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LIMITOWANA KOLEKCJA VINTAGE

PREMIERA W SIERPNIU, PAŹDZIERNIKU I GRUDNIU
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DZIĘKUJEMY ZA 75 LAT  
WSPÓLNEGO ŻYCIA W DOMU 

Minęło 75 lat od chwili, gdy Ingvar, siedząc przy kuchennym stole u swojego wuja, 
wpadł na pomysł założenia IKEA. Rok 2018 jest zatem rokiem świętowania – świętowania  
wizji tworzenia lepszego życia dla ludzi każdego dnia, urządzania domów i dzielenia 
się wiedzą na całym świecie. Ale w świętowaniu tej rocznicy nie chodzi tylko o nas, 
pracowników IKEA. W tym roku nasze urodziny to coś więcej niż balony, atrakcyjne 
oferty i urodzinowy tort, gdyż postanowiliśmy skupić się na kimś innym – na tobie! 
Ponieważ bez ciebie nie bylibyśmy tą samą drużyną marzeń. Bez ciebie, samotny  
tato, studencie, siedmioosobowa rodzino, młoda paro tuż po ślubie i młody człowieku 
na dorobku, IKEA byłaby po prostu firmą jak każda inna.
 
Ale czym byłyby urodziny bez niespodzianek? Na dobry początek wraca kilka  
naszych złotych przebojów. Poznaj GRATULERA, kolekcję vintage, która stanowi  
hołd dla ponadczasowego wzornictwa IKEA. Nadszedł czas na odrobinę nostalgii  
ze starannie wybranymi ikonami stylu z lat 1950-1960, 1970-1980 i 1990-2000, które 
będą pojawiać się w asortymencie w trzech różnych odsłonach i trzech momentach 
roku. „Każda edycja całkowicie różni się od pozostałych i jest bardzo charakterystyczna 
dla swoich czasów: od klasycznego w wyrazie ciemnego drewna, poprzez zabawny  
styl z mocnymi, wyrazistymi kolorami, po bardziej minimalistyczny look z naturalnym 
jasnym drewnem i graficznymi wzorami”, mówi Karin Gustavsson, Dyrektor Kreatywny 
IKEA of Sweden. Musimy przyznać, że trochę za nimi tęskniliśmy i mamy nadzieję,  
że ty również z radością znów je zobaczysz.
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PH148582 PH153806 PH153805

PH153804

PH153810

KOLEKCJA 1950-1960 
PREMIERA W SIERPNIU

VÄLFYLLD miska 7,99 804.280.36   
LÖVBACKEN stolik 249,- 904.266.78

KNÄSJÖ lampa podłogowa 399,- 402.774.78 LÖVBACKEN stolik 249,- 904.266.78 GAGNET fotel 299,- 402.711.36
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PH153803

PH153802 PH153807

KOLEKCJA 1970-1980 
PREMIERA W PAŹDZIERNIKU

RÅANE fotel*304.177.33 FÄRGSTARK lampa wisząca* 703.995.34 FÄRGSTARK witryna* 804.159.82

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153808 PH153809

KOLEKCJA 1990-2000
PREMIERA W GRUDNIU

PH153801

IKEA PS 1999 fotel* 704.305.82 IKEA PS 1995 ławka ze schowkiem* 604.309.88 FINANSIELL dekoracja, konik* 004.341.40

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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POWRÓT KLASYKI 

Przenieś się do lat 1950-1960, do wyjąt-
kowego czasu w historii IKEA, w którym 
pojawiły się pierwsze ikony wzornictwa. 
Projekty z tego okresu wyróżniają się nieco  
formalnym charakterem, a ciemniejsze 
drewno spotyka się w nich z klasycznymi 
liniami. 

„Produkt staje się ikoną, ponieważ jest  
zaskakujący lub uważa się go za nowatorski  
w danym momencie. Przykładem jest  
chociażby stolik LÖVBACKEN (poprzednio 
znany pod nazwą LÖVET), stylowy mebel 
z trzema nogami o metalowych okuciach. 
To nasz pierwszy produkt, który można 
było rozłożyć na części”, mówi Karin 
Gustavsson.

Trudno w to uwierzyć, ale pomysł na płaską  
paczkę zrodził się przypadkiem. Pewnego 
razu pracownik IKEA, Gillis Lundgren, 
odczepił nogi stolika, aby zmieścić go  
do swojego małego samochodu i uniknąć 
uszkodzeń podczas transportu. Obecnie 
prawie wszystkie produkty IKEA opuszczają  
fabryki w płaskich paczkach. Dzięki temu 
transport jest łatwiejszy, a po drogach 
jeździ mniej ciężarówek.

PH153748

EKENÄSET fotel 799,- Ciemnoszary aksamit 604.266.46  GAGNET fotel 299,- 402.711.36  STRANDMON fotel 799,- Turkusowy aksamit 704.266.55   
STRANDMON podnóżek ze schowkiem 200,- Turkusowy aksamit 004.266.73  LÖVBACKEN stolik 249,- 904.266.78  SKOVEN dywan z długim włosiem 249,- 802.882.48
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PH153740

Lampa podłogowa KNÄSJÖ została wprowadzona  
na rynek w 1958 roku pod nazwą TRINETT i miała  
typowy dla tego okresu „supernowoczesny” wygląd.  
Sześć dekad później może nie jest już supernowoczesna,  
ale wciąż zaskakuje unikatowym kształtem kloszy.  
Czy coś się zmieniło? Klosze lampy, kiedyś w różnych  
kolorach, teraz są białe. I oczywiście lampa przystoso-
wana jest do żarówek LED, które są bardziej ekologiczne.

EKENÄSET fotel 799,- Ciemnoszary aksamit 604.266.46  KNÄSJÖ lampa podłogowa 399,- 402.774.78
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PH153750PH153751

IKEA wprowadziła do asortymentu 
ręcznie wykonany fotel GAGNET 
w 1958 roku, kiedy otwarty został 
pierwszy sklep sieci w Älmhult, 
w Szwecji. Podczas uroczystego 
otwarcia wszyscy dziennikarze 
mogli rozsiąść się w okrągłych 
fotelach, będących zapowiedzią 
lepszej przyszłości.

GAGNET fotel 299,- 402.711.36 LÖVBACKEN stolik 249,- 904.266.78  SKOVEN dywan z długim włosiem 249,- 802.882.48
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PH153742

STRANDMON fotel 799,- Turkusowy aksamit 704.266.55  STRANDMON podnóżek ze schowkiem 200,- Turkusowy aksamit 
004.266.73
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PH153743

Czy wiesz, że fotel STRANDMON był jednym  
z ulubieńców Ingvara? Oczywiście powraca 
teraz w nowej kolorystyce.

STRANDMON fotel 799,- Turkusowy aksamit 704.266.55  STRANDMON podnóżek ze schowkiem 200,- Turkusowy 
aksamit 004.266.73
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PH153745

SMAKKÄNSLA szklanka 29,99/6 szt. 304.280.34  TILLPLATTAD taca 29,99 204.278.36  VÄLFYLLD miska 7,99 804.280.36
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PH148583PH153752

„Niektóre produkty IKEA stały się ikonami mebli vintage  
– są dziś wszędzie! Sama nadal kupuję meble vintage  
pochodzące z IKEA na aukcjach i w sklepach z używanymi 
sprzętami. Znam mnóstwo ludzi odczuwających podobne  
pragnienie odkrywania historii i obcowania z dziedzictwem 
przeszłości na co dzień”. 
- Karin Gustavsson, Dyrektor Kreatywny IKEA

BJURÅN krzesło 299,- Ciemnobrązowy 504.266.42   
TILLPLATTAD taca 29,99 204.278.36
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MATERIAŁY WIDEO / PREMIERA KOLEKCJI 1950-1960
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https://youtu.be/GdgEETfcB4o
https://youtu.be/oNv23KnZtRM
https://youtu.be/6yyrGhI54Gw


ZABAWNI 
ULUBIEŃCY 

Z uśmiechem na twarzy powracamy  
do lat 70. i 80. Jest odważnie, kolorowo  
i zabawnie. Mówiąc o tym okresie,  
nie sposób nie wspomnieć o naszej 
ukochanej sofie KLIPPAN.

„Wprost uwielbiam pokrycia, które są  
jak kurtki puchowe – kolorowe i odlotowe. 
To hołd złożony grupie Memphis, ruchowi 
projektowemu z lat 80., który był bardzo 
popularny w tamtych czasach. KLIPPAN  
to jedna z pierwszych niedrogich sof  
w naszym asortymencie, dlatego 
pozostaje ikoną swoich czasów”,  
mówi Karin.

Wprowadzenie jej do sprzedaży zbiegło się  
z ogłoszeniem, że pokój dzienny jest 
miejscem również dla dzieci – dlatego 
projektując KLIPPAN, chcieliśmy stworzyć 
sofę tak wytrzymałą, by sprostała 
naturalnej ludzkiej potrzebie zabawy.  
W kolekcji GRATULERA sofa zyska  
nowe pokrycia w kolorach jasnożółtym, 
ogniście czerwonym i niebieskim  
w odcieniu kobaltu.

PH153754

KLIPPAN sofa 2-osobowa* Ransta czerwony 392.760.50  RÅANE fotel* 304.177.33  FÄRGSTARK witryna* 804.159.82  MOSAIKBLAD poszewka* Czerwony/czarny 704.274.62 
Niebieski/czarny 904.274.61 Żółty/czarny 504.274.63  MOSAIKBLAD poszewka* Czarny/biały 104.274.60  FÄRGSTARK dywan z krótkim włosiem* Ø200 cm. 304.251.58  
FÄRGSTARK lampa wisząca* Kolor srebrny 403.995.35 Niebieski 703.995.34 Żółty 103.995.32 Czerwony 303.995.31        
Zdjęcie bez lamp: PH153753

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153758

PH153757

Fotel RÅANE w momencie 
wprowadzenia do asortymentu  
w 1983 roku nosił nazwę  
JÄRPEN. Projektant Niels 
Gammelgaard chciał rzucić 
wyzwanie idei fotela jako  
mebla i przekonać się,  
czy można stworzyć wygodny  
model bez zastosowania 
wypełnienia lub tkaniny. 
Rozwiązanie? Siatkowa 
konstrukcja zaprojektowana 
pod kątem efektywnego 
wykorzystania zasobów.

MOSAIKBLAD poszewka* Żółty/czarny 504.274.63 Niebieski/czarny 904.274.61   
FÄRGSTARK lampa wisząca* Niebieski 703.995.34 Żółty 103.995.32 Czerwony 303.995.31

RÅANE fotel*304.177.33  FÄRGSTARK dywan z krótkim włosiem* S200×D200 cm.  
904.251.60  MOSAIKBLAD poszewka* Żółty/czarny 504.274.63 Niebieski/czarny 904.274.61

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153759

„W latach 80. Åsa Grey stworzyła dla IKEA 
kilka pięknych, kolorowych projektów.  
Była jedną z naszych sztandarowych, 
typowo skandynawskich projektantek.  
Na szczególną uwagę zasługują jej dywany 
i poduszki – są bardzo charakterystyczne 
dla tego okresu”. 
- Karin Gustavsson, Dyrektor Kreatywny IKEA

FÄRGSTARK dywan z krótkim włosiem* Ø200 cm. 304.251.58  
MOSAIKBLAD poszewka* Czerwony/czarny 704.274.62  
*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.

Limitowana kolekcja GRATULERA / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / 2018 / 16



PH148550  

PH153763 PH148583PH153760

FÄRGSTARK dywan z krótkim włosiem* S200×D200 cm. 904.251.60  
MORGONDOFT kubek* 304.280.91  

TYNGDKRAFT świecznik 3 szt.* 004.288.94  MORGONDOFT kubek* 304.280.91

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH148583PH153755

„Myślę, że z lat 80. najbardziej zapadły mi  
w pamięć moje dwie sofy KLIPPAN. Przerobiłam 
je, dodając kolorowe, wyraziste tekstylia, dzięki 
czemu zyskały indywidualny, bardzo osobisty 
charakter – i całkowicie odmieniły wystrój mojego 
pokoju. Stały się moimi własnymi dziełami sztuki  
i po prostu je uwielbiałam”.
- Karin Gustavsson, Dyrektor Kreatywny IKEA

KLIPPAN sofa 2-osobowa* Ransta niebieski 192.760.51  
MOSAIKBLAD poszewka* Czarny/biały 104.274.60
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*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.



MATERIAŁY WIDEO / PREMIERA KOLEKCJI 1970-1980 
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https://youtu.be/DhUOrx58LLc
https://youtu.be/O9tDe8qggWY


MINIMALISTYCZNE  
MUST-HAVE 

Kiedy spogląda się wstecz na lata 90.,  
nie wydają się zamierzchłą przeszłością, 
prawda? To czas prostoty i minimalizmu, 
łączenia surowego, jasnego drewna  
ze skandynawskich lasów z graficznymi 
wzorami.

„W latach 90. postanowiliśmy nadać  
naszym meblom bardziej naturalny  
charakter. Ikonami stały się rzeźbiarskie 
meble projektu Thomasa Sandella.  
Mała ławka z kółkami na jednym końcu  
i nogami na drugim była arcydziełem,  
które wzbudziło szerokie uznanie”,  
mówi Karin Gustavsson.

To połączenie eleganckiej formy z dużą 
dawką funkcjonalności, między innymi  
dzięki schowkowi ukrytemu pod siedziskiem. 
Idealnie sprawdzi się w przedpokoju,  
w sypialni – a może nawet jako mała  
ławka w pokoju dziennym? 

PH153817

IKEA PS 1995 ławka ze schowkiem* 604.309.88  BJURÅN krzesło*404.224.42  IKEA PS 1999 fotel*704.305.82  MORUM dywan tkany na płasko* 402.035.57  
SIPPRUTA poszewka* D65×S40 cm. Czarny 304.371.34 Czerwony 504.371.41  SIPPRUTA poszewka* D50×S50 cm. Czarny 104.371.38   
SJUTTIOFEM klosz lampy wiszącej, okrągły* Oprawka z kablem jest sprzedawana osobno. 204.287.32  IKEA PS 1995 stolik kawowy* 904.302.46  

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153811 PH153812

Ławka IKEA PS pojawiła się  
w asortymencie wraz z pierwszą 
kolekcją PS w 1995 roku.  
W listach skrót PS oznacza  
Post Scriptum – czyli dodatek  
do tego, co już zostało napisane.  
Innymi słowy, PS symbolizuje 
to, że IKEA ma do zaoferowania 
coś więcej. Tworząc tę kolekcję, 
IKEA chciała rzucić wyzwanie  
i pokazać, czym jest i jak  
może wyglądać nowoczesny  
skandynawski design.

IKEA PS 1995 ławka ze schowkiem* 604.309.88   
FINANSIELL dekoracja, konik* Biały 004.341.40

IKEA PS 1995 ławka ze schowkiem* 604.309.88   
FINANSIELL dekoracja, konik* Biały 004.341.40

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153815

IKEA PS 1999 fotel* 704.305.82  IKEA PS 1995 stolik kawowy* 904.302.46

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153813PH148550PH153814

Krzesło BJURÅN, wcześniej 
znane pod nazwą ÖGLA, zostało 
po raz pierwszy wprowadzone  
do asortymentu w 1961 roku. 
Dziś jest produkowane przez tę 
samą fabrykę w Polsce co wtedy, 
a lite drewno jest gięte w ten  
sam rzemieślniczy sposób.  
To prawdziwa deklaracja stylu, 
prawda? Umieść krzesło jako 
pojedynczy akcent kolorystyczny 
we wnętrzu lub ustaw ich kilka 
wokół stołu.

MORUM dywan tkany na płasko* 402.035.57  ALBACKEN fotel* 304.304.14BJURÅN krzesło* 404.224.42  SJUTTIOFEM klosz lampy wiszącej, okrągły* 
Oprawka z kablem jest sprzedawana osobno. 204.287.32

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PH153816

Tekstylia SIPPRUTA zostały zaprojektowane do pierwszej 
kolekcji IKEA PS w 1995 roku. Celem było stworzenie  
bazy tekstyliów o klasycznych wzorach, zaprojektowanych  
tak, by oparły się próbie czasu. Nowe poszewki są idealnym 
rozwiązaniem, jeśli chcesz szybko zmienić wystrój wnętrza. 

IKEA PS 1999 fotel* 704.305.82  SIPPRUTA poszewka* D50×S50 cm. Czarny 104.371.38  Czerwony 904.371.39  
SIPPRUTA poszewka* D65×S40 cm. Czerwony 504.371.41 Czarny 304.371.37

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.

Limitowana kolekcja GRATULERA / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / 2018 / 24



MATERIAŁY WIDEO / PREMIERA KOLEKCJI 1990-2000 
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https://youtu.be/v0baIxDU6XQ
https://youtu.be/v0baIxDU6XQ
https://youtu.be/xNT7oanZYxU
https://youtu.be/8zdviAzCGhM
https://youtu.be/8zdviAzCGhM


Historia sprzedawcy mebli
 
Historia IKEA rozpoczyna się w 1926 roku – 
to wtedy na małej farmie Elmtaryd niedaleko 
Agunnaryd w południowej Szwecji urodził się 
Ingvar Kamprad. Szybko dał się poznać jako 
mały przedsiębiorca. Już w wieku pięciu lat 
sprzedawał sąsiadom zapałki. Wkrótce Ingvar 
doszedł do wniosku, że może odpowiadać  
na potrzeby ludzi, oferując im produkty  
w niższych cenach – to koncept IKEA w czystej 
postaci, na długo zanim Ingvar sam zdał sobie  
z tego sprawę. Po pewnym czasie Ingvar odkrył,  
że może kupować zapałki hurtowo w Sztokholmie  
i sprzedawać je detalicznie w bardzo niskiej 
cenie, a jednocześnie nadal osiągać dobre zyski.

Od zapałek do kartek okolicznościowych,  
nasion kwiatów, później ołówków i długopisów 
– Ingvar miał 17 lat i bogate doświadczenie 
handlowe, kiedy ojciec dał mu pieniądze  
w nagrodę za dobre wyniki w nauce. Ingvar 
przeznaczył je na założenie własnej firmy.  
Był rok 1943 i tak narodziła się IKEA.

Z lasów na salony
 
W 1948 r. w asortymencie IKEA pojawiają się 
pierwsze meble. Są wytwarzane przez lokalnych 
producentów w lasach położonych w pobliżu 
domu Ingvara. Kilka lat później następuje otwarcie  
pierwszego salonu wystawowego IKEA w Älmhult  
– jest to miejsce, w którym ludzie mogą obejrzeć  
meble przed złożeniem zamówienia.

Pierwszy sklep IKEA, będący w tamtym czasie  
największym salonem meblowym w Skandynawii,  
prezentował artykuły wyposażenia domu  
na powierzchni 6700 metrów kwadratowych. 
Dziś IKEA jest obecna w 48 krajach i ma prawie 
400 sklepów na całym świecie. Kto by pomyślał, 
że chłopak sprzedający zapałki pewnego dnia 
stanie się właścicielem największego na świecie 
koncernu meblowego?

                                                        

Demokratyczne wzornictwo
 
Koncept IKEA wykracza poza płaskie paczki –  
ty również masz w nim swój udział. Jesteś częścią  
tego, co IKEA nazywa procesem demokratycznego  
projektowania: my wykonujemy nasze zadania,  
ty robisz swoją część, a razem oszczędzamy 
pieniądze. Klienci IKEA mają wyjątkowe znaczenie  
dla IKEA jako marki, jaką jest obecnie; począwszy  
od pozytywnego podejścia do troski o środowisko  
w domu, po przekazywanie informacji zwrotnych.  
A to tylko kilka przykładów.

W pewnym sensie to dzięki tobie historia IKEA  
ma swój dalszy ciąg. Zgodnie z mądrymi słowami  
Ingvara, które wpisane są we wszystko, co udało  
nam się osiągnąć: „Większość rzeczy nadal 
pozostaje do zrobienia. Och, cóż za wspaniała 
przyszłość!”. Obchody naszej  
75. rocznicy to więc także  
okazja, by wybiec do przodu,  
ku jeszcze lepszej  
wspólnej przyszłości.
   

75 LAT Z IKEA – I Z TOBĄ
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ O HISTORII IKEA?  
ODWIEDŹ MUZEUM IKEA!

Minęło już 75 lat, odkąd zaczęliśmy tworzyć lepsze 
warunki codziennego życia dla wielu ludzi. Przyjdź  
i spotkaj się z nami, spójrz w przeszłość – ale także 
w przyszłość! Główna ekspozycja Muzeum IKEA 
opowiada historię IKEA od pierwszych dni istnienia 
firmy aż do dzisiaj. Nasze obecne wystawy czasowe 
to 75. urodziny IKEA oraz Hakowanie IKEA.  
Nasze produkty. Twoje pomysły. Muzeum IKEA  
znajduje się w budynku, w którym dawniej  
mieścił się pierwszy na świecie sklep IKEA.  
Zapraszamy do Älmhult w Szwecji! 
https://ikeamuseum.com/en/
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PE688235

BJURÅN krzesło 299,-

Bejcowany, lakierowany bezbarwnie 
lity buk i sklejka bukowa. S42×G52, 
W88 cm. Ciemnobrązowy 504.266.42

PE689666

EKENÄSET fotel 799,-

Pokrycie: 100% poliester. 
S62×G72, W75 cm. Ciemnoszary 
aksamit 604.266.46

PRODUKTY / premiera w sierpniu

PE417125

GAGNET fotel 299,- 

Lakierowany bezbarwnie rattan 
i stal malowana proszkowo. 
S69×G72, W66 cm. Rattan/czarny 
402.711.36

PE417131

KNÄSJÖ lampa podłogowa 399,- 

100% bawełna i stal malowana  
proszkowo. W125 cm. Biały/czarny  
402.774.78

PE688247

LÖVBACKEN stolik 299,-

Barwiona, lakierowana bezbarwnie 
folia i lity buk. D77×S39, W51 cm. 
Jasnobrązowy 904.266.78

PE417136

SKOVEN dywan z długim  
włosiem 249,- 

Włosie: 100% polipropylen. Spód: 
syntetyczny lateks. S133xD195 cm. 
Szary/czarny 802.882.48

PE692256

STRANDMON fotel 799,-

Niezdejmowane pokrycie:  
100% poliester. S81×G98, W101 cm.  
Turkusowy aksamit 704.266.55

PE692245

STRANDMON podnóżek  
ze schowkiem 200,- 

Niezdejmowane pokrycie:  
100% poliester. D40×S60, W44 cm.  
Turkusowy aksamit 004.266.73

PE696011

SMAKKÄNSLA szklanka 29,99/ 
6 szt.* 

Szkło. 26 cl. Wzorzysty 304.280.34

PE695292

VÄLFYLLD miska 7,99 

Szkło. D11,2×S10,2, W6,2 cm. 
804.280.36

PE695869

VÄRLDSBRA duża torba 4,99

100% polipropylen. S55×G35,  
W37 cm. 71 l. Lata 50-60 
804.276.59

PE695874

TILLPLATTAD taca 29,99 

100% laminowana tektura  
z recyklingu. Ø43 cm. Brązowy 
204.278.36
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PRODUKTY / premiera w październiku

PE698242

FÄRGSTARK dywan z krótkim 
włosiem* 

100% wełna. Projekt: Åsa Gray. 
S200×D200 cm. Czarny/biały  
904.251.60

PE685316

FÄRGSTARK witryna*

Wykończenie z folii, hartowane 
szkło i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Tord Björklund. S47×G37, 
W171 cm. Czarny 804.159.82

PE698234

FÄRGSTARK dywan z krótkim 
włosiem* 

100% wełna. Projekt: Åsa Gray. 
Ø200 cm. Czerwony 304.251.58

PE691752

KLIPPAN pokrycie sofy 
2-osobowej*

Sofa jest sprzedawana osobno. 
100% bawełna. Ransta niebieski 
204.127.26

PE691753

KLIPPAN pokrycie  
sofy 2-osobowej* 

Sofa jest sprzedawana osobno. 
100% bawełna. Ransta czerwony  
404.127.25

PE693856

MOSAIKBLAD poszewka* 

100% bawełna. Projekt: Åsa Gray. 
D50×S50 cm. Niebieski/czarny  
904.274.61

PE693857

MOSAIKBLAD poszewka* 

100% bawełna. Projekt: Åsa Gray. 
D50×S50 cm. Czerwony/czarny 
704.274.62

PE693858

MOSAIKBLAD poszewka* 

100% bawełna. Projekt: Åsa Gray. 
D50×S50 cm. Żółty/czarny  
504.274.63

PE693855

MOSAIKBLAD poszewka* 

100% bawełna. Projekt: Åsa Gray. 
D65×S40 cm. Czarny/biały  
104.274.60

PE693852

MORGONDOFT kubek* 

Kamionka. 37 cl. Czarny/biały  
w paski 304.280.91

PE693853

RÅANE fotel* 

Stal malowana proszkowo.  
Projekt: Niels Gammelgaard. 
S64×G69, W71,5 cm. Czarny  
304.177.33

PE691754

KLIPPAN pokrycie  
sofy 2-osobowej* 

Sofa jest sprzedawana osobno. 
100% bawełna. Ransta żółty  
704.127.24

PE704485

TYNGDKRAFT świeczniki 3 szt.* 

W komplecie: 3 świeczniki (W9, 
W13 oraz W15 cm). Stal malowana 
proszkowo. Projekt: K. Hagberg/ 
M. Hagberg. Kremowy 004.288.94

PE695868

VÄRLDSBRA duża torba*

100% polipropylen. S55×G35,  
W37 cm. 71 l. Lata 70-80 
504.296.07

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.
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PRODUKTY / premiera w październiku

PE671621

FÄRGSTARK lampa wisząca* 

Aluminium malowane proszkowo. 
Ø24 cm. IKEA. Model T1715F  
FÄRGSTARK. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie  
energetycznej od A++ do D.  
Niebieski 703.995.34

PE689035

FÄRGSTARK lampa wisząca*

Aluminium malowane proszkowo. 
Ø24 cm. IKEA. Model T1715F  
FÄRGSTARK. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D.  
Czerwony 303.995.31

PE671623

FÄRGSTARK lampa wisząca* 

Aluminium malowane proszkowo. 
Ø24 cm. IKEA. Model T1715F  
FÄRGSTARK. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie  
energetycznej od A++ do D.  
Żółty 103.995.32

PE671624

FÄRGSTARK lampa wisząca* 

Aluminium malowane proszkowo. 
Ø24 cm. IKEA. Model T1715F 
FÄRGSTARK. Do tego modelu 
lampy pasują żarówki o klasie 
energetycznej od A++ do D.  
Kolor srebrny 403.995.35

*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.

Limitowana kolekcja GRATULERA / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / 2018 / 30



PRODUKTY / premiera w grudniu

PE693851

ALBACKEN fotel*

Rattan. Projekt: K. Hagberg/ 
M. Hagberg. S71×G73,5, W67 cm  
304.304.14

PE710159

BJURÅN krzesło* 

Lakierowany bezbarwnie plastik  
polipropylenowy. S42×G52,  
W88 cm. Ciemnoczerwony  
404.224.42

PE704486

IKEA PS 1995 ławka  
ze schowkiem* 

Lakierowana bezbarwnie okleina 
brzozowa/lita brzoza i malowane 
wykończenie. Projekt: Thomas 
Sandell. S90×G32, W41,9 cm 
604.309.88

PE693849

IKEA PS 1999 fotel*

Pokrycie: 100% bawełna. Projekt: 
Eva Lilja Löwenhielm. S71,5×G55,5, 
W75 cm. Ransta czerwony  
704.305.82

PE709058

SIPPRUTA poszewka*

100% bawełna. Projekt:  
Tom Hedqvist. D50×S50 cm.  
Czerwony 904.371.39

PE709055

SIPPRUTA poszewka* 

100% bawełna. Projekt:  
Tom Hedqvist. D50×S50 cm. 
Czarny 104.371.38

PE709059

SIPPRUTA poszewka*

100% bawełna. Projekt:  
Tom Hedqvist. D65×S40 cm.  
Czerwony 504.371.41

PE709057

SIPPRUTA poszewka* 

100% bawełna. Projekt:  
Tom Hedqvist. D65×S40 cm.  
Czarny 304.371.37

PE709065

IKEA PS 1995 stolik kawowy* 

Okleina i stal. Projekt: Tomas 
Eriksson. D115×S50, W48 cm  
904.302.46

PE699588

FINANSIELL dekoracja,  
konik* 

Porcelana skaleniowa.  
D14×W15 cm. Biały  
004.341.40

PE699587

FINANSIELL dekoracja,  
konik* 

Porcelana skaleniowa.  
D14×W15 cm. Czarny  
004.349.46

PE709064

IKEA PS 1995 świecznik* 

Żeliwo. Projekt: Tomas Eriksson. 
W8,2 cm. Czarny 904.370.97

PE693847

SJUTTIOFEM klosz lampy 
wiszącej, okrągły*

Oprawka z kablem sprzedawana  
osobno. Papier ryżowy i stal  
malowana proszkowo. Ø70 cm. 
Biały 204.287.32
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*O cenach będziemy informować na bieżąco tuż przed wejściem produktów do sprzedaży.



KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się  
w bazie zdjęć na stronie: 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


