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Katalog
IKEA 2019
Witajcie w... domach!
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KATALOG IKEA 2019

01 PH151225 INGATORP (okładka)
02 PH151761 NORRÅKER

To są numery
identyfikacyjne zdjęć.

Witajcie w...
domach!
Premiera Katalogu IKEA 2019
już wkrótce – nadchodzą ekscytujące zmiany! W jego poprzednich
edycjach zawsze prezentowaliśmy
inspirujące aranżacje wnętrz w podziale na funkcje, np. sypialnię czy
kuchnię. W tym roku koncepcja
została zmieniona – pojawiły się
aranżacje całych domów. Przestrzenie zaprojektowano, uwzględniając
potrzeby ludzi, którzy mogliby w nich
zamieszkać, są pełne konkretnych
pomysłów i inspiracji.
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01 PH151167 SVÄRTA
01

Projektowanie lepszego życia
w domu. Aby stworzyć domy do
naszego Katalogu 2019, zaczęliśmy
od raportu IKEA Życie w domu.
Każdego roku przeprowadzamy szeroko zakrojone badania z udziałem
ludzi z całego świata. Odbywamy
wizyty domowe, wywiady i ankiety,
by lepiej zrozumieć zarówno radości,
jak i wyzwania współczesnego życia.
Następnie wykorzystujemy zdobyte
obserwacje przy opracowywaniu
produktów i dobrych rozwiązań.
Na podstawie raportu opracowaliśmy
siedem historii i sytuacji życiowych.
Następnie nasi projektanci wykorzystali je do stworzenia rozkładów
mieszkań, ustawień mebli i wystroju
wnętrz dla poszczególnych domów.
Naszym celem jest pokazanie, w jaki
sposób projekty pojedynczych pokojów współgrają ze sobą, tworząc
dom najlepiej dopasowany do ciebie,
twojego życia i stylu.
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01 PH151907 IKEA365+
01

Najważniejsze
jest to, co
między nami
W IKEA świętujemy różnorodność
codziennego życia. Wiemy, że dzięki jego
mieszkańcom dom opowiada za każdym
razem inną historię. Niezmienna jest jedna kwestia ‒ dla każdego człowieka dom
jest miejscem szczególnym, gdyż to w nim
nabywa umiejętności życia społecznego.
To nie tylko budynek, a nasi najbliżsi
ze wszystkimi potrzebami i emocjami.
To z nimi spędzamy najwięcej czasu,
pojawiają się więc różne emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Relacje
międzyludzkie dają nie tylko możliwość
wsparcia czy przyjaźni, ale stanowią
potencjalne źródło niesnasek, szczególnie
na styku różnych osobowości domowników.
Dom może neutralizować napięcia
i wzmacniać pozytywne emocje.
IKEA rozumie niesnaski wynikające z codziennych relacji domowników i stara się
uczynić życie w domu lepszym poprzez
ich łagodzenie. Można tego dokonać m.in.
poprzez umiejętne zrównoważenie przestrzeni „ja” i „my”, dzięki wykorzystaniu
odpowiednich produktów i sprytnych
pomysłów.
Pomagając domowi, pomagamy wszystkim
jego mieszkańcom. Dbając o swój dom,
dbasz o siebie i swoich bliskich.
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01 PH151586 SNIGLAR
02 PH151877 LANGUR
03 PH152628 BRÅTHULT

03

IKEA koncentruje się na życiu w domu
ze wszystkim, co się z tym wiąże:
wyzwaniami, smutkami, radościami
i marzeniami.
Każdy dom ma do opowiedzenia ciekawą historię, wypełnioną emocjami
i marzeniami jego mieszkańców. IKEA
chce pomóc w celebracji domowego
życia, a także w dopasowaniu czterech
kątów do potrzeb własnych i najbliższych nam osób.
IKEA. Niech żyje dom!
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01 PH151912 STRANDMON
01

Zupełnie wyjątkowe, tak jak wy.
Siedem domów katalogowych
reprezentuje szeroką gamę stylów,
metraży i budżetów. To niezbity
dowód na to, że tak naprawdę
nie ma czegoś takiego jak typowy
dom IKEA (lub Klient IKEA!).
Ale nasze inspirujące domy stanowią tylko część nowego Katalogu
2019. Nie zabraknie w nim również
nowości – jesteśmy bardzo podekscytowani, by w końcu je wam zaprezentować! Jak zawsze, w katalogu
znajdzie się także fantastyczny wybór naszych ulubionych produktów,
dostępnych w asortymencie już od
pewnego czasu oraz inteligentne,
stylowe i niedrogie rozwiązania
dla każdego zakątka twojego domu.
Jak zwykle, to co w nim prezentujemy, to tylko ułamek pełnej oferty
IKEA - o wiele więcej można znaleźć
w internecie i w naszych sklepach.
Gotowi na nowe odkrycia?
Zapraszamy do środka!

KATALOG IKEA 2019

Poznaj
sąsiadów!
Zajrzyj do kilku naszych domów...

Azyl w środku miasta: Strona 8

Pełna chata: Strona 12

Para tworzy zmysłowy azyl: miejsce do relaksu
i naładowania wewnętrznych baterii.

Sześcioosobowa rodzina tworzy przestrzeń dla wszystkich
razem i każdego z osobna w mieszkaniu w dużym mieście.

Dobre pomysły – naturalnie! Strona 16

Otwórz się na zmiany: Strona 20

Gdy więcej znaczy więcej: Strona 24

Zajrzyj do współdzielonego domu,
w którym domownicy żyją w sposób
zrównoważony i stylowy.

Projekt domu, który łamie wszystkie przyjęte
zasady dotyczące tego, jak czteroosobowa
rodzina powinna korzystać ze swojej przestrzeni.

Dom pary, która pielęgnuje wspomnienia,
prezentując skarby zebrane podczas
wspólnego życia.
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AZYL W ŚRODKU MIASTA
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01 PH152610 GRÖNLID
01

Azyl w środku
miasta
Stworzenie kojącego azylu jest
możliwe nawet w środku wielkiego,
stresującego miasta. Jednym
ze sposobów na zachowanie
równowagi jest dobra organizacja
i nieprzeładowane treścią otoczenie.
Możesz stworzyć miejsce sprzyjające
refleksji, odzyskaniu spokoju
i radości oraz dające możliwość
naładowania baterii po ciężkim dniu
– wystarczy pozostawić za progiem
pędzący świat i zatroszczyć się
o swoje dobre samopoczucie.
Raport IKEA Życie w domu:
W miarę jak nasze życie staje się
coraz bardziej zabiegane, a praca
coraz bardziej wymagająca, świat
zewnętrzny – często za pomocą
technologii – przenika do naszych
domów jak nigdy wcześniej,
wywołując wewnętrzny stres.
Kto tu mieszka: Para prowadząca
intensywne życie zawodowe, które
chce pozostawić za drzwiami,
gdy tylko przekracza próg domu.

AZYL W ŚRODKU MIASTA

KATALOG IKEA 2019

01 PH152620 PLATSA
02 PH152617 SJÖPENNA

01

Oto dowód na to, że niepozorny zazwyczaj przedpokój może stać się
ulubionym miejscem w domu. Obszerne szafy PLATSA zestawione razem
z rzędem otwartych szafek zawieszonych nad głową zapewniają mnóstwo
miejsca na wszystko, co chcesz schować. Tworzą jednocześnie wygodny
kącik, który idealnie przydaje się podczas zakładania butów. Rząd łatwo
dostępnych haczyków może pod koniec pracowitego dnia przejąć z twoich
rąk kapelusz, torbę lub parasol.

02

Dekoruj dla swoich zmysłów. Często przy wyborze mebli skupiamy się na ich kształcie i kolorze, ale podczas
urządzania wnętrza, w którym ma się przyjemnie spędzać czas, równie istotne są faktura i jakość światła.
Celem jest uzyskanie efektu miękkości i delikatności, począwszy od przytulnych narzut i poduszek, po zasłony
filtrujące światło słoneczne i rozproszony ciepły blask lampy z papierowym kloszem – takim jak SJÖPENNA.
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AZYL W ŚRODKU MIASTA

01 PH152758 ASKERSUND
02 PH152751 IVAR
03 PH152308 GODMORGON

01

Kuchnie to miejsce, w którym dużo się dzieje, a praca
wre na całego. Ściana jednolitych, zamkniętych szafek
pozwoli wizualnie utrzymać potencjalny rozgardiasz pod
kontrolą. Pozostawienie niewielkiej otwartej przestrzeni
w ciągu szafek METOD poprawia ogólny wygląd kuchni,
dzięki czemu zarówno zamknięte, jak i otwarte części
zabudowy prezentują się bardziej atrakcyjnie – właśnie
dzięki kontrastowi między nimi.

02

Myślisz, że wyczerpałeś już wszystkie możliwości przechowywania?
Niekoniecznie. Szafki IVAR zapewniają sekretne miejsce do przechowywania różnych skarbów, np. albumów ze zdjęciami lub asortymentu
związanego z ulubionym hobby, jak ten tajny schowek na przędzę.
Zyskujesz również powierzchnię na blacie szafki do eksponowania
tych wszystkich drobiazgów, dzięki którym wnętrze zyskuje bardziej
osobisty charakter.

03

Kiedy chcesz stworzyć w łazience naturalny wystrój w stylu
spa, nie wszystko musi być ukryte. Przedmioty, które
zdecydujesz się wyeksponować, są równie ważne jak to,
co schowasz w szafce GODMORGON. Na otwartych półkach
zmieścisz miękkie ręczniki, świece zapachowe i ulubione
produkty do pielęgnacji. Roślina doniczkowa we właściwym
miejscu (słońce i wilgoć z prysznica zapewniają korzystne
warunki do wzrostu) wprowadzi do łazienki trochę życia.

AZYL W ŚRODKU MIASTA
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01 PH152331 KUBBIS
02 PH152330 KOMPLEMENT
03 PH152323 MAJGULL

01

Nawet gdy trzymasz większość przedmiotów za zamkniętymi
drzwiami, wieszak KUBBIS to prosty sposób na przechowywanie rzeczy, których potrzebujesz na następny dzień.
Dzięki temu spokojny rytm poranków stanie się rzeczywistością.

02

Przekopywanie się przez zabałaganioną szafę to pewny sposób
na zakłócenie poczucia spokoju. Dzięki prostym, pomysłowym
akcesoriom z serii KOMPLEMENT nawet najmniejsze przedmioty
i dodatki będą pod kontrolą, co dodatkowo pomoże utrzymać
harmonijną atmosferę.

03

Dobry odpoczynek zapewnia zdrowsze i szczęśliwsze
życie. Przemień swoją sypialnię w bardziej spokojną
przestrzeń do spania dzięki zasłonom MAJGULL.
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PEŁNA CHATA
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01 PH151878 NORRÅKER
01

to jest nazwa głównego
produktu widocznego
na zdjęciu

Pełna chata
Wierzymy, że wiele osób w różnym
wieku i z odmiennymi potrzebami
może żyć szczęśliwie pod jednym
dachem, zachowując równowagę
w spędzaniu czasu razem i byciu
z dala od siebie. W domu, w którym
naprawdę wiele się dzieje, znajdziesz
rozwiązania integrujące mieszkańców. To dom idealny dla rodziny chcącej zawsze czuć się blisko
siebie, nawet kiedy domownicy
zajmują się swoimi sprawami.
Raport IKEA Życie w domu:
Negocjowanie tego, co twoje,
a co moje, może czasem przypominać regularną bitwę. Ze wszystkich kłótni, które toczymy w domu,
aż 17% ma źródło w przeszkadzaniu sobie i ingerowaniu w osobistą przestrzeń. 42% osób twierdzi,
że ciężko im poprosić o miejsce
tylko dla siebie, więc linia frontu
często jest niejasna.
Kto tu mieszka: Rodzice z czworgiem dzieci w różnym wieku, od niemowlęcia do nastolatka.

PEŁNA CHATA
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01 PH151909 KIVIK
02 PH151473 EKET
03 PH151475 GRANBODA

01

Zestaw wszystkie elementy serii KIVIK i stwórz bardzo dużą modułową sofę,
która pozwoli zebrać wszystkich domowników w jednym miejscu, by wspólnie zagrać
w grę wideo lub obejrzeć film. Następnie rozstaw z powrotem wszystkie moduły
tworząc mniejszą sofę, prywatną otomanę i wygodny szezlong przy oknie - powstanie
miejsce, w którym możesz SMS-ować z przyjaciółmi lub poczytać w samotności.

02

Wiele domowników oznacza mnóstwo przedmiotów.
Zaaranżowanie ściany przy użyciu dekoracyjnych,
ale i praktycznych modułów do przechowywania
EKET (dostępnych w wersji wysokiej lub niskiej)
pomaga zapanować nad rozgardiaszem. Utrzymanie
jednolitego rozmiaru i kształtu otwartych szafek
na całej ścianie sprawia, że pomieszczenie wygląda
na doskonale zorganizowane.

03

Pomysłowy i stylowy. Zestaw stolików GRANBODA
w pastelowych, stopniowanych odcieniach nie tylko
ładnie wygląda, ale również doskonale spełnia
swoje zadanie. Gdy potrzebujesz miejsca do pracy,
jedzenia czy zabawy, masz je zawsze pod ręką,
by móc korzystać z nich w całym pokoju. A kiedy
chcesz mieć więcej miejsca na podłodze, wystarczy
wsunąć jeden pod drugi!
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PEŁNA CHATA

01 PH151603 FLISAT
02 PH151602 DJUNGELSKOG

01

W dziecięcym królestwie dwa łóżka na antresoli, umieszczone przy przeciwległych ścianach,
zapewniają dużo osobistej przestrzeni we wspólnym pomieszczeniu. Znajdująca się na środku
pokoju otwarta przestrzeń ze stolikiem i krzesłami FLISAT stanowi zaproszenie do szalonej
zabawy na miękkim, kolorowym dywanie przez cały dzień.

02

Duże torby do przechowywania idealnie się nadają do szybkiego
porządkowania zabawek po skończonej zabawie (lub piżama party).
Zawieś je na wieszaku z haczykami, oszczędzając w ten sposób
cenne miejsce na podłodze i zyskując efekt bardziej zorganizowanej,
uporządkowanej przestrzeni. A jeśli wybierzesz torby w kolorowych,
zabawnych wzorach, jak na przykład torby z serii DJUNGELSKOG,
sprawdzą się one jednocześnie jako dekoracja.

PEŁNA CHATA
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01 PH151479 SLÃKT
02 PH151555 DYNAN
03 PH151672 HÄLLAN

01

Nastolatkowie po prostu chcą mieć trochę miejsca dla siebie, nawet
jeśli jest to pokój, w którym zmieści się tylko łóżko. I bez względu
na to, ile masz miejsca (niewiele albo bardzo dużo) warto wypróbować
nasze sprytne łóżko SLÃKT. Pod spodem skrywa całkiem sporo
niespodzianek, w tym schowek z miejscem do przechowywania
i składane łóżko dla niespodziewanych gości.

02

Sześć osób, jedna łazienka? Sześć słów: postaw
na pomysłowe rozwiązania do przechowywania!
Dzięki szybkim, elastycznym rozwiązaniom, takim
jak nasze wolnostojące i wiszące szafki DYNAN,
każdy zawsze znajdzie miejsce na butelkę ulubionego
szamponu, bez konieczności poważnej przebudowy.

03

Zupełnie jak w szkole, korytarz to miejsce tętniące życiem.
Jeśli ustawisz w nim szafki HÄLLAN przeznaczone dla
każdego członka rodziny, poranki będą płynąć znacznie
sprawniej (a każdy sam zdecyduje, czy chce dodać
do nich kłódkę).
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DOBRE POMYSŁY – NATURALNIE!

KATALOG IKEA 2019

01 PH152168 ODDVALD
01

Dobre
pomysły –
naturalnie!
Kiedy zależy ci na zdrowszym i bardziej zrównoważonym stylu życia,
twoja przestrzeń może zarówno
odzwierciedlać, jak i wspierać twoje
wybory. Nasi współlokatorzy mieszkają w domu, który pozostaje blisko
natury, nawet w środku miejskiej
dżungli.
Raport IKEA Życie w domu:
Spędzamy dużo czasu, będąc fizycznie obecni w naszych domach,
ale czujemy się w nich najlepiej,
gdy jesteśmy w nich obecni również mentalnie. Jednym z głównych
sposobów, by doświadczyć bycia tu
i teraz w naszych czterech kątach
jest maksymalne zbliżenie się do
natury, na ile dom na to pozwala.
Nawet prosta czynność pielęgnowania domowych roślin sprawia,
że skupiamy się na teraźniejszości,
która łączy nas z naszym domem.
Kto tu mieszka: Para z małym
dzieckiem i współlokatorem. Wspólne dzielenie mieszkania w dużym
mieście daje rodzinom wiele możliwości życia na swój własny sposób.
Oczywiście, bywa tłoczno, ale zawsze
znajdzie się miejsce na zdrowe gotowanie i mnóstwo roślin, a także
bardziej świadome sposoby recyklingu różnych przedmiotów oraz
surowców. Projekty DIY i RIY pomagają oszczędzać pieniądze, a ich
realizacja w towarzystwie zaciekawionego dziecka daje jeszcze więcej
frajdy i satysfakcji.

DOBRE POMYSŁY – NATURALNIE!

01 PH151903 GAMLARED
02 PH151940 VEBERÖD

01

Zacieraj granice między przestrzenią, wewnątrz i na zewnątrz,
tworząc miniogród pod dachem. Rząd metalowych regałów
HINDÖ, ustawionych tuż pod oknami, to idealne miejsce
na cieszące oczy rośliny umieszczone na górze i sporo
dodatkowego miejsca do przechowywania na dolnych półkach.

02

Stare spotyka nowe, tworząc niepowtarzalny efekt. Duża, piękna drewniana płyta
została ponownie wykorzystana i posłużyła do stworzenia jedynego w swoim
rodzaju stołu roboczego oraz jadalnego. Zamiast nóg dodano kozły ODDVALD.

KATALOG IKEA 2019
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DOBRE POMYSŁY – NATURALNIE!

01 PH151867 KUNGSFORS
02 PH151902 KUNGSBACKA
03 PH151871 OMAR

01

Jednym ze sposobów na dobry wygląd otwartych półek
kuchennych jest grupowanie podobnych wizualnie
przedmiotów. Konsekwentny dobór materiałów i kształtów
przezroczystych pojemników do przechowywania sprawia
schludne wrażenie i daje efekt perfekcyjnie zaaranżowanej
przestrzeni.

02

Świadome życie zaczyna się od kuchni. W domu, w którym wszystkim
domownikom zależy na oszczędnym gospodarowaniu cennymi zasobami
naturalnymi i na ponownym użyciu materiałów, zdecydowano się
na fronty szafek kuchennych KUNGSBACKA. Są one wykonane
z mieszanki drewna z recyklingu i przetworzonych butelek PET.

03

Kupuj i przechowuj w bardziej zrównoważony sposób
(co często jest bardziej przyjazne także dla domowego
budżetu). Wybieraj kasze, ziarna i inną suchą żywność
ze zbiorczych pojemników w sklepie i przechowuj je
w domu w szklanych słoikach na wytrzymałej półce,
takiej jak półka OMAR, wykonana z ocynkowanej stali.
Powiedz „nie” niepotrzebnym opakowaniom. Powitaj
pięknie wyglądające spiżarnie!

DOBRE POMYSŁY – NATURALNIE!
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01 PH151809 SORTERA
02 PH151835 TARVA
03 PH151753 UTÅKER

01

Zaprojektuj swój własny ekosystem! Połącz zestaw do recyklingu
i przechowywania z koszami do sortowania SORTERA, które najlepiej
sprawdzą się w przypadku twoich potrzeb. Dzięki temu robienie czegoś
dobrego dla siebie i natury będzie o wiele prostsze każdego dnia.

02

Sprytne rozwiązania ułatwiające codzienne życie przez
całą dobę wcale nie muszą wiązać się z dużymi kosztami.
Sztaplowaną drewnianą leżankę TARVA można szybko
rozłożyć do rozmiaru, który wygodnie pomieści dwie osoby,
bez większego zamieszania przekształcając w ten sposób
pokój dzienny w sypialnię.

03

Bez szafy, bez problemu. Zaadaptuj dowolną ścianę
w pojemne rozwiązanie do przechowywania z solidnymi
drewnianymi półkami. Następnie dodaj zasłonę sięgającą
od podłogi do sufitu. Nasza zasłona powstała ze ściereczek
do naczyń zszytych ze zwykłą tkaniną, co nie tylko dało
niepowtarzalny efekt domowego rękodzieła, ale i okazało
się rozwiązaniem przyjaznym dla domowego budżetu.
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OTWÓRZ SIĘ NA ZMIANY

01 PH151892 RINGHULT

Otwórz się
na zmiany
Kiedy rodzina zajmuje mieszkanie
tylko z jedną sypialnią na piętrze,
kto mówi, że rodzice nie powinni
oddać jej swoim dzieciom? Zwłaszcza, gdy sami mogą cieszyć się
przytulnym miejscem do spania
urządzonym w części pokoju dziennego. A dlaczego nie postawić na
dużą wyspę kuchenną w jadalni
(i korzystać w ten sposób z mnóstwa
miejsca do przechowywania, które
ta zapewnia) zamiast tradycyjnego
stołu, jeśli twoja rodzina lubi wspólne posiłki w bardziej nieformalnym
otoczeniu. To projekt odzwierciedlający styl życia tej fikcyjnej rodziny,
która zdecydowała się na porzucenie sztywnych „zasad” mówiących,
jak korzystać z przestrzeni w domu.
Raport IKEA Życie w domu:
Wiele osób dąży do osiągnięcia
efektu „wykończonego” domu,
mimo że ich potrzeby i marzenia
zmieniają się na przestrzeni lat.
Odkryliśmy, że prawdziwy komfort
mieszkania osiąga się wówczas,
gdy dom odzwierciedla obecne
potrzeby ludzi, a nie te poprzednie
lub te przewidywane.
Kto tu mieszka: Dwoje rodziców
i nastoletnie bliźniaki. To rodzina
o elastycznym podejściu do życia,
prowadząca otwarty dom, w którym
zawsze mile widziani są przyjaciele,
gdy tylko zechcą wpaść na chwilę
i spędzić czas z gospodarzami.

01
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01 PH151904 FLOALT
02 PH151885 FLOTTEBO
03 PH151905 BURVIK

01

Nasze panele świetlne FLOALT wprowadzają wrażenie naturalnego
światła do każdego wnętrza, które może potrzebować odmiany.
Tutaj są pogrupowane w dekoracyjny sposób, pięknie oświetlając
otoczenie i dodając całości stylowego charakteru.

02

Pokój dzienny jest największą przestrzenią w tym rodzinnym mieszkaniu
w środku miasta. Jednocześnie dzięki połączeniu różnych rozkładanych mebli
wypoczynkowych jest też najbardziej elastyczny. Nasze rozkładane sofy
FLOTTEBO świetnie nadają się do siedzenia lub spania, a rozmieszczenie
poduszek oparcia można dowolnie zmieniać, w zależności od potrzeb i okazji.
Pufy DIHULT, stanowiące ulubione miękkie siedzisko domowników, można
umieścić w dowolnym miejscu, gdy dopadnie nas ochota na chwilę relaksu.
Kiedy nie są używane, można je po porostu zawiesić na ścianie.

03

Stolik BURVIK ma wbudowany
uchwyt. Łatwo się go przenosi
i jest poręcznym pomocnikiem,
niezależnie od sytuacji i okazji –
podczas posiadówki z przyjaciółmi
lub całonocnego rodzinnego
maratonu gier wideo.
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OTWÓRZ SIĘ NA ZMIANY

01 PH152237 TERTIAL
02 PH151829 KUNGSFORS

01

Białe kafelki i szafki są superfunkcjonalne, a to wcale nie musi oznaczać
nudy – ta kuchnia jest tego najlepszym dowodem. Ożywienie wnętrza
jasnym i wyrazistym kolorem farby na ścianach sprawi, że cała przestrzeń
rozkwitnie. A jeśli dobierzesz jeden wyróżniający się dodatek w dokładnie
tym samym kolorze – w tym przypadku są to lampy TERTIAL – całość
zrobi duże wrażenie. Bonus: jeśli za kilka lat zamarzysz o zupełnie
nowym wystroju, wystarczy zmienić kolor akcentów.

02

KUNGSFORS to solidne, ale bardzo elastyczne rozwiązanie
do przechowywania, pozwalające w piękny sposób
wygospodarować miejsce na przybory kuchenne i zastawę,
z których korzystasz na co dzień. A gdy twoje potrzeby się
zmienią, możesz łatwo zmienić kształt i rozmieszczenie
zestawu, by dopasować go do twojego nowego „ja”.
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01 PH151564 MALM
02 PH151569 ELVARLI
03 PH151749 GODMORGON

01

Regał i ciemna farba pomagają wydzielić kącik sypialniany,
znajdujący się w jednym końcu części dziennej. Łóżko MALM
z wbudowanym pojemnikiem na pościel zapewnia dużo
miejsca do przechowywania pościeli i sezonowej odzieży.

02

Wykorzystaj w pełni miejsce w przedpokoju (lub dowolną
pustą ścianę) – zmieniając je w praktyczną i ładną szafę
przy pomocy systemu ELVARLI.

03

Kontrastująca kolorystyka przenika również do łazienki
dzięki umywalce GODMORGON. Ciemne kafelki i dopasowana fuga tworzą piękną, dramatyczną oprawę dla lustra
STORJORM ze zintegrowanym oświetleniem.
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01 PH151214 FÄRLÖV
01

Gdy więcej
znaczy więcej
Przedmioty opowiadają niepowtarzalną historię ludzi, którzy mieszkają w danym wnętrzu, a docenienie
osobistych skarbów w domu potrafi
naprawdę uszczęśliwić. Tak więc
podkreśl swoje ja, wyraźnie i dumnie!
Raport IKEA Życie w domu:
W skali globalnej, 27% ludzi uważa,
że społeczeństwo wywiera na nas
presję, abyśmy żyli bardziej minimalistycznie. Ale nasze relacje
z przedmiotami są głęboko emocjonalne, ponieważ wywołują one
wspomnienia, nadzieje i marzenia,
które sięgają znacznie głębiej niż
funkcjonalne zastosowanie. Dlatego
tak trudno jest nam się ich pozbyć.
Odkryliśmy, że łatwiej radzimy sobie
z rzeczami nawiązującymi do naszych doświadczeń, co pomaga nam
spojrzeć na posiadane przedmioty
w bardziej obiektywny sposób.
Kto tu mieszka: Para, która cieszy
się życiem i tym, co udało im się
zgromadzić przez wspólne lata pełne przygód. Stwierdzenie, że w tym
domu jest mnóstwo do odkrycia
jest sporym niedopowiedzeniem,
ale każdy centymetr tej tętniącej
życiem przestrzeni jest dobrze
przemyślany. Przepis na sukces?
Sprytne pomysły na przechowywanie, organizację i – przede wszystkim
– eksponowanie.

GDY WIĘCEJ ZNACZY WIĘCEJ
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01 PH151373 RÅSKOG
02 PH151371 VADHOLMA
03 PH151219 VADHOLMA

01

Drobny, ale wyrazisty akcent kolorystyczny w pięknej,
neutralnej przestrzeni potrafi zrobić duże wrażenie.
Odrobina niebieskości superfunkcjonalnego wózka RÅSKOG
podkreśla spokojną elegancję otaczających go białych
płytek, różnych rodzajów metalu i naturalnych odcieni
drewna.

02

Zastanów się nad połączeniem otwartych półek
i zamykanych szafek, zamiast decydować się tylko
na jeden typ przechowywania. Mając i półki, i szafki,
możesz skupić się na wyeksponowaniu najpiękniejszych
dodatków, takich jak butelki i książki (tutaj pokazane
na półkach VADHOLMA), ukrywając pojemniki z płatkami
śniadaniowymi i środki czystości.

03

Wyspa kuchenna nie musi być ogromna, aby spełniać swoje zadanie.
VADHOLMA ma mnóstwo praktycznych miejsc do przechowywania
i przestrzeń roboczą. A wszystko to ukryte w niezbyt dużym i bardzo
pięknym opakowaniu.
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01 PH151240 HEMNES
02 PH151223 EKEDALEN
03 PH151220 EKEDALEN

01

Spójrz na regał na książki jak na trzy możliwości w jednym.
Po pierwsze, na górnych półkach możesz ustawić (i trochę
się pochwalić) swoją ukochaną kolekcję książek. Na niższych
półkach umieść kolorowe pudełka pełne zdjęć, listów,
programów teatralnych i innych pamiątek. A w środkowej
części wyeksponuj duże, wyjątkowe dekoracje, które
mogłyby wydać się przytłaczające, gdyby ustawić je
na szafce lub blacie.

02

Jedyną w swoim rodzaju ścianę z efektem „wow” można stworzyć
przy pomocy siatki zbudowanej z prostych luster. Ta odważna
instalacja wizualnie otwiera pomieszczenie, dając wrażenie
dodatkowej przestrzeni, co zawsze się przydaje, zwłaszcza
we wnętrzach często używanych podczas spotkań.

03

Gdy lubisz zabawę i spotkania towarzyskie, w naturalny
sposób zaczynasz gromadzić naczynia, szkło i sztućce.
Tutaj ustawiliśmy obok siebie dwa przeszklone regały
LIATORP, które zapewniają mnóstwo miejsca do przechowywania wszystkiego, czego potrzebujesz, by pięknie
nakryć swój stół. Przy okazji wynoszą elegancki wystrój
części jadalnej na jeszcze wyższy poziom.

GDY WIĘCEJ ZNACZY WIĘCEJ
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01 PH150985 FABRIKÖR
02 PH150913 HEMNES
03 PH151217 TOBIAS

01

Przeszklone szafki służą do przechowywania różnych
skarbów. Jeśli serce zaczyna bić ci szybciej na widok
twojej kolekcji torebek, zastanów się, czy nie warto
umieścić jej w witrynie, takiej jak FABRIKÖR i pochwalić
się nią przed wszystkimi gośćmi.

02

Jeśli uważasz, że przebieranki wcale nie są tylko dla dzieci
(a nawet, że dopiero dorośli potrafią je docenić), otwarta szafa
HEMNES to idealne rozwiązanie. Po co ukrywać wszystko
za zamkniętymi drzwiami?

03

Kiedy twoja przestrzeń jest pełna przyciągających wzrok
przedmiotów, czasem warto postawić na meble, które
szepczą zamiast krzyczeć. Niemal przezroczyste krzesło
TOBIAS to wyjątkowo stylowe wzornictwo, na dodatek
wszędzie pasuje.
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01 PH151467 OFANTLIGT

01

Mamy inspirację
do każdego pokoju
w każdym domu
Przygotuj się na wciągającą jak wir wizualną podróż przez projekty
wyposażenia domu w stylu IKEA! Oto galeria niektórych spośród
setek kolorowych zdjęć produktów, które trafiły do Katalogu 2019.
Tegoroczne inspiracje produktowe to połączenie nowości, naszych
aktualnych ulubieńców i ukochanych klasyków, mających jedną
wspólną cechę: z wszystkich jesteśmy dumni, zwłaszcza z ich cen,
które są zawsze przystępne.
Mamy nadzieję, że spodoba ci się ten niewielki wybór. I pamiętaj:
znacznie więcej (naprawdę!) znajdziesz w naszych sklepach oraz
online.

02 PH151799 FANTASTISK

02

KUCHNIA I JADALNIA

01 PH151188 KALLARP

01

02 PH151158 VILDKAPRIFOL

02
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03 PH151187 IKEA 365+
04 PH151185 RISATORP

03

04
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01 PH151861 DJUNGELSKOG

01

02 PH151862 EKEDALEN

02

03 PH151493 SUNNERSTA
04 PH151928 AVSIKTLIG

03

04

KUCHNIA I JADALNIA

01 PH151960 LISABO

01

02 PH151979 LEIFARNE
03 PH151470 OFANTLIGT

02

03
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04 PH151048 VINDUM

04
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01 PH151988 LANDSKRONA

01

POKÓJ DZIENNY

02 PH152639 EKTORP

02

POKÓJ DZIENNY

01 PH151969 STOCKHOLM 2017

01

02 PH152645 BEGÄRLIG

02
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03 PH152193 HOLMSUND
04 PH152180 GURLI

03

04
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01 PH152229 NYHAMN
02 PH151947 BRÅTHULT

01

02

POKÓJ DZIENNY

03 PH151968 SANDBACKEN

03

PRACA / PRZECHOWYWANIE

01 PH151496 FJÄLLBO

01

02 PH151196 ARKELSTORP

02
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03 PH151497 FLAÅDIS
04 PH151197 MÅLARNA

03

04
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01 PH151254 BYLLAN

01

02 PH151256 SKÅDIS
04 PH150843 TJENA

02

03

04 PH151246 ALEX

04

PRACA / PRZECHOWYWANIE

01 PH151458 VISTHUS

01

02 PH150843 SVALNÄS
04 PH150842 EKET

02

03
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04 PH152268 MICKE

04
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ŁAZIENKA I PRZECHOWYWANIE
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01 PH151152 VOXSJÖN

01

02 PH151151 GODMORGON / TOLKEN
04 PH151007 HEMNES

02

03

04 PH150998 KARMSUND

04

ŁAZIENKA I PRZECHOWYWANIE

01 PH151050 GUTVIKEN

01

02

PH151791 SALTRÖD

02
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04 PH151539 GRUNDTAL
05 PH151052 STUGVIK

04

03

05
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ORGANIZACJA W SYPIALNI
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01 PH152065 HEMNES

01

02 PH152057 MACKAPÄR

02

03 PH152059 BRIMNES

03

ORGANIZACJA W SYPIALNI

01 PH152845 BILLY

01

PH151238 PLATSA

02
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SYPIALNIA
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01 PH151775 JÄTTEVALLMO
02 PH152028 BRÖNDEN

01

02

03 PH151211 GJÖRA

03

04 PH151210 BJÖRKSNÄS

04

SYPIALNIA

01 PH151262 ASKVOLL

01

02 PH151759 HYLLE
04 PH151492 MÅNVIVA

02

03
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PH151774 FYRESDAL

04
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01 PH 150856 SOLGUL

01

POKÓJ DZIECIĘCY

02 PH150838 LURIGA
03 PH150738 KLÄMMIG

02

03

POKÓJ DZIECIĘCY

01 PH150932 SUNDVIK
02 PH151014 LÄTT

01

02

03 PH150933 MINNEN

03
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04 PH151017 MÅLA
05 PH150919 MAMMUT

04

05
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AKCESORIA

01 PH151484 GRADVIS

01

Odtwórz ten styl w swoim domu
Tworząc projekty domów do Katalogu 2019, nasi projektanci wnętrz stworzyli wyraziste,
indywidualne ekspresje stylistyczne z wszystkimi produktami IKEA. Aby rozwinąć ich historie,
w katalogu prezentujemy również strony poświęcone akcesoriom, dzięki którym każdy może
odtworzyć wybrany styl we własnym domu.

Tutaj mamy spokojny, harmonijny wystrój podobny do tego prezentowanego w domu „Azyl
w środku miasta”. Pomyśl o zgaszonych pastelach, jasnym drewnie i organicznych kształtach.
Nasz nowy wazon GRADVIS z kamionki ma idealny odcień różowego. Pięknie się prezentuje
zarówno pusty, jak i wypełniony kwiatami. Przechowuj bibeloty i swoje skarby (lub drobiazgi
codziennego użytku, takie jak wsuwki lub waciki) w szklanych pojemnikach SAXBORGA
z korkowymi pokrywkami i podstawkami. Kto powiedział, że przechowywanie nie może być
i praktyczne, i piękne jednocześnie?

AKCESORIA
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01 PH151352 INDUSTRIELL
01

Dobra organizacja może być bardzo stylowa, nawet przy niewielkim budżecie! Tutaj zebraliśmy
praktyczne produkty, dzięki którym każdy, nawet najmniejszy dom, wyda się nieco większy.
Proste, przezroczyste, układane jeden na drugim – takie właśnie są idealne produkty do niewielkich
przestrzeni. My mamy ich całkiem sporo. Przezroczyste pojemniki na żywność IKEA 365+
(tutaj pokazane w wielu rozmiarach i kształtach) ułatwiają znalezienie tego, co przechowujesz.
Białe pojemniki KUGGIS można wkładać jeden w drugi, by jak najlepiej wykorzystać miejsce
na półkach. Są produkowane z plastiku PET z recyklingu.
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01 PH151459 SANELA

01

Czy jesteś raczej maksymalistą? Wybierz styl pełen starannie dobranych dodatków, tak jak ten pokazany
w domu „Gdzie więcej znaczy więcej”, dodaj złocony mosiądz, przydymione szkło i miękki aksamit.
Ta kolekcja dodatków być może wygląda jak skarby wyszperane na ulubionym targu staroci, ale doskonale
wiesz, skąd tak naprawdę pochodzą. Nasze nowe lakierowane kule dekoracyjne DAGDRÖM ze szkła
z metalicznym połyskiem ocieplą każde wnętrze, podobnie jak przytulny blask z szykownej kulistej
lampy FADO. Nie ma też wątpliwości, że wszyscy będą zaintrygowani dowolnym skarbem, który
postanowisz umieścić pod szklaną kopułą BEGÅVNING.

AKCESORIA

KATALOG IKEA 2019

49

01 PH152053 EGENDOM

01

Naturalne dodatki w stylu pasującym do naszego domu „Dobre pomysły – naturalnie!” wprowadzą
ciepły nastrój i piękną teksturę do każdego wnętrza.
Zaproś do domu przedmioty wykonane z naturalnego drewna i rattanu (takie jak pokazane tutaj
kosz SNIDAD i nowy stojak na rośliny KANELSTÅNG). Nie zapomnij o rustykalnych tekstyliach,
szkle i ceramice. Emaliowane metalowe kubki, miski i talerze EGENDOM świetnie dopełnią ten styl.
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SZKIC KONCEPCYJNY

KATALOG ZAWIERA WYBRANE
PRODUKTY Z OFERTY IKEA

OKŁADKA

OKŁADKA

WSZYSTKIE CENY W KATALOGU TO CENY
MAKSYMALNE, WAŻNE DO 31 LIPCA 2019

Okładka
W tym roku na okładce przedstawiamy mały rodzinny dom.
Na zdjęciu dwoje dzieci bawi się w przebieranki, co pokazuje, że to komfortowy
i otwarty dom, z dużą ilością miejsca do zabawy i rozrabiania.

W wystroju tego pokoju dziennego połączyliśmy wiele różnych tekstur i materiałów
w jasnej, żywej i energetycznej kolorystyce. Dodaliśmy również sprytne rozwiązanie:
sypialnia widoczna w tle mieści się za przeszklonymi drzwiami, co zapewnia dużą ilość
światła w ciągu dnia. Miękkie, aksamitne zasłony można zaciągnąć, gdy nadejdzie noc,
zapewniając sobie więcej prywatności i przytulną atmosferę.

WIELKIE PODZIĘKOWANIA

01 PH153817 IKEA PS 1999 RANSTA CZERWONY

Wielkie
podziękowania

01

Kiedy Ingvar miał 17 lat, jego ojciec dał mu
pewną sumę pieniędzy w nagrodę za dobre
wyniki na studiach. Ingvar przeznaczył je na
założenie własnej firmy. Był rok 1943 i tak
narodziła się IKEA. W ciągu ostatnich 75 lat
przeszliśmy długą drogę od sprzedaży zapałek, nasion kwiatów, kartek okolicznościowych i ołówków do światowej marki w branży
wyposażenia wnętrz.
Z okazji naszych 75. urodzin chcemy podziękować wam wszystkim – naszym klientom
i przyjaciołom za to, że pomogliście nam
dotrzeć tak daleko. Bez Was nie bylibyśmy
w stanie tego osiągnąć!

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się
w bazie zdjęć: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:
poczta@small-studio.pl
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01 PH151218 MALSJÖ

Kontakt
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