MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2015 / 1
© Inter IKEA Systems B.V. 2015

PH127594

Nowości IKEA
SIERPIEŃ 2015

NOWOŚCI IKEA SIERPIEŃ 2015

MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2015 / 2

PH126686

SIERPIEŃ W IKEA

Wraz z nadejściem sierpnia przedstawiamy szeroki wybór
produktów reprezentujących nowe style, kolory i funkcje,
a zaprojektowanych specjalnie z myślą o jadalni i kuchni.
Wśród najważniejszych nowości znajduje się niezwykle
pomysłowy zestaw pojemników na żywność, pozwalający
zabierać jedzenie ze sobą i ułatwiający przechowywanie
resztek. W asortymencie IKEA pojawią się również nowe
sprzęty kuchenne, począwszy od wyjątkowego szarozielonego piekarnika, po super sprytny piekarnik parowy,
idealny dla zdrowego gotowania. Wraz z nadejściem jesieni można się zatem spodziewać chwil pełnych gotowania
i biesiadowania, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.
BEHÅLLARE butelka 12,99 802.846.60 EFTERFRÅGAD termos/naczynie do próżniowego przechowywania żywności
29,99 402.883.54
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PH127400

FRONTY KUCHENNE MÄRSTA
Nie musisz przeprowadzać kompleksowego remontu,
by nadać kuchni nowoczesny sznyt. Fronty kuchenne
MÄRSTA ze zintegrowanymi uchwytami wprowadzają
do kuchni designerski wygląd, a szeroki wybór wykończeń, od dębu, brązu, po róż i biel można łatwo
przymocować wewnątrz uchwytów, by w mgnieniu
oka odmienić wystrój.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Spójrz na uchwyty kuchenne w zupełnie nowy sposób,
stosując fronty MÄRSTA ze zintegrowanymi uchwytami,
dostępnymi w różnych wersjach kolorystycznych.
TAGI
ikea, zintegrowane uchwyty, szwedzki design, wyraziste
uchwyty, fronty kuchenne
Seria MÄRSTA. Front szuflady 90,-/szt. S60xW40 cm. 302.854.31 Drzwi 150,-/szt. S60xW80 cm. 202.972.36
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PH127827

BLATY PERSONLIG
Spersonalizuj swoją kuchnię i nadaj jej szlachetny,
nieco mroczny charakter przy pomocy blatu PERSONLIG
w kolorze czarnym z połyskiem. Blat wykonany z kwarcu
jest cienki, co zapewnia mu wyjątkowo elegancki wygląd.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Do urządzeń kuchennych w czarnym kolorze dobierz
blat PERSONLIG z błyszczącego czarnego kwarcu zapewniającego elegancki wystrój.
TAGI
ikea, blat, szwedzki design, czarny blat, elegancka kuchnia
PERSONLIG blat 1549,-/m 2 Czarny kwarc. 902.166.23
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PH127451

ZLEW hällviken
Z przyjemnością przedstawiamy nowoczesny, kwadratowy, biały zlew. Dostępny w dwóch rozmiarach (1- i 1,5komorowy) zlew HÄLLVIKEN jest wykonany z kompozytu
kwarcowego, białego, bardzo higienicznego materiału,
którego nieporowata powierzchnia jest odporna zarówno
na plamy, jak i na zarysowania.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zapewnij swojej kuchni nowoczesny charakter dzięki
kwadratowemu, białemu zlewozmywakowi HÄLLVIKEN,
nowości w asortymencie IKEA.
TAGI
ikea, zlew, szwedzki design, biały zlew, kwadratowy zlew
HÄLLVIKEN zlew jednokomorowy 599,- 803.035.50
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PH127549

PIEKARNIK REAListisk
i OKAP udden
Dzięki użyciu okapu UDDEN i piekarnika REALISTISK
twoja kuchnia zyska bardziej wyrazisty, designerski
charakter w nieszablonowym szarozielonym kolorze.
Zestawienie piekarnika i okapu to doskonałe wzornictwo
w atrakcyjnej cenie.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Podaruj swojej kuchni bardziej wyrazisty, designerski
charakter dzięki użyciu piekarnika REALISTISK i okapu
UDDEN w nieszablonowym szarozielonym kolorze.
TAGI
ikea, piekarnik, okap, wyjątkowy piekarnik, szwedzki
design
UDDEN okap montowany do ściany 599,- 803.066.24 REALISTISK piekarnik 899,- 203.009.22
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PH127402

piekarnik I OKAP TJÄNLIG
Połącz tradycyjny wygląd piekarnika z nowoczesną funkcjonalnością. Piekarnik i okap TJÄNLIG mają unikalny
wygląd, zapewniają tym samym twojej kuchni bardzo
osobisty charakter. Jednocześnie piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza pozwala przygotowywać
potrawy w niższych temperaturach, co skraca czas
gotowania i zmniejsza zużycie energii.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Połącz tradycyjny wygląd piekarnika z nowoczesną
funkcjonalnością. Piekarnik i okap TJÄNLIG posiadają
niepowtarzalny wygląd, nadając twojej kuchni bardzo
osobisty charakter.
TAGI
ikea, piekarnik, okap, szwedzki design, tradycyjny okap
i piekarnik, spersonalizowana kuchnia

PE548526

PE548521

TJÄNLIG piekarnik 899,003.009.04

TJÄNLIG okap montowany
do ściany 1299,- 203.033.60
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PH127794

PIEKARNIK PAROWY KULINARISK
Gotowanie na parze jest uniwersalne i bardzo zdrowe,
gdyż pozwala zachować składniki odżywcze, wilgotność,
smak i aromat potraw. Dzięki piekarnikowi parowemu
KULINARISK w łatwy sposób przygotujesz codzienne dania gotowane na parze w piekarniku, który ma znacznie
więcej funkcji niż typowe, konwencjonalne funkcje gotowania. Piekarnik o prostych liniach i nowoczesnym wyglądzie zaprasza na wspaniałe przygody z gotowaniem.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przygotuj się na wspaniałe chwile gotowania przy użyciu
piekarnika parowego KULINARISK, idealnego dla zdrowego
codziennego gotowania na parze.
TAGI
ikea, piekarnik parowy, piekarnik, szwedzki design,
zdrowe gotowanie

PE548537
KULINARISK piekarnik parowy
2499,- 303.009.12
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KLOPSIKI WEGAŃSKIE
GRÖNSAKSBULLAR
i KLOPSIKI DROBIOWE
KYCKLINGKÖTTBULLAR
Klopsiki są klasycznym szwedzkim daniem, które figuruje w menu IKEA od 1985. Jako dobrą alternatywę
dla bardzo popularnych klopsików mięsnych wprowadzamy teraz wegańskie klopsiki GRÖNSAKSBULLAR
oraz klopsiki z kurczaka KYCKLINGKÖTTBULLAR.
Nowe wegańskie klopsiki mają bogaty smak, który zapewniają grube kawałki warzyw, a wysoki poziom białka
sprawia, że danie idealnie nadaje się na główny posiłek.
Klopsiki przygotowane są tylko z warzyw i dzięki temu
mają mniejszy wpływ na środowisko. W rzeczywistości
ślad węglowy klopsików wegańskich jest 30 razy
mniejszy! Spróbuj klopsików wegańskich oraz klopsików
drobiowych w pysznych daniach serwowanych w IKEA.
Możesz też przygotować je w domu, wykorzystując mrożone klopsiki kupione sklepiku szwedzkim w IKEA.
W materiałach dodatkowych znajdziesz inspirujące przepisy.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odkryj klopsiki wegańskie GRÖNSAKSBULLAR oraz klopsiki
drobiowe KYCKLINGKÖTTBULLAR serwowane w pysznych
daniach w restauracjach IKEA lub kupione w paczce do
samodzielnego przygotowania w domu.
TAGI
ikea, wegańskie klopsiki, klopsiki z kurczaka, klopsiki
szwedzkie, żywność ikea
GRÖNSAKSBULLAR klopsiki wegańskie, mrożone 19,99 1000 g. 903.096.60
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PH128418

FILET Z ŁOSOSIA LAX FILÉ
Łosoś jest częścią szwedzkiej tradycji kulinarnej od setek
lat i jest ceniony w całej Skandynawii. To zdrowa ryba,
która jest bogata w wartościowe składniki odżywcze.
Łosoś serwowany i sprzedawany w IKEA jest hodowany w odpowiedzialny sposób i posiada certyfikat ASC
(Aquaculture Stewardship Council). Do naszych restauracji IKEA wprowadzamy właśnie nowe smaczne danie,
czyli łososia z ziołowymi ziemniakami, zieloną fasolką
szparagową i sosem holenderskim. A jeśli nie wyobrażacie sobie posiłku bez tej wspaniałej ryby, polecamy
łososia LAX FILÉ, idealnego do przygotowania w domu –
do kupienia w sklepiku szwedzkim IKEA.
W materiałach dodatkowych znajdziesz inspirujące przepisy.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Delektuj się naszym nowym daniem z łososia z ziołowymi
ziemniakami i sosem holenderskim serwowanym
w restauracjach IKEA. Możesz też zdecydować się
na opakowanie łososia LAX FILÉ, który jest idealny
do przygotowania w domu.
TAGI
ikea, danie z łososia, łosoś mrożony, żywność ikea
LAX FILÉ filet z łososia, mrożony 37,99 500 g. 502.250.21
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PH127835

ISTE BJÖRKSMAK,
ISTE TALLSMAK
Teraz cały świat może cieszyć się orzeźwiającą esencją
szwedzkich lasów. Dzięki naszym nowym napojom ice
tea ISTE BJÖRKSMAK i ISTE TALLSMAK możesz poczuć
świeży smak brzozy i sosny w doskonałych napojach,
dostępnych w sklepie i w restauracji IKEA. Te organiczne napoje z naturalnymi aromatami i niską zawartością
cukru posiadają certyfikat UTZ, dzięki czemu każdy
z nas może zrobić krok w kierunku bardziej zrównoważonego życia.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Delektuj się wyjątkowym smakiem szwedzkiej brzozy
i sosnowych lasów dzięki naszym organicznym napojom
ice tea ISTE BJÖRKSMAK i ISTE TALLSMAK.
TAGI
ikea, ice tea, szwedzka ice tea, leśny napój, żywność
ikea, organiczny, utz
ISTE BJÖRKSMAK ice tea o smaku brzozy, napój organiczny 5,99 400 ml. 503.102.22
ISTE BJÖRKSMAK ice tea o smaku sosny, napój organiczny 5,99 400 ml. 303.102.23
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PH127574

TEKSTYLIA ikea 365+
Ponadczasowe wzornictwo i długotrwała jakość tekstyliów z kuchennej kolekcji IKEA 365+ sprawia,
że gotowanie staje się jeszcze przyjemniejsze. Autorka
projektu fartucha, łapki do garnków i ścierki projektantka Maria Vinka wyjaśnia ideę stojącą za jej projektami:
„Mój pomysł na tekstylia wchodzące w skład kolekcji
IKEA 365+ opierał się na stworzeniu stylowej, klasycznej
serii, które jest nie tylko ładna, ale także funkcjonalna
i nadaje się na każdą okazję przez cały rok. Tekstylia
są wysokiej jakości, o bardzo dobrej chłonności i zachowują swój kolor po praniu, są idealne do korzystania
na co dzień”.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Gotuj w dobrym stylu, używając nowych tekstyliów
kuchennych z kolekcji IKEA 365+, pięknych i funkcjonalnych zarazem.
TAGI
ikea, tkaniny do gotowania, szwedzki design, fartuch,
łapka do garnków, ściereczki
Seria IKEA 365+. Łapka do garnków 7,99 702.578.03
Ścierka 19,99/2 szt. Czarny 802.578.12 Biały 202.578.10 Fartuch 29,99 702.577.99
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PH127575

PE516739

PE516742

IKEA 365+ łapka do garnków 7,99
Bawełna i poliester. Projekt: Maria Vinka.
D26xS16 cm. Szary 702.578.03

IKEA 365+ fartuch 29,99 100% bawełna.
Projekt: Maria Vinka. D100 cm. Szary
702.577.99

PE516734

PE516733

IKEA 365+ ścierka 19,99/2 szt.
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka.
S50xD70 cm. Biały 202.578.10

IKEA 365+ ścierka 19,99/2 szt.
100% bawełna. Projekt: Maria Vinka.
S50xD70 cm. Czarny 802.578.12

Wszystko się uda dzięki fartuchowi IKEA 365+.
duża powierzchnia chroni przed zabrudzeniem,
a klasyczny projekt przetrwa wiele prań.
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PH126669

Nie tylko na drugie
śniadanie
Nowe pomysłowe produkty z serii FOOD ON THE GO
sprawiają, że zabieranie jedzenia ze sobą staje się łatwe i sprawia dużą frajdę. Szczelne pojemniki, dzięki
szczególnym funkcjom, takim jak przegródki i dołączone
akcesoria, są przeznaczone do bezpośredniego jedzenia, gdziekolwiek jesteś. Ładnie wyglądające produkty
zachęcają do bardziej odpowiedzialnego i oszczędnego stylu życia poprzez lepsze wykorzystywanie resztek
jedzenia i przynoszenie domowego jedzenia na lunch.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nasze całkiem nowe produkty IKEA wchodzące w skład
serii FOOD ON THE GO sprawiają, że przenoszenie jedzenia staje się łatwe i sprawia większą frajdę.
TAGI
ikea, butelka na wodę, pudełko na sałatkę, termos/
naczynie do próżniowego przechowywania żywności,
kubek podróżny, torba na jedzenie, pudełko na jedzenie,
szwedzki design, pojemniki na żywność
FESTMÅLTID pojemnik na lunch 12,99/szt. 902.846.50
NOWOŚCI IKEA SIERPIEŃ 2015
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PE513494

PE513600

PE513599

BEHÅLLARE butelka 12,99 Plastik.
Projekt: Anna Efverlund. 0,6 l.
Przezroczysty/zielony 802.846.60

EFTERSÖKT kubek podróżny 29,99
Stal nierdzewna i tworzywo sztuczne.
Projekt: Anna Efverlund.

EFTERFRÅGAD termos/naczynie
do próżniowego przechowywania
żywności 29,99 Stal nierdzewna.
Projekt: Anna Efverlund. 0,5 l. 402.883.54

PE513582

PE513644

PE513640

PE513630

BLANDNING pojemnik na lunch/sałatkę
19,99 Tworzywo sztuczne. Projekt: Anna
Efverlund. D17xS17, W11 cm. Zielony
502.876.84

FESTMÅLTID pojemnik na lunch 12,99
Tworzywo polipropylenowe. Projekt:
Anna Efverlund. D19xS13, W6 cm.
Zielony 902.846.50

FESTMÅLTID pojemnik na lunch 15,99
Tworzywo polipropylenowe. Projekt:
Anna Efverlund. D22xS14, W7 cm.
Zielony 702.846.51

ERFORDERLIG torebka na lunch 19,99
100% Tworzywo sztuczne i tworzywo
polipropylenowe. Projekt: Anna Efverlund.
D24xS18, W25 cm. Zielony 702.883.57
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PH127597

STOŁKI RÅSKOG
Rustykalne stołki RÅSKOG dostępne w kolorze niebieskim lub beżowym mają bardzo wytrzymałą i solidną
konstrukcję, która zapewni im długie użytkowanie.
Stołki są na tyle uniwersalne, że można z nich korzystać
w różnych częściach domu, mogą pełnić również funkcję niewielkiego stolika. W przypadku tego stołka piękny
design spotyka się z bardzo przystępną ceną.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Niech rustykalny i wytrzymały stołek RÅSKOG zagości
w twoim domu, choćby w charakterze niewielkiego
stolika.
TAGI
ikea, stołek, stołek barowy, szwedzki design, rustykalny
projekt
RÅSKOG stołek 69,99 Stal malowana proszkowo. Projekt: Nike Karlsson. S44xG44, W45cm. Niebieski 002.993.21
NOWOŚCI IKEA SIERPIEŃ 2015
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PH127595

R ÅSKOG stołek 69,99 Stal malowana proszkowo. Projekt: Nike Karlsson.
S44xG44, W45 cm. Beżowy 803.083.93

PH127596

RÅSKOG stołek barowy 79,99 Stal malowana proszkowo. Projekt: Nike Karlsson.
S44xG44, W63 cm. Niebieski 202.993.20

Stołek RÅSKOG jest dostępny w dwóch wysokościach
i dwóch kolorach: beżowym i niebieskim, dzięki czemu
można wybrać dokładnie taki, który będzie pasował
do wnętrza i potrzeb.
NOWOŚCI IKEA SIERPIEŃ 2015
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PH122757

STÓŁ & KRZESŁA tunholmen
Meble ogrodowe dla restauracji i kawiarni muszą być nie
tylko wygodne i wytrzymałe, ale także praktyczne, aby
łatwo je było uprzątnąć pod koniec dnia. Stół i krzesła
TUNHOLMEN wyposażone zostały w szereg pomysłowych
detali. Krzesła można składować jedno na drugim, mają
wygodne podłokietniki i otwór w siedzisku, a stół można
łatwo złożyć, dzięki czemu meble te są idealne także
do małego ogrodu. Stół i krzesła TUNHOLMEN wykonano z aluminium, są zatem lekkie i odporne na rdzę,
niezależnie od tego jak długo będą stały na zewnątrz.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wytrzymały stół i krzesła TUNHOLMEN idealnie nadają się
do restauracji i kawiarni. Łatwo je schować i z pewnością
nie poddadzą się rdzy.
TAGI
ikea, meble ogrodowe, szwedzki design, stolik ogrodowy, krzesło ogrodowe, meble do restauracji, meble do
kawiarni

PE553367

PE553368

TUNHOLMEN stół ogrodowy,
249,99 Malowane proszkowo
aluminium. Projekt: David Wahl.
D58xS69, W71 cm. Szary
602.594.97

TUNHOLMEN krzesło ogrodowe
199,- Malowane proszkowo
aluminium. Projekt: David Wahl.
S55xG55, W78 cm. Szary
502.595.01
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PH127405

SZTUĆCE behagfull
Dzięki nowym sztućcom BEHAGFULL twój stół nabierze
wyjątkowego charakteru. Ten zestaw sztućców ze stali
nierdzewnej został zaprojektowany przez Evę i Petera
Moritz, a jego proste linie i szlachetne kształty emanują elegancją.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Dzięki nowym sztućcom BEHAGFULL twój stół nabierze
wyjątkowego charakteru. To nowość w asortymencie
IKEA, która urzeka czystymi liniami i eleganckimi
kształtami.
TAGI
ikea, sztućce, szwedzki design, nowoczesne sztućce

PE251628
BEHAGFULL 24-częściowy
komplet sztućców 159,- Zawiera:
widelec, nóż, łyżka i łyżeczka,
po 6 sztuk. Stal nierdzewna. Projekt:
E. Moritz/P. Moritz. 203.042.32

NOWOŚCI IKEA SIERPIEŃ 2015

MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / SIERPIEŃ 2015 / 21

PH127406

SZTUĆCE skuren
Jeśli wolisz bardziej tradycyjne nakrycie stołu, nowy
zestaw sztućców SKUREN będzie wprost idealny. Sztućce
powstały ze stali nierdzewnej i choć wyglądem nawiązują do dawnych czasów, to wykonane są z zachowaniem
nowoczesnej jakości.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odkryj tradycyjny wygląd sztućców SKUREN, idealnych
do nakrycia stołu przypominającego dawne czasy.
TAGI
ikea, sztućce, szwedzki design, tradycyjne sztućce

PE549260
SKUREN 24-częściowy komplet
sztućców 79,99 Zawiera: widelec,
nóż, łyżka i łyżeczka, po 6 sztuk.
Stal nierdzewna. Projekt: Henrik
Preutz. 502.589.74
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SZTUĆCE ÄTBART
Zasiądź do stołu nakrytego w romantycznym, kontynentalnym stylu przy użyciu nowych sztućców ÄTBART.
Sztućce ozdobione delikatnym kwiatowym motywem
nie tylko pięknie się prezentują. Ich cena jest również
bardzo atrakcyjna.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zasiądź do stołu nakrytego w romantycznym, kontynentalnym stylu przy użyciu nowych sztućców ÄTBART,
ozdobionych delikatnym kwiatowym motywem.
TAGI
ikea, sztućce, szwedzki design, romantyczne sztućce

PE549262
ÄTBART 24-częściowy komplet
sztućców 59,99 Zawiera: widelec,
nóż, łyżka i łyżeczka, po 6 sztuk.
Stal nierdzewna. Projekt: Henrik
Preutz. 602.589.59
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SZKLANKI mustig
Wprowadzamy do asortymentu jasnoniebieskie szklanki
w klasycznym skandynawskim stylu. Szklanki MUSTIG
to elegancki i dyskretny dodatek do nakrycia stołu,
ale z pewnością zaniemówisz z wrażenia, kiedy zobaczysz ich cenę.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Jasnoniebieskie szklanki MUSTIG stanowią elegancki
i nowoczesny dodatek do nakrycia stołu i są dostępne
w niesamowicie atrakcyjnej cenie.
TAGI
ikea, szkło, nowoczesne szkło, niebieskie szkło, szwedzki
design

PE520749
MUSTIG szklanka 1,99/szt.
23 cl. Projekt: Stina Lanneskog.
802.866.35
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PH127823
PH000000

BERTA ruta/slöjblomma/
syrentry
TKANINY POWLEKANE
TWORZYWEM SZTUCZNYM
Poszerzamy asortyment tkanin powlekanych tworzywem
sztucznym, zapewniając szerszy wybór w różnych wzorach, stylach i dla różnych gustów. Powlekane tkaniny
doskonałe sprawdzą się jako obrusy, są idealne do stosowania na zewnątrz lub na co dzień, gdy nie chcesz
martwić się o zacieki i plamy na stole. Nadają się
do prania w temperaturze 40 stopni i mają bardzo
korzystną cenę – więc czym tu się martwić?
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Odkryj nowe tkaniny z IKEA powlekane tworzywem
sztucznym. Występują w różnych stylach oraz kolorach
i są idealne do stosowania na zewnątrz lub jako
codzienny obrus.
TAGI
ikea, tkaniny powlekane,
do stosowania na zewnątrz

szwedzki

design,

obrus

BERTA tkanina powlekana tworzywem sztucznym 25,99/m Biały/szary 503.043.82 SYRENTRY tkanina powlekana tworzywem sztucznym 25,99/m
Wielobarwny 103.043.84 SLÖJBLOMMA tkanina powlekana tworzywem sztucznym 25,99/m Pomarańczowy 203.042.51
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PH127418

PE547536

PE547533

BERTA tkanina powlekana tworzywem
sztucznym 25,99/m 100% bawełna.
S140 cm. Biały/szary 503.043.82

SLÖJBLOMMA tkanina powlekana
tworzywem sztucznym 25,99/m
100% bawełna. Projekt: Andreja Špegel.
S140 cm. Pomarańczowy 203.042.51

PE547538
SYRENTRY tkanina powlekana
tworzywem sztucznym 25,99/m
100% bawełna. S140 cm. Wielobarwny
103.043.84
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ŚWIECA smörig
Gdy liście z drzew zaczynają opadać, możesz przedłużyć lato, zapalając świecę SMÖRIG. Ta duża zielona
świeca, ozdobiona dekoracyjnym motywem liścia,
z pewnością wyczaruje przytulny nastrój dzięki trzem
knotom palącym się jasnym płomieniem.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wyczaruj przytulny nastrój dzięki dużej zielonej świecy
SMÖRIG z ozdobnym wzorem liścia i trzema jasno
świecącymi knotami.
TAGI
ikea, świeca, szwedzki design, zielona świeca, duża
świeca

PE533944
SMÖRIG bezzapachowa świeca
blokowa, 3 knoty 29,99. Parafina/
wosk roślinny W14, Ø14 cm. Zielony.
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PH126719

väsnas
ŚWIECZNIK NA TEALIGHTY
Oświetl stół przy pomocy świecznika na tealighty
VÄSNAS, który ma piękny kształt i fantastycznie podkreśla blask świec. Wykonany z pełnego i grubego szkła
o zaokrąglonym kształcie doskonale prezentuje się
zarówno na codziennym kuchennym stole, jak i na ślubnym przyjęciu. Świecznik ma bezkonkurencyjną cenę,
dlatego można zestawić większą ilość, tworząc ciepłą
i magiczną atmosferę.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Oświetl stół przy pomocy świecznika na tealighty
VÄSNAS z grubego szkła. Ma piękny kształt i fantastycznie podkreśla blask świec.
TAGI
ikea, świecznik, szwedzki design

PE549844
VÄSNAS świecznik na tealighty
1,50. Bezbarwne szkło. Projekt:
Ehlén Johansson. Ø16, W6 cm.
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ŚWIECZNIK jätteviktig
Projektując nowy świecznik JÄTTEVIKTIG, projektantka
Monica Mulder wpadła na pomysł, by każdy mógł korzystać ze świecznika na swój własny, twórczy sposób.
„Kiedy projektowałam JÄTTEVIKTIG, zależało mi na
stworzeniu nieco odmiennego, elastycznego świecznika.
Chciałam, by można go było modyfikować i by sprawdzał się w wielu różnych sytuacjach. Połącz kilka świeczników, by stworzyć kandelabr, ustaw je pojedynczo lub
w rzędzie. Możesz ich używać zarówno z klasyczną
świecą lub z tealightem - wystarczy jedynie włożyć
lub wyjąć dołączony wkład”.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Świecznik JÄTTEVIKTIG o kształcie inspirowanym naturą i kwiatami to mnóstwo możliwości łączenia w nowy,
twórczy sposób.
TAGI
ikea, świecznik, szwedzki design, kreatywne projekty

PE533943
JÄTTEVIKTIG świecznik,
49,99/2 szt. W komplecie:
2 świeczniki (W24 i W27 cm).
Malowane proszkowo aluminium.
Projekt: Monika Mulder.
902.591.89
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PLAKAT BILD GRUSZKI
Czarno-biały plakat fotograficzny PÄRON stanowi zdecydowany akcent artystyczny na ścianach. Ten plakat przedstawiający gruszki, umieszczony w dobranej
ramie, może stanowić nowoczesny dodatek w kuchni,
ale sprawdzi się też na innych minimalistycznych ścianach.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Czarno-biały plakat fotograficzny PÄRON to zdecydowany
akcent artystyczny na ścianach.
TAGI
ikea, plakat, szwedzki design, plakat z gruszkami

PE549907
BILD plakat, gruszki 12,99
Papier. S40xW50 cm. 103.116.76
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PLAKATY tvilling
Plakaty TVILLING to komplet dwóch kolorowych ilustracji przedstawiających owoce i warzywa umieszczone
na czarnym tle. Rozświetlą każdą kuchnię lub jadalnię
i jednocześnie przypominają, by nigdy nie zabrakło
w nich świeżych produktów.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Ożyw kuchenną ścianę przy pomocy plakatów TVILLING
przedstawiających kolorowe owoce i warzywa umieszczone na czarnym tle.
TAGI
ikea, plakaty, szwedzki design, plakat kuchenny, plakat
z owocami, plakat z warzywami

PE549307
TVILLING plakat, połówki owoców i warzyw 15,99/2 szt.
Papier. S30xW40 cm. 802.593.78
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