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WYCHODZĄC POZA MURY 
Afrykańskie rytuały 
pod rękę ze skandynawskim wzornictwem 



„Design sprawia, że świat staje się  

mniejszy i zbliża ludzi z różnych kultur”. 

      Bibi Seck, Projektant

      

Nowoczesna Afryka spotyka się ze skandynawskim 

wzornictwem 

IKEA od zawsze była ciekawa świata. Kilka lat temu 

połączyła siły z Design Indaba, aby dowiedzieć się więcej 

o współczesnym afrykańskim designie. To był początek 

wyjątkowej współpracy, do której wybrano projektantów 

z pięciu krajów Afryki, działających w różnych obszarach: 

mody, rzeźby, architektury i projektowania mebli. Każdy 

z nich stworzył zespół z wybranym projektantem IKEA. 

Rezultat? Limitowana kolekcja, której celem jest 

budowanie mostów, nie murów, a docelowo przestrzeni 

wspólnego spędzania czasu. Większe meble, zastawa 

stołowa, tekstylia i modna, produkowana w zrównoważony 

sposób torba na ramię – to wszystko znajdziesz  

w kolekcji ÖVERALLT. 

By dowiedzieć się więcej o współpracy projektantów 

i procesie rozwoju kolekcji ÖVERALLT, zajrzyj na  

https://ikea.today/search/indaba/.

https://ikea.today/search/indaba/


POZNAJ  

PROJEKTANTÓW

Issa Diabaté

Zaprojektował krzesło i półkę  
we współpracy z Mikaelem Axelssonem.

Mariam Hazem

Zaprojektowała torby na ramię  
we współpracy z Hend Riad  
i Hanną Dalrot. 

Johanna Jelinek

Renee Rossouw

Zaprojektowała tekstylia  
we współpracy z Sindiso Khumalo  
i Johanną Jelinek. 

Hanna Dalrot

Selly Raby Kane

Zaprojektowała plecione koszyki  
we współpracy z Iną Vuorivirtą.

Hend Riad

Zaprojektowała torby na ramię  
we współpracy z Mariam Hazem  
i Hanną Dalrot. 

Kevin Gouriou

Sindiso Khumalo

Zaprojektowała tekstylia  
we współpracy z Renee Rossouw  
i Johanną Jelinek. 

Mikael Axelsson

Laduma Ngxokolo

Zaprojektował półkę, dywany, fotel 
oraz zastawę stołową we współpracy  
z Mikaelem Axelssonem.

Ina Vuorivirta

Naeem Biviji 

Zaprojektował stół, ławkę, stołek  
i zastawę stołową we współpracy  
z Mikaelem Axelssonem.  

Bibi Seck

Zaprojektował bujane krzesło  
i podnóżek we współpracy  
z Mikaelem Axelssonem. 

Bethan Rayner 

Zaprojektowała stół, ławkę, stołek  
i zastawę stołową we współpracy  
z Mikaelem Axelssonem.  

PROJEKTANCI Z AFRYKI

PROJEKTANCI IKEA

Studio Propolis

Reform Studio
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ÖVERALLT seria do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz. 
Stół 804.298.56 499,-/szt. 
Ławka 504.298.53 399,-/szt. 
Stołek 204.298.59 199,-/szt.

Wychodząc poza mury

Nie znajdziesz jej w smartfonie ani w przytulnych czterech 

ścianach swojego domu. Przestrzeń na spontaniczne 

spotkania i nieoczekiwane zdarzenia jest gdzieś indziej – 

przed drzwiami wejściowymi, w twojej ulubionej kawiarni 

po sąsiedzku, w sklepiku na rogu lub na pobliskim targu. 

To żywy, tętniący życiem miejski pokój dzienny.  

Więc śmiało, wyjdź za mury, które być może cię 

ograniczają. Poznaj nowe twarze i znajdź otwarte 

przestrzenie, idealne do dzielenia się, jedzenia,  

spotkań, budujących dyskusji i inspirujących różnic  

zdań. Kto wie, co uda ci się odkryć tuż za rogiem? 

Tu tętni miejskie życie. Serdecznie witamy. 
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ÖVERALLT seria do użytku  
wewnątrz/na zewnątrz.  
Stół 804.298.56 499,-/szt. 
Ławka 504.298.53 399,-/szt. 
Stołek 204.298.59 199,-/szt.



ÖVERALLT seria do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz. 

Ławka 504.298.53 399,- 
Stołek 204.298.59 199,-

PH159172.jpg

Usiądź wygodnie, miejsca nie zabraknie

Solidny eukaliptus, miękki i zachęcający. Przemyślany  

i starannie zaprojektowany stół ÖVERALLT to miejsce, 

przy którym można liczyć zarówno na wieczorną rozmowę,  

jak i na smaczny posiłek. Chociaż okrągłe stoły znane  

są od lat, to w zestawieniu z ławkami z kolekcji stanowią 

powiew nowości.  

Pomysł zaczerpnięto z kenijskiego wieczornego rytuału, 

podczas którego przyjaciele często zbierają się razem  

w jednym miejscu, przynosząc własne krzesła,  

by porozmawiać o mijającym dniu i o życiu. Stół jest lekko 

zakrzywiony, co pozwala ustawić wokół niego więcej 

siedzisk – można stworzyć wokół niego krąg lub ustawić 

jedną długą ławkę w kształcie fali. Tak czy inaczej, 

zawsze znajdzie się miejsce dla jeszcze jednej osoby.
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ÖVERALLT garnek z pokrywką 904.302.13 249,-
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Seria ÖVERALLT. 
Miska Ø15 cm. 904.301.85 19,99 
Naczynie na olej 604.302.19 29,99 
Karafka 204.302.16 59,99
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Seria ÖVERALLT.  
Naczynie na olej 604.302.19 29,99  
Karafka 204.302.16 59,99
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Seria ÖVERALLT. 
Miska Ø28 cm. 304.301.93 49,99 
Serwetki 904.302.70 7,99/32 szt.

Poszewka 104.466.99 24,99



„Dużo gotujemy i długo pracujemy,  

a jednocześnie opieka nad dziećmi  

wypełnia sporą część naszego życia.  

Ale jakkolwiek nie bylibyśmy zajęci,  

zawsze staramy się jeść razem”. 
 

 Bethan Rayner & Naeem Biviji, Projektanci 

PH159165.jpg

ÖVERALLT garnek z pokrywką 904.302.13 249,-



Dobrze wiemy, że wspólne posiłki smakują lepiej

Ten żeliwny garnek czerpie z wyjątkowego kenijskiego 

stylu jedzenia na świeżym powietrzu, który przypomina 

trochę biwakowanie w mieście. Grupy przyjaciół 

spotykają się w półprywatnych chatach, wyposażonych 

w węglowe paleniska. Współzałożyciel Studio Propolis, 

Naeem, opisuje ten rytuał jako „chwile, kiedy wszystko 

jest we właściwym porządku”.  

Garnek, podobnie jak wiele innych produktów z kolekcji 

ÖVERALLT, jest niezwykle multifunkcjonalny. Może służyć  

do gotowania lub pieczenia, a pokrywka sprawdzi się 

również jako patelnia. Zanim zasiądziesz do uczty, użyj  

prostego zestawu korkowych podstawek pod garnki, 

które zabezpieczą stół przed gorącym kociołkiem. 

PH159162.jpg

Seria ÖVERALLT. 
Miska Ø15 cm.  

904.301.85 19,99 
Garnek z pokrywką 

904.302.13 249,-
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Seria ÖVERALLT. 
Dywan 604.292.73 349,- 
Poszewka 104.466.99 24,99



ÖVERALLT seria do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz. 
Krzesło bujane 204.302.35 249,- 
Podnóżek 004.312.74 149,- 
Poduszka 704.292.58 39,99

W rytmie płynącego czasu  

Życie toczy się w niesamowicie szybkim tempie – 

błyskawiczne odpowiedzi na wiadomości, natychmiastowa 

dostawa wprost pod drzwi. W chwili gdy przeglądamy 

napierające ze wszystkich stron informacje, dzisiejsze 

trendy szybko stają się wczorajszym newsem.  

Projektant Bibi Seck wyobraził sobie zupełnie inny styl 

życia, gdy siedząc w ogródku swojej matki w Dakarze 

wpadł na pomysł stworzenia bujanego krzesła. W Afryce 

Zachodniej, gdzie dorastał, stosunek do upływającego 

czasu jest bardziej refleksyjny; ceni się też przestrzeń,  

w której można zatopić się w bezruchu i pozwolić myślom 

swobodnie płynąć. 
 

Ten projekt jest Bibiemu bardzo bliski; z jego pomocą 

wyjaśnia, jak w swojej pracy w Senegalu często 

wykorzystywał metalową strukturę mebli i wyplatane 

elementy. Więc śmiało, rozsiądź się i pobujaj w obłokach. 



ÖVERALLT seria do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz. 
Krzesło bujane 204.302.35 249,- 
Poduszka 704.292.58 39,99

PH159809.jpg

„Wyobrażam sobie ludzi siedzących  

na tym bujanym krześle, kołyszących się 

miarowo, zatopionych w myślach. Oczami 

wyobraźni widzę, jak siedzi na nim mój 

osiemdziesięcioletni ojciec palący cygaro, 

moja szwagierka tuli swoje nowo narodzone 

dziecko, a siostrzenica i siostrzeńcy 

beztrosko się na nim wygłupiają”. 

    Bibi Seck, Projektant
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ÖVERALLT podnóżek, 
do użytku na zewnątrz 

004.312.74 149,-

Bibi Seck

Bibi jest senegalskim projektantem i współzałożycielem 

wielokrotnie nagradzanego studia projektowego Birsel 

+ Seck. Bibi urodził się w Paryżu, a dorastał między 

Londynem, Paryżem i Senegalem. Dziś dzieli swój czas  

między Nowy Jork i Dakar, projektując zarówno przedmioty,  

jak i przestrzenie. Ma szerokie doświadczenie projektowe, 

od wnętrz samochodów po zegarki, przy czym w centrum 

niezmiennie stawia potrzeby użytkownika. 



PH159116.jpg

ÖVERALLT seria do użytku wewnątrz/na zewnątrz. 
Krzesło bujane 249,- 204.302.35 Poduszka 39,99 
704.292.58



Torba z misją

Torba z kolekcji ÖVERALLT, w której zadasz szyku 

na plaży lub w mieście, to nie tylko modny  

dodatek, a przedmiot wpisujący się w strategię  

zrównoważonego rozwoju. Połyskujące paski 

wyplatane z materiału podobnego do nici są 

wykonane z odpadów powstałych podczas 

produkcji opakowań. 

Hend i Mariam, założycielki Reform Studio,  

są pomysłodawczyniami tego projektu.  

Od najmłodszych lat bliskie im były idee 

ponownego wykorzystywania przedmiotów  

i niedopuszczania do marnotrawstwa.  

Zwyczaje wyniesione z dzieciństwa szybko 

przekształciły się w styl życia i ostatecznie 

doprowadziły je do miejsca, w którym 

znajdują się dzisiaj: z odpadów wytwarzają 

nowe ekologiczne materiały o przeróżnych 

zastosowaniach.     

   

    

PH159111.jpg

ÖVERALLT torba  
D30×S2, W37 cm. 
704.291.35 39,99



PH159147.jpg

Miejsce na twoją interpretację 

Choć wiele interakcji z ludźmi odbywa się w dzisiejszych 

czasach za pośrednictwem ekranów, nie można zaprzeczyć  

temu, że spotkania twarzą w twarz mają zupełnie inną 

jakość. Kolekcja ÖVERALLT zachęca do podjęcia inicjatywy 

i wyjścia z odważnym zaproszeniem: A może napijemy 

się razem kawy? To właśnie w takiej sytuacji kluczowe 

jest wygodne miejsce, w którym można wspólnie zasiąść.

Projektant i architekt Issa Diabaté miał w głowie bardzo 

nieskomplikowany projekt; przedmiot tak prosty  

w obsłudze, że każdy jest w stanie go złożyć, rozłożyć  

i spersonalizować. Fotel ÖVERALLT, wykonany  

z naturalnej, niewykończonej sklejki, jest niczym czyste,  

niezamalowane płótno. Sam w sobie jest niezwykle 

estetyczny, będąc jednocześnie gotowym na indywidualne  

adaptacje. Jest to również idealne miejsce, by napić się 

kawy z osobą, którą chcesz bliżej poznać.

Seria ÖVERALLT. 
Fotel 304.290.57 249,-/szt.    
Poszewka na poduszkę, 
niebieski 904.301.52 49,99 
Dywan, tkany na płasko 
S133×D195 cm. 504.292.64 
299,-



„Chciałem zaprojektować przyjazny  

i funkcjonalny produkt bez użycia kosztownych 

materiałów czy wyrafinowanej technologii. 

Z technicznego punktu widzenia fotel został 

wykonany ze sklejki, przy użyciu wyrzynarki. 

Nie ma potrzeby stosowania gwoździ, śrub 

czy kleju, ani żadnej innej skomplikowanej 

technologii produkcyjnej”. 

  

  Issa Diabaté, Projektant i architekt

PH159142.jpg

Seria ÖVERALLT. 
Fotel 304.290.57 249,-/szt. 
Poszewka 904.301.52 49,99

Dywan, tkany na płasko 
S80×D200 cm. Czarny 

804.292.67 199,-
Dywan, tkany na płasko 

S133×D195 cm. Naturalny 
504.292.64 299,-
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Seria ÖVERALLT. 
Fotel 304.290.57 249,- 
Poszewka 904.301.52 49,99 
Dywan, tkany na płasko 
S133×D195 cm. 504.292.64 299,-
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„W zależności od tego, gdzie ustawisz ten  

fotel, będzie on przyjmował inny charakter”.

  Issa Diabaté, Projektant i architekt

Seria ÖVERALLT. 
Fotel 304.290.57 249,- 
Półka ścienna 404.290.90 149,-/szt. 
Fotel z poduszkami 092.918.63 349,- 
Dywan, tkany na płasko S80×D200 cm. 
804.292.67 199,-
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Seria ÖVERALLT. Fotel 304.290.57 249,-  
Poszewka 904.301.52 49,99
Półka ścienna 404.290.90 149,-/szt.
Fotel z poduszkami 092.918.63 349,- 
Dywan, tkany na płasko S80×D200 cm.  
804.292.67 199,-
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PH159133.jpg PH159136.jpg

ÖVERALLT półka ścienna 
404.290.90 149,-/szt.
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„Wierzymy, że dobry projekt może stanowić  

rozwiązanie uporczywych problemów. Nasze 

studio projektowe Reform jest parasolem dla 

wielu pozytywnych procesów – odtworzenia 

istniejącego pomysłu, rewitalizacji obiektów, 

ponownego wykorzystania materiałów, ożywienia  

kultur i zreformowania naszego świata”.   

  Hend Riad i Mariam Hazem, Projektantki

Hend Riad i Mariam Hazem

Hend i Mariam to silny kobiecy duet tworzący Reform 

Studio – cenione na świecie i wielokrotnie nagradzane 

studio projektowe. Powstało w 2012 roku i skupia się  

głównie na testowaniu oraz odkrywaniu różnych 

sposobów na najlepsze wykorzystanie odpadów.  

Misja? Opracowywanie pomysłów, które mogą 

prowadzić do nieograniczonych możliwości w ramach 

zrównoważonego rozwoju.  
ÖVERALLT torba 
D45×S10, W45 cm. 
404.292.45 39,99
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ÖVERALLT koc  
904.301.71 79,99

Renee Rossouw

Ta artystka i architektka pochodząca z Kapsztadu  

od 12 roku życia marzyła o pracy w IKEA. Znana  

jest z projektowania wzorów, murali, mebli i tapet,  

ale w przypadku kolekcji ÖVERALLT skupiła się  

na tekstyliach. Chociaż źródła jej inspiracji ciągle się 

zmieniają, ostatnio zachwyt budzi w niej piękno  

przyrody i świata zwierząt oraz idea współistnienia 

zwierząt i ludzi.

Sindiso Khumalo

Sindiso Khumalo, nazywająca siebie „pasjonatką 

tekstyliów”, współpracuje z kilkoma organizacjami 

pozarządowymi w Republice Południowej Afryki,  

skupiając się na rozwoju zrównoważonych materiałów. 

Pracując między Londynem a Kapsztadem, Sindiso 

opracowała oraz rozwinęła złożony język graficzny,  

który czerpie z dziedzictwa grup etnicznych Zulu  

i Ndebele. Jej nazwisko kojarzone jest z jaskrawymi, 

odważnymi nadrukami i prostymi monochromatycznymi 

wzorami.
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ÖVERALLT poszewka 
Niebieski/wielobarwny 
204.301.55 Wielobarwny 
104.466.99 24,99/szt.

„Chciałam zaprojektować tekstylia, z których bije  

południowoafrykańska duma. Zaproponowałam 

więc projekt z moim ulubionym zwierzęciem, 

słoniem afrykańskim. To niezwykle piękne  

i inteligentne zwierzę, które wspaniale  

troszczy się o swoje potomstwo”.             

   Renee Rossouw, Artystka i architektka



Issa Diabaté 

Architekt i współzałożyciel grupy Koffi & Diabaté,  

Issa Diabaté jest zdecydowanym zwolennikiem poglądu, 

że architektura potrafi rozwiązywać lokalne problemy 

gospodarcze i społeczne. Pochodzący z Wybrzeża Kości 

Słoniowej projektant jest dyrektorem zarządzającym 

Koffi & Diabaté Architects. Jego głównym celem  

we współpracy z IKEA było zaprojektowanie przyjemnych, 

a jednocześnie funkcjonalnych produktów,  

bez konieczności korzystania z kosztownych  

materiałów lub zaawansowanych technologii. 

PH159126.jpg

ÖVERALLT fotel 
304.290.57 249,-/szt.



PH159124.jpg

„Inspiracją do powstania tych koszyków był  

w głównej mierze rytuał zaplatania włosów.  

To wyjątkowe chwile wypełnione bliskością, 

kiedy nasza głowa przez wiele godzin spoczywa 

na kolanach innego członka rodziny lub opiera 

się na krześle w przytulnym salonie,  

a my słuchamy lokalnego popu z Dakaru 

lub zagranicznej muzyki”.         

 Selly Raby Kane, Projektantka mody i artystka

Selly Raby Kane

Urodzona w Dakarze Selly Raby Kane umocniła swoją 

pozycję na alternatywnej scenie miasta, gdy w 2012 roku 

zaprezentowała markę sygnowaną swoim nazwiskiem. 

Jako projektantka mody i artystka zyskała uznanie  

dzięki eklektycznemu, nieskrępowanemu stylowi 

kultywowanemu w stolicy Senegalu. Projektantka 

rozwinęła go we francuskiej szkole mody Mod’Spé  

oraz podczas podróży po Stanach Zjednoczonych  

i Afryce.  
ÖVERALLT kosz  
Ø43, W43 cm.  
604.302.43 79,99



Laduma Ngxokolo

Projektant i założyciel globalnej marki modowej, 

MAXHOSA BY LADUMA, pochodzi z jednej z prowincji  

RPA – Prowincji Przylądkowej Wschodniej – będącej 

ojczyzną południowoafrykańskiego ludu Xhosa.  

Tradycja i sztuka tej rdzennej kultury stanowiły  

ogromne źródło inspiracji dla Ladumy i jego firmy. 

Obecnie Laduma specjalizuje się w projektowaniu 

dzianin, które są cenione przez fashionistów  

na całym świecie. 

„Wzory inspirowane są zarówno miejscem,  

z którego pochodzę, jak i moimi podróżami. 

Mam nadzieję, że projekty te zapewniają  

ludziom komfort i poczucie dumy”.   

   Laduma Ngxokolo, Projektant mody

PH159123.jpg

ÖVERALLT dywany.  
Dywan, tkany na płasko  

S80×D200 cm. Czarny 
804.292.67 199,-

Dywan, tkany na płasko 
S133×D195 cm. Naturalny  

504.292.64 299,-  
Dywan, tkany na płasko,  

do użytku wewnątrz/ 
na zewnątrz S200×D200 cm.  

Kolor naturalny/niebieski 
604.292.73 349,-



„Interesują nas pomysły, które są dobre  

nie tylko dla Afryki, ale mogą trafić do  

odbiorców w każdym miejscu na świecie”.  

         

 Bethan Rayner i Naeem Biviji, Projektanci

PH159130.jpg

Seria ÖVERALLT. Naczynie 
na olej 604.302.19 29,99 
Słoik z pokrywką 
004.302.22 19,99  
Karafka 204.302.16 59,99



Bethan Rayner i Naeem Biviji

Mieszkająca w Nairobi para, Bethan Rayner i Naeem Biviji, 

to małżeństwo projektantów, stojących za partnerskim 

projektem Studio Propolis. Oboje mają wykształcenie  

architektoniczne, ale specjalizują się w wykonywanych  

na zamówienie ręcznie robionych meblach. Podczas  

prac nad kolekcją ÖVERALLT zgłębiali domowe rytuały,  

koncentrując się na projektach będących w stanie 

zapewnić większą wygodę oraz doznania kulinarne  

podczas gotowania i jedzenia.  

PH159129.jpg

ÖVERALLT ławka,  
do użytku wewnątrz/ 
na zewnątrz  
504.298.53 399,-
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Seria ÖVERALLT. 
Miska Ø15 cm. 904.301.85 19,99/szt. 
Dzbanek 104.302.07 14,99 
Miska Ø28 cm. 304.301.93 49,99



DESIGN INDABA

Design Indaba stał się cenioną instytucją w światowym 

sektorze kreatywnym – jego fundamentem jest coroczny 

festiwal, który od 1995 roku przyciąga i prezentuje 

największe światowe talenty. Obecnie projekt ten 

obejmuje konferencję o światowej renomie, publikację 

online, Social Do Tank i coroczny festiwal kreatywności. 

W ciągu 22 lat konferencja Design Indaba stała się jedną 

z wiodących na świecie imprez projektowych, w której 

corocznie bierze udział ponad 55 prelegentów i ponad 

5000 delegatów.

      

    

„Podczas procesu projektowania  

niezwykle interesujące było  

obserwowanie, że liczba podobieństw 

znacznie przewyższa liczbę różnic,  

nawet jeśli nasze podejścia są  

bardzo odmienne”. 

     Sindiso Khumalo, Projektantka



KOLEKCJA ÖVERALLT  

NA DESIGN INDABA FESTIVAL 2019

Przygotowanie i rozwijanie kolekcji ÖVERALLT  

rozpoczęło się od warsztatów, które miały miejsce 

podczas konferencji Design Indaba w 2017 roku.  

Teraz chcemy zatoczyć koło, organizując przedpremierę 

serii w tym samym miejscu, w którym wszystko się 

zaczęło. Udział w Design Indaba 2019 daje nam 

możliwość opowiedzenia o kolekcji ÖVERALLT  

i zaproszenia społeczności Kapsztadu, by poznała  

finalne produkty i ich twórców.  

Kilka słów o Design Indaba Festival 

Design Indaba Festival, znany z organizacji najlepszej 

na świecie konferencji poświęconej kreatywności, 

to coroczne święto designu oraz twórczej fantazji, 

prezentujące najciekawsze i najbardziej obiecujące 

talenty w sektorach kreatywnych. Uczestnicy konferencji 

mają dostęp do absolutnej awangardy w swojej branży, 

doświadczając współpracy, pomysłów, nowatorskiego 

podejścia i myślenia projektowego, które przenikają 

współczesną kreatywność. Chodzi o pokazanie,  

w jaki sposób twórcza ekspresja tworzy lepszy świat,  

a my zapraszamy na scenę najlepszych twórców,  

którzy potrafią tego dokonać. 

 



PRZEGLĄD ZDJĘĆ - zdjęcia kolekcji 
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PRZEGLĄD ZDJĘĆ - zdjęcia kolekcji 
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PRZEGLĄD ZDJĘĆ - zdjęcia produktów, opisy i ceny 

PE716343

ÖVERALLT krzesło bujane,  
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
249,-

Plastik polietylenowy i stal malowana 
proszkowo. Projekt: B. Seck/ 
M. Axelsson. S68×G90, W85 cm. 
Niebieski 204.302.35

PE716334

ÖVERALLT półka ścienna 149,-

Sklejka brzozowa. Projekt: I. Diabate/ 
K. Gouriou. S76×G30, W76 cm. 
404.290.90

PE714641

ÖVERALLT fotel z poduszkami 349,-

Pokrycie: 100% bawełna. Wypełnienie: 
Watolina poliestrowa. Rama: Sklejka 
Projekt: I. Diabate/K. Gouriou. 
S69×G70, W63 cm. Sklejka/niebieski 
092.918.63

PE716339

ÖVERALLT podnóżek, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 149,-

Plastik polietylenowy i stal malowana 
proszkowo. Projekt: B. Seck/ 
M. Axelsson. S71×G46, W44 cm. 
Niebieski 004.312.74

PE711025

ÖVERALLT stołek, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 199,-

Bejcowany lity eukaliptus. Projekt:  
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson. 
S48×G40, W44 cm. Jasnobrązowy 
204.298.59

PE711027

ÖVERALLT ławka, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 399,-

Bejcowany lity eukaliptus. Projekt: 
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson. 
S124×G49, W44 cm. Jasnobrązowy 
504.298.53

PE711026

ÖVERALLT stół, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 499,-

Bejcowany lity eukaliptus. Projekt: 
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson.  
Ø110, W72 cm. Jasnobrązowy 
804.298.56

PE711047

ÖVERALLT fotel 249,-

Sklejka brzozowa. Projekt:  
I. Diabate/K. Gouriou. S69×G70,  
W63 cm. Sklejka 304.290.57

PE710880

ÖVERALLT kosz 79,99

100% polipropylen i stal malowana 
proszkowo. Projekt: S. R. Kane/ 
I. Vuorivirta. Ø43, W43 cm. Czarny 
604.302.43

PE710878

ÖVERALLT kosz 49,99

100% polipropylen i stal malowana 
proszkowo. Projekt: S. R. Kane/ 
I. Vuorivirta. Ø30, W26 cm. Czarny 
504.302.67

PE710784

ÖVERALLT torba 39,99

22% poliester, 78% polipropylen/
polietylen/poliester/aluminium.  
Projekt: H. Riad/M. Hazem/H. Dalrot. 
D30×S2, W37 cm. Wielobarwny 
704.291.35

PE710787

ÖVERALLT torba 39,99

22% poliester, 78% polipropylen/
polietylen/poliester/aluminium.  
Projekt: H. Riad/M. Hazem/H. Dalrot. 
D45×S10, W45 cm. Wielobarwny 
404.292.45



PRZEGLĄD ZDJĘĆ - zdjęcia produktów, opisy i ceny 

PE710923

ÖVERALLT dywan, tkany na płasko, 
do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
349,-

100% polipropylen. Projekt:  
L. Ngxokolo/M. Axelsson.  
S200×D200 cm. Kolor naturalny/
niebieski 604.292.73

PE710682

ÖVERALLT komplet pościeli 109,-

100% bawełna. Projekt:  
S. Khumalo/R. Rossouw/J. Jelinek.  
Poszwa S200×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Wielobarwny 404.302.82

PE710703

ÖVERALLT komplet pościeli 79,99

100% bawełna. Projekt:  
S. Khumalo/R. Rossouw/J. Jelinek. 
Poszwa S150×D200 cm.  
Poszewka D50×S60 cm.  
Wielobarwny 004.302.98

PE710896

ÖVERALLT poszewka 24,99

97% bawełna, 3% len. Projekt:  
S. Khumalo/R. Rossouw/J. Jelinek. 
D50×S50 cm. Niebieski/wielobarwny 
204.301.55

PE710899

ÖVERALLT poszewka 49,99

100% bawełna. Projekt:  
L. Ngxokolo/M. Axelsson.  
D50×S50 cm. Niebieski 904.301.52

PE715355

ÖVERALLT poszewka 24,99

97% bawełna, 3% len. Projekt:  
S. Khumalo/R. Rossouw/J. Jelinek. 
D50×S50 cm. Wielobarwny 104.466.99

PE710914

ÖVERALLT dywan, tkany na płasko 
199,-

Powierzchnia: 100% wełna. Osnowa: 
100% poliester. Projekt: L. Ngxokolo/ 
M. Axelsson. S80×D200 cm. Czarny 
804.292.67

PE710918

ÖVERALLT dywan, tkany na płasko 
299,-

98% juta, 2% polipropylen/polietylen/
poliester/aluminium. Projekt: H. Riad/ 
M. Hazem/H. Dalrot. S133×D195 cm. 
Naturalny 504.292.64

PE710885

ÖVERALLT poduszka, do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 39,99

Poszewka: 78% polipropylen/polietylen/
poliester/aluminium, 22% poliester. 
Projekt: H. Riad/M. Hazem/H. Dalrot. 
S30×G50 cm. Wielobarwny 704.292.58

PE710905

ÖVERALLT zasłona prysznicowa  
39,99

100% poliester. Projekt: S. Khumalo/ 
R. Rossouw/J. Jelinek. S180×D200 cm 
Wielobarwny 604.301.82

PE710997

ÖVERALLT koc 79,99

Tkanina: 100% bawełna. Wypełnienie: 
Watolina poliestrowa. Projekt:  
S. Khumalo/R. Rossouw/J. Jelinek. 
D120×S160 cm. Wielobarwny 
904.301.71

PE710990

ÖVERALLT serwetki 7,99/32 szt.

Papier. Projekt: S. Khumalo/ 
R. Rossouw/J. Jelinek. D33×S33 cm.  
Różne wzory 904.302.70



PRZEGLĄD ZDJĘĆ - zdjęcia produktów, opisy i ceny 

PE710022

ÖVERALLT komplet naczyń  
do serwowania 79,99

W zestawie: 1 miska (Ø21, W5 cm), 
1 miska (Ø13, W4 cm) i 1 pokrywka 
(Ø21, W1 cm). Lakierowany bezbarwnie 
i malowany bambus. Projekt: B. Rayner/ 
N. Biviji/M. Axelsson. Czarny 
504.302.10

PE711032

ÖVERALLT podstawki pod garnek 
19,99/3 szt.

Korek. Projekt: B. Rayner/N. Biviji/ 
M. Axelsson. 904.302.27

PE716349

ÖVERALLT miska 19,99

Kamionka. Projekt: B. Rayner/ 
N. Biviji/M. Axelsson. Ø15 cm.  
Szary 904.301.85

PE716351

ÖVERALLT miska 49,99

Kamionka. Projekt: B. Rayner/ 
N. Biviji/M. Axelsson. Ø28 cm.  
Szary 304.301.93

PE716353

ÖVERALLT dzbanek 14,99

Kamionka. Projekt: B. Rayner/ 
N. Biviji/M. Axelsson. W9,5 cm.  
40 cl. Szary 104.302.07

PE710562 

ÖVERALLT garnek z pokrywką 249,-

Żeliwo emaliowane. Projekt:  
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson.  
5 l. Czarny 904.302.13

PE711033

ÖVERALLT naczynie na oliwę 29,99

Szkło żaroodporne i korek Projekt:  
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson.  
Ø10, W17 cm. 0,4 l. 604.302.19

PE711035

ÖVERALLT karafka 59,99

Szkło żaroodporne i korek Projekt:  
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson.  
Ø16, W21 cm. 1 l. 204.302.16

PE711030

ÖVERALLT słoik z pokrywką 19,99

Szkło żaroodporne i korek. Projekt:  
B. Rayner/N. Biviji/M. Axelsson.  
Ø8, W15 cm. 0,3 l. 004.302.22



KONTAK T

Magorzata Jezierska, PR Specialist 
malgorzata.jezierska@ikea.com
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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


