan-

tami. Wspólnie dopracujemy 
każdy szczegół.

Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego. 
Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  
z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

LÅNGFJÄLL
Krzesło biurowe

399,-/szt.

3

METOD/VEDDINGE
Szafka stojąca z 2 drzwi/ 
3 szufladami

585,-/szt.

12
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Biuro 15

Wymiary poglądowe

1
0

0
0

0
 m

m

25000 mm

250 m2

5

EILIF
Ścianka do biurka

199,-/szt.

2

Nowość

ikeaproduct:504.352.17
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TOMMARYD
Stół

499,-
4

3 MILSBO
Witryna

799,-/szt.

Możesz wszystko złożyć  

samodzielnie, ale nie  

musisz! Zobacz usługę  

montażu na stronie 34.

 1 HEKTAR lampa wisząca 149,-/szt.  

Stal i aluminium. Ø38cm. 402.961.08

 2 VAXMYRA reflektor LED, 2 szt. 49,99  

Plastik i stal. 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. 104.218.68 

 3 MILSBO witryna 799,-/szt.  

Stal malowana proszkowo i szkło  

hartowane. S73×G42, W175cm. 303.964.48   

Oświetlenie jest sprzedawane osobno.

 4 TOMMARYD stół 499,- Wykończenie z folii  

i stal malowana proszkowo. D130×S70,  

W75cm. 993.048.04 

 

 5 DRAGAN zestaw łazienkowy, 4 szt. 39,99 

Rozmiary: 15×10×11 cm i 17×12×12 cm. 

Lakierowany bezbarwnie bambus. 402.226.07

 6 SNIDAD koszyk 99,99/szt. Lakierowany  

bezbarwnie rattan. Ø54, W39cm. 303.949.44

Sklep i wystawa 17

Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego.  

Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

1

5

2

Sklep,  
że głowa mała!
Maty do jogi, środki do pielęgnacji ciała, a nawet 
ubrania – wszystko trzeba odpowiednio zaprezen-
tować! Otwarte półki i meble do przechowywania 
eksponują oferowane produkty, a jednocześnie 
uzupełniają wystrój i atmosferę wnętrza. Obecność 
ładnych przedmiotów poprawia nam humor,  
a właśnie tym chcemy dzielić się z klientami.

SNIDAD
Koszyk

9999

6

ikeaproduct:993.048.04
ikeaproduct:104.218.68
ikeaproduct:402.961.08
ikeaproduct:303.964.48
ikeaproduct:402.226.07
ikeaproduct:303.949.44


3 sposoby na sklep  
z charakterem  
Zadbaj o właściwy porządek z metalowymi meblami do przechowywania 
IDÅSEN. Ich prezencja uspokaja przestrzeń, zaokrąglone narożniki  
nadają im delikatnych rysów, a lekko domykające się przesuwane  
przeszklone drzwi nie zakłócają ciszy.

IDÅSEN
Witryna z przesuwanymi drzwiami

1099,-/szt.

1

VAXMYRA
Reflektor LED, 2 szt.

4999

2

 1 IDÅSEN witryna z przesuwanymi drzwiami 
1099,-/szt. Szkło hartowane i stal malowana 
proszkowo. S120×G45, W140cm. 803.609.51

 2 VAXMYRA reflektory LED, 2 szt. 49,99  

Plastik i stal. 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. 104.218.68

Żadnych plączących się przewodów! 
Odstęp między półkami a tylną ścianą 
szafki pozwala wygodnie poprowadzić 
kable do otworu na przewody  
umieszczonego z tyłu.

Sklep i wystawa 1918 Sklep i wystawa

ikeaproduct:104.218.68
ikeaproduct:803.609.51


Ładnie pokazane!

2

7

6

3

 1 REJSA pudełko 29,99 Stal malowana  
proszkowo. S17,5×G25, W12,5cm. 804.577.88

 2 REJSA pudełko 12,99 Stal malowana  
proszkowo. S9×G17, W7,5cm. 404.577.90

 3 NYMÅNE reflektor sufitowy 59,99 Stal  
malowana proszkowo, aluminium i plastik. 
Średnica podstawy Ø8cm. 004.247.87

 4 NORDRANA koszyki, 2 szt. 39,99 Rozmiary:  
1 szt. Ø14, W14 cm i 1 szt. Ø17, W17cm.  
100% polipropylen. 704.206.44

 5 KNAGGLIG skrzynka 39,99 Niewykończona  
lita sosna. S46×G31, W25cm. 702.923.59

 6 HANDSKALAD ozdoba, dłoń 39,99  
Lity buk. W30cm. 904.241.46

 7 REJSA pudełko 59,99 Stal malowana  
proszkowo. S32×G35, W32cm. 604.577.89

REJSA

Pudełko,  
S17,5×G25, W12,5cm

2999

1

NORDRANA

Koszyki, 2 szt.

3999

4

KNAGGLIG

Skrzynka, S46×G31, W25cm

3999
5

Zawsze w świetle reflektorów. 
Ponadczasowe wzornictwo  
reflektora NYMÅNE w po-
łączeniu z żarówką LED to 
oszczędność energii, lepsza 
jakość oświetlenia i mniejsza 
szkodliwość dla środowiska. 

Pozytywny wpływ  
na ludzi i planetę 
IKEA chce inspirować i umożliwiać ludziom prowadzenie  
lepszego życia na co dzień, bez nadużywania zasobów  
naszej planety. A jak sami dbamy o środowisko? Całkiem  
nieźle – sprzedajemy bezmięsne hot dogi, odpowiedzialnie 
pozyskujemy surowce, produkujemy energię odnawialną, 
oszczędzamy energię elektryczną i wodę, a to wcale nie 
wszystko. Zmierzamy do tego, by od 2030 roku każde nasze 
działanie miało pozytywny wpływ na ludzi i na planetę.  
Jak powiedział założyciel IKEA, Ingvar Kamprad:  
„Nie ma lepszej metody niż dobry przykład”.

20 Sklep i wystawa
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Kawiarnia 23

Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego.  

Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

 1 HEMNES regał 599,-/szt.  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna. 

S90×G37, W197cm. 204.522.94

 2 HEMNES witryna z 3 szufladami 999,- 

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna, 

szkło hartowane. S90×G37, W197cm. 504.135.07

 3 STENSELE stolik barowy 499,-  

Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo. 

D70×S70, W104cm. 993.239.25

 4 TROLLBERGET stołek do siedzenia/stania 

299,-/szt. Farbowana na wskroś pełnoziarnista 

skóra licowa. Siedzisko Ø39, W66–80cm. Glose 

czarny 803.793.47

 5 SÄLJAN blat 199,- Wysokociśnieniowy laminat 

melaminowy. D186×G63,5cm. Grubość 3,8cm. 

702.022.07 

 

 6 VADHOLMA półka na wino 260,-/szt. 

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie okle-

ina jesionowa i wykończenie z folii. S40×G37, 

W40cm. 903.743.30

 7 BROR wózek 399,- Sklejka sosnowa i stal 

malowana proszkowo. D85×S55, W88cm. 

603.338.50

 8 FULLSPÄCKAD taca piętrowa 59,99 Bambus  

i stal. D28×S20, W27cm. 204.301.41

Łyk kawy, zakupy  
i dobra książka
Niektórzy wpadają na szybką filiżankę macchiato,  
a inni potrafią przesiadywać przy swoim stoliku  
całymi popołudniami. Ale dla wszystkich liczy się 
niepowtarzalna atmosfera. Niczego nie chowaj –  
ani kubków i talerzy, ani ciasteczek i książek.  
Zamiast tego wykorzystaj je jako element  
inspirującego wystroju, który przykuje uwagę  
klienta i zachęci go do dłuższego pobytu. 

1

3

4

5

8

HEMNES

Witryna z 3 szufladami

999,-
2

Zrób właściwy użytek z oświetlenia – 

zarówno naturalnego, jak i sztucznego. 

Odpowiednio skierowane światło pomoże 

stworzyć ciepłą i przytulną atmosferę. 

7 BROR

Wózek

399,-

Torbę lub kurtkę można powiesić  

na haczyku pod blatem stołu  

STENSELE (a jego nogi wyregulować 

tak, aby stał stabilnie nawet  

na nierównej podłodze).

6 VADHOLMA

Półka na wino

260,-/szt.

ikeaproduct:204.301.41
ikeaproduct:603.338.50
ikeaproduct:903.743.30
702.022.07
ikeaproduct:803.793.47
ikeaproduct:993.239.25
ikeaproduct:504.135.07
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 1 RÖNNINGE krzesło 299,-/szt.  

Barwiona, lakierowana bezbarwnie lita  

brzoza i okleina brzozowa. S46×G49,  

W79cm. 104.225.04

 2 NORRÅKER stół 499,-  

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita  

brzoza. D125×S74, W74cm. 304.289.82

 3 KORKEN butelka z korkiem 7,99/szt.  

Szkło, stal nierdzewna i plastik. 1l. 302.135.52

Czujesz inspirację?

Mamy taką nadzieję. Minimalizm potrafi zdziałać prawdziwe cuda.  

Ale nie zapominaj, że jeszcze więcej inspiracji i pomysłów dla twojego 

biznesu znajdziesz na IKEA.pl oraz w najbliższym sklepie IKEA.  

Zaglądaj na IKEAdlaFirm.pl o każdej porze. 

 4 NORRÅKER stołek barowy z oparciem  

299,-/szt. Bejcowana, lakierowana bezbarw-

nie lita brzoza i okleina brzozowa. S42×G48, 

W100cm. 204.290.10

 5 IKEA 365+ miska, zaokrąglone boki 4,99/szt. 

Porcelana skaleniowa. Ø13cm. 502.589.50

 6 STENSELE stolik barowy 399,- Wykończenie  

z folii i stal malowana proszkowo. Ø70, W75cm. 

792.882.30

 7 KUNGSFORS szyna z półką i kratką ścienną 

1410,- Bejcowana, lakierowana okleina jesio-

nowa i stal nierdzewna. S184×G32, W160cm. 

292.543.41

Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego.  

Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

Nieważne, jak wielkie zakupy 

zrobisz, chętnie zajmiemy się 

noszeniem ciężkich paczek  

i wszystko dostarczamy  

pod wskazany adres. 

4 NORRÅKER
Stołek barowy 

299,-/szt.

2

6

7

5

RÖNNINGE
Krzesło

299,-/szt.

1

Zawsze znajdzie się miejsce  

dla jeszcze jednej osoby.  

Każde krzesło urzeka prostym,  

skandynawskim wzornictwem. 

Wybierz krzesła pokryte  

lakierem bezbarwnym  

lub pomalowane na czarno. 

Albo jedne i drugie.

Kawiarnia 25
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 1 KVICKSUND tablica na notatki 59,99/szt. 

S58×W86cm. 304.449.58

 2 EKET regał ścienny 65,-/szt. Wykończenie  

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

592.862.51

 3 NORRÅKER stół 499,-/szt. Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  

D125×S74, W74cm. 304.289.82 

 4 UTÅKER łóżko sztaplowane z 2 materacami 

1397,- Pościel jest sprzedawana osobno.  

Lita sosna, sprężyny i pianka poliuretanowa. 

S83×D205, W46cm. W zestawie 2 materace 

HUSVIKA 80×200cm. 992.278.39

 5 HÄLLAN kombinacja do przechowywania  

z drzwiami 423,- Stal malowana proszkowo. 

S45×G47, W167cm. 892.494.03 

 6 BROR regał 280,-/szt. Stal malowana prosz-

kowo/galwanizowana. S85×G55, W110cm. 

392.726.55

 7 NILSERIK stołek kreślarski 149,-  

Pokrycie: 100% poliester. Siedzisko Ø35,  

W51–71cm. 903.097.21

 8 SKÅDIS tablica perforowana, kombinacja 60,- 

Malowana płyta pilśniowa. S36×W56cm. 

293.038.98

Hostel z wygodami
Owszem, pokoje są wspólne, ale bardziej przywodzą 
na myśl stylowe domki letniskowe z drewnianymi  
sztaplowanymi łóżkami, barwnymi detalami i zamyka-
nymi na klucz szafkami. Nie brakuje im osobowości, 
dzięki czemu goście będą się w nich doskonale czuli.

Hotelarstwo 27

KVICKSUND
Tablica na notatki

5999
/szt.

1

NORRÅKER
Stół

499,-/szt.

3

4

5

6

2
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Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego.  

Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.
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Weekendowy wypad 
godny zapamiętania

Dobrze  
przygotowane 
śniadanie

Zadbaj o pełne zachwytu oceny w serwisach bookingowych dzięki  

małym drobiazgom, które zapadają gościom w pamięć. Wszyscy  

uwielbiamy prezenciki (jakiekolwiek!) na powitanie i nie pogardzimy  

paroma dodatkowymi haczykami do powieszenia swoich rzeczy,  

a już tym bardziej mięciutkim szlafrokiem. 

 1 ROCKÅN szlafrok, S/M 99,99/szt.  

100% bawełna. D104cm. 003.919.18

 2 VOXNAN gałki, 2 szt. 14,99  

Chromowany cynk. S5×G4, W5cm.  

203.285.82

 3 FLODALEN ręcznik do rąk 39,99/szt.  

100% bawełna. S50×D100cm. 303.808.81

 4 SVALKA kieliszki do szampana, 6 szt. 14,99 

Szkło. 21cl. 500.151.22

 5 OSTBIT taca 24,99 Lakierowany bezbarwnie 

bambus. D25×S33cm. 304.529.91

Hotelarstwo 29

ROCKÅN
Szlafrok, S/M

9999
/szt.

1

Od godnego powitania po podrzucane 

ukradkiem smakołyki, IKEA oferuje 

bogaty asortyment jedzenia i napojów 

inspirowanych szwedzkimi tradycjami. 

 6 GLIMMA bezzapachowe tealighty, 100 szt. 

12,99 Aluminium i parafina/wosk roślinny. 

Ø38mm. 500.979.95

 7 UPPHETTA zaparzacz do kawy/herbaty 29,99 

Szkło, stal nierdzewna i plastik. 1l. 602.413.89

 8 GALEJ świeczniki na tealighty, 4 szt. 4,99  

Szkło. W6cm. 364.180.00

 9 IKEA 365+ kubek 6,- Porcelana skaleniowa. 

24cl. 202.829.42

 10 FÖRMEDLA taca z antypoślizgową powierzch-

nią 24,99 Plastik. D33×S33cm. 403.429.02

 11 STORSINT szklanki 39,99/6 szt.  

Szkło kryształowe 37cl. 403.960.18

 12 KORKEN słoiki z pokrywkami, 3 szt. 14,99  

Ø7, W7cm. 13cl. 403.236.54

 13 FANTASTISK serwetki papierowe, 50 szt. 3,99 

Papier. S24×D24cm. 101.012.73

GLIMMA
Bezzapachowe 
tealighty, 100 szt.

1299

6

UPPHETTA
Zaparzacz  
do kawy/herbaty

2999

7

FANTASTISK
Serwetki  
papierowe, 50 szt.

399

13

Przedstawione rozwiązania zawierają różne artykuły przeznaczone do użytku domowego lub profesjonalnego.  

Upewnij się, że wybrane przez ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.
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Zaoszczędź trochę czasu rano 

i owsiankę z truskawkami na 

śniadanie przygotuj już wie-

czorem. Szczelne zamknięcie 

pozwala jedzeniu zachować 

smak i aromat na dłużej.
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Krzesła 

  LÅNGFJÄLL krzesło biurowe  
z podłokietnikami 499,- Pokrycie: 
100% poliester. Siedzisko S53×G41, 
W43–53cm. Gunnared beżowy/bia-
ły 092.527.91

  SVENBERTIL krzesło z podłokietni-
kami 199,- Bejcowana, lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa/chro-
mowana stal. S53×G50, W84cm. 
Czarny/Dietmar chromowany 
191.976.95

  LIDKULLEN stołek do siedzenia/
stania 299,- 100% poliester  
i stal. Siedzisko Ø38, W59–81cm. 
Gunnared beżowy 004.183.76

  LÅNGFJÄLL krzesło konferencyj-
ne 349,- 100% poliester. Siedzisko 
S53×G41, W43–53cm. Gunnared 
ciemnoszary/czarny 191.749.72
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FLINTAN
Krzesło biurowe

199,-

Krzesła JÄRVFJÄLLET,  
HATTEFJÄLL, FLINTAN, MARKUS, 

ALEFJÄLL, TROLLBERGET,  
LIDKULLEN, LÅNGFJÄLL  

i FJÄLLBERGET mają bezpłatną 
10-letnią gwarancję.

   

   

  

Rama:  Rama:  

Rama:  Nogi:   Nogi:   Nogi:   

Siedzisko:     Siedzisko:     

Siedzisko:  Siedzisko:    Siedzisko:    Siedzisko:  

   

   

      

  

  FJÄLLBERGET krzesło konferencyj-
ne na kółkach 549,- 74,5% poliester, 
20% modakryl, 5,5% bawełna, stal. 
Siedzisko S42×G40, W43–56cm. 
Okleina jesionowa bejcowana na 
czarno/Gunnared ciemnoszary 
203.964.20

  BINGSTA fotel 499,-  
Pokrycie: 100% poliester. S70×G58, 
W76cm. Vissle ciemnożółty/Kabusa 
ciemnożółty 404.556.49

  NORRÅKER stołek barowy z opar-
ciem 299,- Bejcowana, lakierowa-
na bezbarwnie lita brzoza i okle-
ina brzozowa. S42×G48, W100cm. 
204.290.10

  RÖNNINGE krzesło 299,- Barwiona, 
lakierowana bazbarwnie lita brzo-
za i okleina brzozowa. S46×G49, 
W79cm. 104.225.04

  JANINGE stołek barowy 399,- 
Wzmocnione tworzywo polipropy-
lenowe/stal malowana proszkowo. 
Siedzisko S38×G36, W56–76cm. 
Biały 702.460.89

  JANINGE krzesło 149,- 
Wzmocnione tworzywo  
polipropylenowe. S50×G46, 
W76cm. Żółty 602.460.80

  YNGVAR krzesło 399,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie okleina i 
stal nierdzewna. S53×G51, W71cm. 
Antracytowy 804.176.36

  YNGVAR stołek barowy 399,- 
Bejcowana, lakierowana bez-
barwnie okleina i stal nierdzew-
na. Siedzisko S40×G40, W75cm. 
Antracytowy 604.007.45

  BINGSTA fotel z wysokim opar-
ciem 599,- Pokrycie: 100% polie-
ster. S70×G58, W101cm. Vissle 
ciemnoszary/Kabusa ciemnoszary 
104.542.36

  

    

     

   

  

  JÄRVFJÄLLET krzesło biurowe 
599,- Formowany eukaliptus i stal 
malowana proszkowo. Siedzisko 
S52×G46, W45–56cm. Gunnared 
niebieski 203.635.99

  HATTEFJÄLL krzesło biurowe 599,- 
Pokrycie: 100% poliester. S50×G40, 
W41–52cm. Gunnared średniosza-
ry 103.413.34

  TROLLBERGET stołek do siedze-
nia/stania 299,- Farbowana na 
wskroś pełnoziarnista skóra licowa. 
Siedzisko Ø39, W66–80cm. Grann 
beżowy 003.882.61

  HATTEFJÄLL krzesło biurowe  
z podłokietnikami 799,- Stal i pianka 
poliuretanowa. Siedzisko S50×G40, 
W41–52cm. Smidig czarny/czarny 
893.052.05

  ALEFJÄLL krzesło biurowe 799,- 
Farbowana na wskroś pełno-
ziarnista skóra licowa. Siedzisko 
S51×G42, W45–56cm. Grann  
beżowy 503.086.86

  MARKUS krzesło biurowe 499,- 
Pokrycie: 100% poliester. Siedzisko 
S53×G47, W46–57cm. Vissle ciem-
noszary 702.611.50

  JÄRVFJÄLLET krzesło biurowe  
z podłokietnikami 699,-/szt. 
Formowany eukaliptus i stal  
malowana proszkowo. Siedzisko 
S52×G46, W45–56cm. Gunnared 
beżowy/biały 592.971.98

  JÄRVFJÄLLET krzesło biurowe  
z podłokietnikami 699,- 
Formowany eukaliptus i stal  
malowana proszkowo. Siedzisko 
S52×G46, W45–56cm. Gunnared 
ciemnoszary/czarny 992.756.32

  FLINTAN krzesło biurowe 199,-  
Stal malowana proszkowo, 100% 
poliester. Siedzisko S47×G48,  
W47–60cm. Vissle szary 203.368.36

  FLINTAN/NOMINELL krzesło  
biurowe z podłokietnikami 249,- 
Stal malowana proszkowo i polie-
ster. Siedzisko S47×G48, W47–
60cm. Czarny 292.081.94

Zobacz pełen  
asortyment  

naszych krzeseł  
na IKEA.pl

  LEIFARNE krzesło z podłokietnika-
mi 199,- Wzmocnione tworzywo  
polipropylenowe. S53×G50, 
W87cm. Ciemnożółty/Dietmar 
chromowany 193.042.09

  LEIFARNE krzesło z podłokietni-
kami 199,- Wzmocnione tworzy-
wo polipropylenowe. S53×G50, 
W87cm. Biały/Dietmar chromowa-
ny 391.278.09

Wszystkie produkty zamieszczone  
na kolejnych stronach zostały przetestowa-
ne pod kątem użytku biurowego.  
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa  
i właściwości danego artykułu znajdziesz  
w jego szczegółowym opisie.
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Wszystkie produkty zamieszczone na  

kolejnych stronach zostały przetestowane 
pod kątem użytku biurowego. Więcej  
informacji na temat bezpieczeństwa  
i właściwości danego artykułu znajdziesz  
w jego szczegółowym opisie. 

Biurka

  TOMMARYD stół 499,- 
Wykończenie z folii i stal malowa-
na proszkowo. D130×S70, W75cm. 
Antracytowy 993.048.04

 1 BEKANT szafka na kółkach 599,- 
Farba akrylowa i stal malowana 

proszkowo. S41×G45, W61cm. 
Biały 792.824.26

 2 BEKANT szafka na kółkach 799,- 
Farba akrylowa i stal malowana 

proszkowo S41×G45, W101cm. 
Czarny 292.825.32

 3 BEKANT szafka na nóżkach 849,- 
Farba akrylowa i stal malowana 

proszkowo. S61×G45, W101cm. 
Biały 392.825.41

 4 BEKANT regał 999,- Farba  

akrylowa i stal malowana  

proszkowo S121×G45, W134cm. 
Czarny 103.734.95

 5 * HÄLLAN kombinacja do prze-
chowywania z drzwiami 224,- Stal 

malowana proszkowo. S45×G47, 
W92cm. Biały 192.913.15

 6 * HÄLLAN kombinacja  

do przechowywania z drzwiami  

323,- Stal malowana proszkowo.  
S45×G47, W117cm. Biały 

792.493.28
 7 * HÄLLAN kombinacja  

do przechowywania z drzwiami  

472,- Stal malowana proszkowo.  
S45×G47, W167cm. Biały 

492.493.96

8  * HÄLLAN kombinacja  

do przechowywania z drzwiami  

423,- Stal malowana proszkowo  

S45×G47, W167cm. Biały 

892.494.03

 1 * IDÅSEN witryna z przesuwany-
mi drzwiami 1099,- Szkło harto-
wane i stal malowana proszkowo.  
S120×G45, W140cm. Beżowy 

803.609.51
 2 IDÅSEN komoda z szufladami 

na kółkach 399,- Stal malowana 

proszkowo. S42×G47, W61cm. 
Ciemnoszary 303.609.82 

 3 * IDÅSEN szafka wysoka  

z szufladą i drzwiami 899,-  
Stal malowana proszkowo. 
S45×G47, W172cm. Niebieski 
303.609.77

 4 * IDÅSEN szafka z drzwiami  

i szufladami 799,- Stal malowana 

proszkowo. S80×G47, W119cm. 
Niebieski 403.609.72 

 5 GALANT komoda z szufladami 

na kółkach 599,- Wykończenie 
z folii melaminowej. S45×G60, 
W55cm. Biały 103.651.55

 6 GALANT szafka z drzwiami  

549,- Lakierowana bezbarwnie  

okleina dębowa. S80×G45, 
W120cm. Bejcowana na biało 
okleina dębowa 903.651.37 

 7 * GALANT komoda z szufladami  

1299,- Bejcowana, lakierowana 
bezbarwnie okleina jesionowa. 
S80×G45, W80cm. Okleina  
jesionowa bejcowana na czarno 

303.651.59
 8 GALANT szafka z przesuwanymi  

drzwiami 1799,- Wykończenie  
z folii melaminowej. S160×G45, 
W120cm. Biały 303.651.35

*Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączonymi 
mocowaniami trzeba przymocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Meble do 
przechowywania

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

Produkty oznaczo-
ne tym symbolem 

mogą zostać wypo-
sażone w inteligent-
ny zamek ROTHULT. 

  

  TOMMARYD stół 529,- 
Wykończenie z folii i stal malowa-
na proszkowo. D130×S70, W105cm. 
Antracytowy 293.048.26

      

  

  IDÅSEN biurko z regulacją wysoko-
ści 1799,- Lakierowana bezbarwnie 

okleina jesionowa i stal malowana 

proszkowo. D120×S70, W63–127cm. 
Czarny/beżowy 692.809.27

Blat:     Nogi:  

  IDÅSEN biurko 749,- Lakierowana 

bezbarwnie okleina jesionowa i stal 

malowana proszkowo. D120×S70, 
W62–76cm. Czarny/ciemnoszary 

192.810.24

Blat:     Nogi:  

  BEKANT biurko z regulacją wysoko-
ści 1949,- Wykończenie z folii i płyta 
wiórowa. D160×S80, W65–125cm. 
Biały 690.225.37

Blat:       Nogi:  Blat:       Nogi:  Blat:     Nogi: Blat:     Nogi: 

  BEKANT biurko narożne, lewe 999,- 
D160×S110, W65–85cm. Niebieski/
biały 192.828.44

  SKARSTA biurko z regulacją wy-
sokości 699,- Malowane wykoń-
czenie i stal malowana proszko-
wo. D120×S70, W70–120cm. Biały 

593.248.18

  SKARSTA biurko z regulacją wyso-
kości 749,- Malowane wykończe-
nie i stal malowana proszkowo. 
D160×S80, W70–120cm. Beżowy/
biały 193.248.15

  STENSELE stół 399,- Wykończenie 
z folii i stal malowana proszko-
wo. Ø70, W75cm. Antracytowy 

792.882.30

 

  STENSELE stolik barowy 499,- 
Wykończenie z folii i stal malowa-
na proszkowo. D70×S70, W104cm. 
Antracyt 993.239.25

 

  NORRÅKER stół 499,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie lita brzo-
za. D125×S74, W74cm. Brzoza 
304.289.82

 

  NORRÅKER stół barowy 499,- 
Bejcowana, lakierowana bezbarw-
nie lita brzoza. D74×S74, W102cm. 
Brzoza 404.290.14

 

Zobacz 
pełen  

asortyment 
naszych  

biurek i szafek 
na IKEA.pl

Biurka i meble do przechowywa-
nia SKARSTA, BEKANT, HÄLLAN, 

IDÅSEN i GALANT mają bezpłatną 
10-letnią gwarancję.

5

6

7
8

ikeaproduct:803.609.51
ikeaproduct:303.609.82
ikeaproduct:103.734.95
ikeaproduct:392.825.41
ikeaproduct:292.825.32
ikeaproduct:792.824.26
ikeaproduct:303.609.77
ikeaproduct:403.609.72
ikeaproduct:303.651.35
ikeaproduct:303.651.59
ikeaproduct:903.651.37
ikeaproduct:103.651.55
ikeaproduct:690.225.37
ikeaproduct:192.828.44
ikeaproduct:593.248.18
ikeaproduct:193.248.15
ikeaproduct:692.809.27
ikeaproduct:192.810.24
ikeaproduct:792.882.30
ikeaproduct:993.239.25
ikeaproduct:993.048.04
ikeaproduct:293.048.26
ikeaproduct:304.289.82
ikeaproduct:404.290.14
ikeaproduct:892.494.03
ikeaproduct:492.493.96
ikeaproduct:792.493.28
ikeaproduct:192.913.15


Usługi i gwarancje
Możesz zrobić wszystko samodzielnie, ale nie musisz! 
Chcemy w jak największym stopniu ułatwić ci urządzanie swojego biznesu. Od dostarczenia 
nowych mebli po odbiór starych – zawsze śpieszymy z pomocą. Więcej informacji na temat 
naszych usług uzyskasz na IKEA.pl lub w najbliższym sklepie IKEA.

34 Usługi i gwarancje

Planowanie i doradztwo
W przypadku każdego projektu – 
dużego czy małego – detale mają 
ogromne znaczenie. Porozmawiaj 
z naszymi doradcami o swoich 
potrzebach i pomysłach – wspól-
nie dopracujemy każdy szczegół, 
by przekuć twoje marzenia w 
rzeczywistość. 

Planowanie online
Uwolnij w sobie pokłady kreatyw-

ności! Łatwe w obsłudze programy 
do planowania pomogą w realizacji 
twoich marzeń o doskonale  
urządzonym biznesie.  
Zobacz na IKEA.pl

Dostawa
Nieważne, czy kupujesz w sklepie 
czy w internecie ani jak duże są 
twoje zakupy, zajmiemy się dźwiga-

niem ciężkich paczek i dostarczymy 
wszystko do twojej firmy.

Płatność
Za zakupy możesz zapłacić na kilka 
różnych sposobów, między innymi 
gotówką, kartą lub przelewem.

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

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy na IKEA.pl, możesz 
zaoszczędzić sporo czasu. Złóż 
zamówienie przez internet i odbierz 
swoje zakupy w Punkcie Odbioru 
Zamówień, kiedy ci wygodnie.

Gwarancje

Biurka i meble do przechowywania BEKANT, 
GALANT, IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA i THYGE 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów, wykonania 
i funkcji wszystkich głównych elementów biurek 
z serii BEKANT, serii IDÅSEN, mebli do przecho-

wywania GALANT, biurek THYGE, biurek SKARSTA 
oraz szafek HÄLLAN.  
Które produkty nie są objęte gwarancją?  
W przypadku artykułów IKEA, które stanowią 
część zestawu lub kombinacji oferowanych  
przez IKEA, gwarancja dotyczy tylko tych artyku-

łów, które zostały prawidłowo zmontowane  
i wchodzą w skład zestawu lub kombinacji 
produktów tej samej serii. Na przykład podstawa 
biurka BEKANT wchodzi w skład zestawu serii 
BEKANT i należy  uzupełnić ją blatem biurka 
BEKANT, w innym przypadku podstawa biurka  
nie będzie objęta gwarancją. 

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje następujących  
produktów: • BEKANT ścianki do biurka.

Krzesła biurowe MARKUS, LÅNGFJÄLL, 
HATTEFJÄLL, ALEFJÄLL, TROLLBERGET, 
JÄRVFJÄLLET, FLINTAN i FJÄLLBERGET 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja 

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady dotyczące  
materiałów i wykonania następujących  
elementów krzesła biurowego:  
• rama konstrukcyjna • części ruchome.  
Części ruchome to komponenty  
umożliwiające przesuwanie albo regulację  
krzesła. Gwarancja dotyczy zgodnego  
z przeznaczeniem użytkowania  
komponentów kółek, siłowników,  
mechanizmów oraz mechanizmów  
regulacji podłokietników i oparcia.

Biurka i meble do przecho-

wywania BEKANT, GALANT, 
IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA  
i THYGE mają bezpłatną 
10-letnią gwarancję.

Krzesła biurowe MARKUS, 
LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
ALEFJÄLL, TROLLBERGET, 
JÄRVFJÄLLET, FLINTAN i 
FJÄLLBERGET mają bezpłat-
ną 10-letnią gwarancję.

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

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. 
Dane kontaktowe znajdziesz na IKEA.pl

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowią-

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

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

SKARSTA
Biurko z regulacją wysokości. 
Malowane wykończenie i stal malowana  
proszkowo D160×S80, W70–120cm. 893.248.12

749,-

BEKANT
Szafka na kółkach 
Patrz str. 33.

599,-/szt.

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej 

sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

ikeaproduct:893.248.12

