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Przygotuj się na nowy początek!
Zajrzyjmy do nowego Katalogu IKEA 2020, by poznać nasze najnowsze produkty, inspirujące pomysły i sprytne rozwiązania.
1. PH162942 SLATTUM

Jutrzejszy dzień może być nowym
początkiem w twoim życiu
– spraw, żeby był wyjątkowy.
Czy koniecznie musisz czekać na Nowy Rok? Teraz jest idealny
moment na nowe otwarcie. Lato jest fantastyczne, ale ulotne
– jednak zawsze daje duży zastrzyk energii przed nadejściem
jesieni.
Wykorzystaj je dobrze w tym roku – i jak najlepiej wykorzystaj
swój dom. Zainspiruj się najnowszym Katalogiem IKEA, nowymi
produktami i pomysłami z IKEA. Mamy nadzieję, że spodobają
ci się te materiały, pełne inspirujących zdjęć i informacji – kto wie,
może zainicjują pozytywne zmiany w twoim domu i życiu.
PS: Zawieszenie kuli dyskotekowej nie jest absolutnie konieczne,
ale na pewno zachęca, by coś zmienić i zacząć od nowa!

Spis treści
Rewolucja w spaniu
Jak być szczęśliwszym w domu
Świeżutkie nowości
Największy na świecie eksperyment w projektowaniu wnętrz
Przytulność za jednym naciśnięciem przycisku
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...i dużo więcej

1. PH161094 KLIPPAN
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Zmień swój sposób myślenia:
znajdź równowagę pomiędzy pracą,
życiem i snem
Zdecydowanie zbyt długo staraliśmy się dbać o równowagę
między pracą i życiem osobistym, pomijając w tym równaniu
coś bardzo ważnego – sen. A to właśnie on może okazać się
kluczem do osiągnięcia naturalnej równowagi między tymi
dwoma elementami.
Czy wiesz, że na świecie czas przeznaczonych średnio na sen
spadł w przeciągu ostatnich 50 lat z 8 godzin do nieco ponad 6?
Wszyscy w jakiś sposób utożsamialiśmy mniejszą ilość snu
z sukcesem; to, że jesteśmy zbyt zajęci, aby przespać całą noc,
jest ceną, jaką musimy za niego zapłacić. Naszczęście takie
podejście odchodzi do przeszłości. Naukowo potwierdzono,
że aby dobrze funkcjonować, dobrze się czuć i cieszyć się życiem
potrzebujemy psychicznego i fizycznego odpoczynku, który
może nam zapewnić dobry sen. A najszybszą drogą do lepszego
życia na co dzień jest wygospodarowanie dostatecznej ilości
godzin przeznaczonych na sen.
I choć może się to wydawać wyzwaniem, wszystko zależy
od ciebie. Prosta zmiana sposobu myślenia, by zacząć traktować
rozsądną porę kładzenia się spać jako coś pozytywnego
(a nie jako coś „normalnego” wyłącznie u małych dzieci),
to ważny pierwszy krok. Priorytetowe podejście do swojego
snu jest fajne, mądre i... sexy!

1. PH162318 BLÅVINDA
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Rozpocznij każdy dzień z nową
energią: dołącz do rewolucji
w spaniu!
Wszyscy potrzebujemy lepszego snu, który pozwala czerpać
radość z życia. Stajemy zatem przed wami w naszych najwygodniejszych piżamach, aby z dumą oświadczyć, w co wierzymy:
Wcześniejsze chodzenie spać. Poranne wylegiwanie się w łóżku,
bez poczucia winy. Swoboda przytulania ukochanej osoby
w objęciach miękkiej pościeli. Moc przywracającej energię
drzemki (oraz zaciemniających rolet). Więcej czasu na kołysanki
i bajki na dobranoc. Materac, który jest tak cudowny, że tęsknisz
za nim podczas urlopu. Dobry sen co noc, realnie poprawiający
jakość życia. Oraz że ty i twój dom możecie sprawić, że to wszystko
będzie możliwe.
Już od dziś.

1. PH162688 GRUSBLAD
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Dokładnie tak: zadbanie o dobry sen jest prostsze, niż myślisz
Cudowne chwile, gdy budzisz się jak nowo narodzony, czasem wydają się
nieuchwytne, albo wręcz nierealne. Ale istnieje kilka zupełnie nieskomplikowanych rzeczy, które możesz zrobić, aby porządny wypoczynek stał się normą.
Oto kilka czynników, o które warto zadbać w przestrzeni do spania:
Światło: Kontrolowanie dostępu światła przez zawieszenie w oknach żaluzji
zaciemniających może zdziałać cuda jeśli chodzi o głęboki, dobry sen.
Nasze nowe żaluzje FYRTUR można podnosić i opuszczać za pomocą pilota,
co daje pełną kontrolę nad ilością światła w sypialni, nawet jeśli nie chcesz
ruszać się z wygodnego łóżka.
Dźwięk: Tekstylia, zasłony i dywany pomogą wytłumić hałasy. Możesz też
włączyć kojącą muzykę, usypiające podcasty lub audiobooki, wykorzystując
nasz nowy asortyment głośników. Nigdy nie jest się za starym na dobrą
opowieść do poduszki!

Komfort: Przytulne zagłówki, puszyste poduszki i miękka pościel: wszystkie
one sprawiają, że pora kładzenia się spać staje się jedną z ulubionych części
dnia. Nie zapomnij też o wygodnym materacu. To podstawa dobrego snu,
a w naszym asortymencie znajdziesz wiele różnych modeli. Zatem znalezienie
idealnego materaca dla siebie w odpowiedniej cenie to marzenie, które
można całkiem łatwo spełnić.
Kilka dodatkowych, drobnych rzeczy, które mają duże znaczenie:
Odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne dla dobrego snu, podczas
gdy ekrany urządzeń elektronicznych wręcz przeciwnie. Zatem, aby w pełni
czerpać z nowych, dobrych nawyków związanych ze snem, warto również
postawić koło łóżka karafkę z zimną wodą i budzik zamiast telefonu.
1. PH161169 KUNGSBLOMMA
2. PH161167 SNOFSA
3. PH161168 VINDUM
4. PH161154
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Odpoczynek doskonały: Przekonaj
się na własnej skórze, czym jest
„efekt ergonomicznej poduszki”
Wszyscy mamy ciała o różnym kształcie i różnych rozmiarach
– i to jest piękne! Poza tym każdy z nas śpi w innej pozycji.
Część ludzi śpi na plecach, inni na boku, a niektórzy nieustannie
zmieniają pozycję podczas snu.
4
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Świat jest pełen indywidualności i nie każda poduszka sprawdzi
się dla wszystkich. Dlatego stworzyliśmy szeroki asortyment
ergonomicznych poduszek, zaprojektowanych specjalnie z myślą
o różnych typach śpiochów. Zarówno kształt poduszki, jak i jej
wypełnienie pomagają stworzyć takie warunki snu, by każdy
mógł spać jak suseł.
Najlepszy, najgłębszy, najmniej świadomy, najbardziej spokojny
sen został rozpracowany właśnie dla ciebie. Możesz łatwo
przekonać się na własnej skórze, czym jest ergonomiczny efekt:
wystarczy wybrać swoją poduszkę.
(Podziękujesz nam jutro rano!)
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1. PH162855 (ROSENSKÄRM)
2. PH162864 (SKOGSLÖK)
3. PH162848 (MJÖLKKLOCKA)
4. PH162849 (MJÖLKKLOCKA)
5. PH162851 (PRAKTVÄDD)
6. PH162857 (ROSENSKÄRM)
7. PH162841 (KLUBBSPORRE)
8. PH162853 (PRAKTVÄDD)
9. PH162862 (SKOGSLÖK)
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PRZYNALEŻNOŚĆ:
Kumple na zawsze, „meta” na krócej: strona 8

WŁASNOŚĆ:
Mniej znaczy więcej: strona 11

Znaleźliśmy klucz: Co sprawia,
że czujesz się szczęśliwszy w domu
To subtelna zmiana, ale taka, która robi prawdziwą różnicę: od przebywania
w domu do czucia się jak w domu. Każdego roku przeprowadzamy
pogłębione wywiady i odbywamy wizyty w domach ludzi na całym świecie,
by stworzyć nasz raport: Życie w domu. W trakcie naszych badań okazało
się, że obecnie jedna trzecia ludzi twierdzi, że są miejsca, w których czują
się bardziej w domu, niż w przestrzeni, w której faktycznie mieszkają.
Gdy zdobyliśmy więcej informacji, zidentyfikowaliśmy pięć podstawowych
potrzeb emocjonalnych, które naszym zdaniem są tym, co ludzie mają
na myśli, gdy mówią o poczuciu „domowości”, bycia u siebie. Potrzeby te
mają uniwersalny charakter, ale odgrywają różną rolę na poszczególnych
etapach naszego życia, w zależności od tego, ile mamy lat, z kim mieszkamy
i w której części świata żyjemy.
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BEZPIECZEŃSTWO:
Życie, w którym liczą się drobiazgi: strona 14

KOMFORT:
Przeciwieństwa się przyciągają: strona 17
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PRYWATNOŚĆ:
Więcej, lepiej, sprytniej: strona 20

Podczas produkcji Katalogu IKEA 2020 zainspirowało nas to do stworzenia domów,
prezentujących różne sytuacje życiowe i rozwiązania projektowe, które pomagają
zilustrować te pięć potrzeb emocjonalnych. Mamy nadzieję, że ludzie zaczną o nich
myśleć i rozmawiać. Te potrzeby są uniwersalne, wspólne dla nas wszystkich.
Znajdowanie sposobów na ich zaspokojenie w każdej sytuacji życiowej stanowi
część naszej misji, aby pomagać ludziom w tworzeniu lepszego życia, każdego dnia.
Mamy nadzieję, że przy okazji wniesiemy też do codziennego życia trochę szczęścia!
5 najważniejszych potrzeb emocjonalnych związanych z domem
1 Przynależność to poczucie bycia częścią grupy ludzi, którzy przyjmują nas
takimi, jakimi jesteśmy i miejsc, które odzwierciedlają naszą osobowość.
2 Własność nie sprowadza się tylko do posiadania nieruchomości i kredytów
hipotecznych, ale polega również na poczuciu kontroli nad przestrzenią
i miejscem, w którym mieszkasz.
3 Bezpieczeństwo to poczucie pewności i oparcia, nie chodzi tu o zamki w drzwiach.
4 Komfort to poczucie zadowolenia i swobody w swoim otoczeniu.
5 Prywatność to poczucie kontroli nad tym, gdzie oraz w jaki sposób możemy
pobyć sami ze sobą, wyłączyć się i w spokoju porozmyślać.

1. PH161090 (portret)
2. PH161175 (portret)
3. PH162518 (portret)
4. PH161625 (portret)
5. PH161206 (portret)
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Przynależność to poczucie bycia częścią grupy ludzi, którzy przyjmują nas takimi, jakimi jesteśmy
i miejsc odzwierciedlających naszą osobowość.
Ci przyjaciele postanowili zamieszkać razem w jednym mieszkaniu – są współlokatorami, ale troszczą
się o siebie jak rodzina. Stworzyli tu przyjazną, wspólną przestrzeń, w której mogą spędzać czas razem,
mając jednocześnie własne pokoje odzwierciedlające ich wyjątkowe osobowości.

Pomoc w urządzeniu wspólnych przestrzeni, dzięki czemu
możesz skupić się na dobrych relacjach (i dobrej zabawie).

1. PH161090 (portret)
2. PH161091MACKAPAR
3. PH161066 NIKKEBY
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Trzy niewielkie stoliki zapewniają maksimum elastyczności
we wspólnej przestrzeni. Zestaw je razem, aby stworzyć jeden
duży stół, idealny na przyjęcia lub majsterkowanie albo rozdziel,
ustawiając w różnych częściach mieszkania, dzięki czemu zyskasz
więcej miejsca do indywidualnych zajęć.

2

Zainspiruj się poradami z podręcznika do projektowania kuchni
Julii Child! Większa liczba współlokatorów oznacza, że przestrzeń
w szafkach i szufladach kuchennych jest zwykle wykorzystana
do granic możliwości. System tablic narzędziowych przekształci
każdą pustą ścianę w estetyczne i bardzo funkcjonalne miejsce
do przechowywania, które można łatwo rozbudować.

3

Raz na zawsze zlikwiduj chaos w szafce pod zlewem. Wózki na
kółkach z głębokimi szufladami pomogą zaprowadzić porządek
wśród ręczników, przyborów toaletowych i innych potrzebnych
drobiazgów, które dzięki nim są posegregowane i zawsze pod
ręką. Dzięki takiemu rozwiązaniu szafka pod umywalkę może
służyć do przechowywania produktów, z których korzystają
wszyscy domownicy, jak papier toaletowy i środki czyszczące.

1. PH161030 2. PH161105 3. PH161134
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Kiedy mieszkasz ze współlokatorami, zazwyczaj wszyscy chcą mieć
wpływ na wystrój wspólnych przestrzeni. Demokratyczne podejście
do urządzania wnętrz to całkiem dobra rzecz, ale powinno kończyć
się na progu twojego pokoju. Wykorzystanie kolorów, tekstyliów
i kilkunastu lekkich jak chmurki lamp zawieszonych na wstążkach
nad łóżkiem GJÖRA, stworzyło niepowtarzalny wystrój w dobrej
cenie.

2

Kup teraz i korzystaj przez wiele lat. Drewniane produkty
to klasyczny, dobry wybór, a meble są bardzo trwałe i dostępne
w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo, zestaw dwóch łóżek UTAKER
jest również bardzo elastyczny: może funkcjonować jako dwa
pojedyncze łóżka albo jako jedno większe, stworzone z dwóch
stojących obok siebie. Można je też ustawić jedno na drugim,
żeby służyły jako sofa.

3

Oto moc czerni i bieli! Wybór mebli, takich jak łóżko i komoda w tych
neutralnych kolorach, pozwala w dowolnym momencie szybko
zmienić wygląd przestrzeni za pomocą tekstyliów. Na razie pościel
z graficznym wzorem w dwóch kontrastujących kolorach stanowi
mocny akcent wystroju, który w połączeniu z meblami, plakatami
i kolorem ścian tworzy wyrazisty i piękny efekt.
1. PH161252 2. PH161262 3. PH161099
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Własność nie sprowadza się tylko do posiadania nieruchomości i kredytów hipotecznych, ale polega również
na poczuciu kontroli nad przestrzenią i miejscem, w którym mieszkasz.
Tak jest w przypadku naszej emerytki, która po przeprowadzce do niewielkiej kawalerki w centrum miasta
urządza swoje życie na nowo – dokładnie tak, jak uzna za stosowne. Nie kieruje się sztywno narzuconymi
zasadami, ale ustala własne – żyjąc z pełną świadomością tego, co jest dla niej najważniejsze.

Możesz stać się „właścicielem domu”
(nawet jeśli tylko go wynajmujesz!)

1. PH161175 2. PH160914 3. PH161153
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„Posiadanie” domu polega na robieniu tego, co chcesz, by czuć się komfortowo
oraz odpuszczaniu odgórnie narzuconych zasad i oczekiwań, jak korzystać z dostępnej
przestrzeni. Życie w kawalerce wcale nie oznacza, że nie możesz przeznaczyć miejsca
na luksusowe łóżko. Takie wygodne miejsce do spania, czytania, oglądania i odpoczynku
zawsze będzie dobrym sposobem wykorzystania przestrzeni.

Jedną z przyjemności, które wiążą się z ograniczeniem lub przejrzeniem swojej kolekcji
ubrań jest możliwość zaprojektowania praktycznego rozwiązania do przechowywania
tych, które zdecydujesz się zostawić. Elastyczne, modułowe systemy, takie jak JONAXEL,
pozwalają stworzyć rozwiązanie idealnie dostosowane do twoich potrzeb, a nie odwrotnie.
1. PH161530 2. PH160962
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Gdy element dzielący pomieszczenie zapewnia mnóstwo miejsca
do przechowywania, korzyść jest podwójna. Podstawę tego regału
stanowią zamykane szafki do przechowywania mniej atrakcyjnych
przedmiotów. Umieszczone pośrodku lekkie półki idealnie nadają
się do eksponowania ulubionych bibelotów, a pudełka ustawione
na samej górze pomieszczą sezonowe ubrania. Dodatkowo regał,
zbudowany z elementów systemu do przechowywania ELVARLI,
umożliwia przenikanie światła do pozostałej części kawalerki.

2

Jakie to szczęście, że pasja do gotowania nie ma nic wspólnego
z metrażem kuchni. Najważniejsze są dobrze zorganizowane
przybory i składniki, które zawsze pozostają w zasięgu ręki.
Ta kuchnia zawiera wszystko, co potrzebne i nic ponad to.
Dzięki temu przygotowywanie posiłków jest przyjemnością,
a jej rozmiar i elegancki wystrój ułatwiają późniejsze sprzątanie.

3

Bez względu na wielkość dostępnej przestrzeni, jeśli zależy ci
na prawidłowym sortowaniu odpadów, zawsze znajdzie się
odpowiednie rozwiązanie. Ten solidny regał BROR w dolnej części
mieści pojemniki do sortowania, a na górze znalazło się miejsce
na przedmioty, które chcesz szybko chwycić wychodząc z domu
lub odłożyć tuż po powrocie (takie jak klucze, paczki i torby).

1. PH161019 ELVARLI 2. PH161532 MAXIMERA 3. PH161442 BROR
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Bezpieczeństwo to poczucie pewności i oparcia, gdziekolwiek jesteśmy – nie chodzi tu o zamki w drzwiach.
Młoda rodzina stworzyła dom, w którym żyje zdrowo i szczęśliwie, „wracając do podstaw” w samym środku
dużego miasta. To dla nich wyjątkowe miejsce na świecie i oboje szukają pomysłów i rozwiązań, aby pozostać
w swoim małym domu, nawet gdy ich rodzina wkrótce się powiększy.

Rozwiązania ułatwiające maksymalne wykorzystanie przestrzeni,
dzięki czemu możesz pozostać w swoim przytulnym, bezpiecznym
zakątku świata, nawet gdy twoje potrzeby się zmienią.

1. PH162518 2. PH161750
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Kompaktowa kuchnia zyskuje na całej ścianie dodatkowe miejsce
do przechowywania dzięki półkom i szynom. Na najniższym
poziomie znajdują się przybory kuchenne używane na co dzień,
na środkowej półce – pojemniki do przechowywania żywności,
a rzadziej używane naczynia i patelnie na samej górze.
1. PH162513 SEKTION/LERHYTTAN 2. PH162514 VADHOLMA 3. PH162491 INGATOR

2

Dobrze zaopatrzona spiżarnia sprawia, że każdy dom zyskuje więcej
ciepła i „domowej” atmosfery. Wizualnie skoordynowane meble
do przechowywania, jak to połączenie naturalnych materiałów
– szkła, metalu i drewna, zapewnią nam wrażenia estetyczne
dorównujące radości z korzystania z tej przestrzeni.

3

Okrągły stół INGATORP jest dobrym dodatkiem do niewielkiej
jadalni. Ma odpowiednią wielkość do codziennych rodzinnych
posiłków a gdy przyjdą goście można go łatwo rozłożyć.
Kosze na witrynie HAVSTA pięknie się prezentują, zapewniając
jednocześnie dodatkowe miejsce do przechowywania
sezonowych dodatków, takich jak dekoracje świąteczne.
15
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Kiedy powiększa się twoja rodzina, kreatywność w zagospodarowaniu przestrzeni staje się kluczowa. W tym przypadku miejsce,
w którym dawniej znajdowała się szafa wnękowa, przekształcono
w przytulny kącik do spania dla najmłodszego członka rodziny.

2

Płytkie szafy z ubraniami rodziców stoją teraz przy przeciwległej
ścianie, dlatego wokół łóżka pozostaje wystarczająco dużo miejsca.
We wnęce między szafami a ścianą wygospodarowano dodatkowe
miejsce do przechowywania, od podłogi po sam sufit. W pudełkach
pod łóżkiem przechowywane są sezonowe ubrania, dzięki czemu
w szafach jest więcej miejsca.

3

Klasyczna komoda RAST świetnie się sprawdza w przypadku ubrań
dla dzieci, ponieważ wiele z nich nie wymaga wieszania – można
je złożyć w kostkę i poukładać w szufladach. Drążek na wiszące
ubrania uzupełnia to rozwiązanie, a w pudełkach i pojemnikach
ustawionych na półkach powyżej rodzina przechowuje dziecięce
ubranka.

1. PH162462 HEMNES 2. PH162457 SUNDVIK 3. PH162256 RAST
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Komfort nie jest jedynie doznaniem fizycznym – to poczucie zadowolenia i swobody w swoim otoczeniu.
Nasza para znajduje sposoby, by połączyć swoje różne style życia – oraz różne przedmioty – tak, by oboje
mogli czuć się w swoim pierwszym wspólnym domu wygodnie i „u siebie”.

Znajdowanie sposobów, by poczuć się w domu
jeszcze bardziej „u siebie”.

1. PH161625 (portret)
2. PH161624 ULRIKSBERG
3. PH161747 VARIERA

17

1

Dostosuj otoczenie, w którym śpisz do swoich potrzeb, nawet gdy dzielisz łóżko z partnerem.
Wybierz ergonomiczną poduszkę, która pasuje do twojej ulubionej pozycji podczas snu, pościel
łóżko tekstyliami o różnych teksturach, dobierz stoliki nocne, które pasują do tego, co chcesz
przechowywać w zasięgu ręki, a wszystko uzupełnij odpowiednim oświetleniem, niezależnie
od tego, czy przed snem wolisz czytać, coś oglądać czy medytować.

2

Łatwe w aranżacji szafki EKET zbierają różne, często odmienne
wspomnienia domowników, tworząc spójną kompozycję, którą
łatwo można zmienić, dodając jeszcze więcej – już wspólnych
– wspomnień.

1. PH162372 SAGSTUA 2. PH161777 EKET
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Ty masz dużo strojów sportowych, on z kolei uwielbia swetry.
Niezależnie od tego, jak różna jest wasza garderoba, możecie
mieć szafy wizualnie dopasowane do siebie na zewnątrz, a w środku
wyposażone w odpowiednie rozwiązania do przechowywania,
które pasują do waszych indywidualnych potrzeb.

2

Dzięki akcesoriom wewnętrznym, w szufladach można pomieścić
znacznie więcej rzeczy, tworząc uporządkowaną przestrzeń,
zamiast bezładnej mieszaniny twoich i jego przedmiotów oraz tych,
które zdaniem każdego z domowników należą do tej drugiej osoby.

3

Dwie umywalki wcale nie muszą być identyczne. Wykorzystaj
w pełni dostępną przestrzeń, wybierając odpowiedni rozmiar
umywalki dla każdego domownika, w zależności od waszych
potrzeb i ilości rzeczy, które będziecie tam przechowywać.
1. PH162379 PAX 2. PH162383 GODMORGON 3. PH162384 BRÅVIKEN
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Prywatność to poczucie kontroli nad tym, gdzie oraz w jaki sposób możemy pobyć
sami ze sobą, wyłączyć się i w spokoju porozmyślać.
Ta wieloosobowa rodzina mieszkająca w niezbyt dużym domu przykłada dużą wagę
do pomysłowych rozwiązaniach, dzięki którym udaje im się stworzyć szczęśliwą
równowagę między chwilami spędzanymi razem, a tak czasami potrzebną samotnością.

Sposoby na stworzenia miejsca tylko
dla siebie – na relaks, na doładowanie
wewnętrznych akumulatorów i na spokojny
sen – nawet jeśli nie dysponujesz dużą
ilością wolnego miejsca.
1. PH161206 (portret)
2. PH161557 FRIEHETEN
3. PH161207 SVALNÄS
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Wygodny pokój dla dwójki najmłodszych domowników, przeznaczony
w połowie na sen, a w połowie na zabawę. To możliwe dzięki ustawieniu
dwóch identycznych łóżek MINNEN – jednego przy drugim – wzdłuż
jednej ściany.

2

To rozwiązanie uwalnia przeciwległą ścianę, przy której ustawiono
funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania, a środek pokoju
przez cały dzień pozostaje pusty i gotowy na chwile zabawy.

1. PH161245 LÄTT 2. PH161240 MINNEN
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Troje dzieci, trzy różne grupy wiekowe, jeden pokój. Łóżka piętrowe,
z których każde ma własną lampkę i półkę na książki, zapewniają
każdemu z dwojga młodszego rodzeństwa własną przestrzeń
do czytania, odpoczynku i marzeń.

2

Część pokoju należąca do najstarszej córki ma zupełnie inny
wystrój; jest bardziej wyrazista i osobista. Znalazł się tutaj
kącik do nauki z dużą ilością miejsca do przechowywania
i zasłoną, która zapewnia choć odrobinę prywatności.

1. PH161340 VITVAL 2. PH161317 SLAKT
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Rzut oka na niektóre z naszych ulubionych nowości
Ekscytujące nowe produkty, już wkrótce dostępne w IKEA

2

1

3

Zastawa obiadowa TALRIKA
Dodaj do nakrycia stołu przyjemne kształty i nieco koloru, które za każdym razem wywołają
uśmiech na twojej twarzy. Niezobowiązujące, codzienne naczynia zostały wykonane
z tworzywa PLA pochodzenia roślinnego, wykonanego z odnawialnych produktów rolnych.

1. PH157843
2. PH157844
3. PH157846
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Łóżko tapicerowane SLATTUM
Zaprojektowane, aby zapewnić komfort i luksusowy
wygląd w atrakcyjnej cenie – to łóżko spełni twoje
marzenia o przytulnym komforcie.

1. PH161820
2. PH161819
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Nowe tekstylia: komplet pościeli SKUGGBRÄCKA,
zasłony KLARASTINA, poszewki KLARASTINA i KINNEN
Wyraziste połączenie czerni i bieli odświeży wystrój w mgnieniu oka. To zestawienie można łatwo łączyć z innymi
kolorami – równie dobrze komponuje się z pastelami, jak i z jaskrawymi barwami... i nigdy nie wychodzi z mody.

1. PH157920 SKUGGBRÄCKA
2. PH157657 KLARASTINA
3. PH157860 KLARASTINA i KINNEN
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Stojak na ubrania i komoda NIKKEBY
Niezależnie od tego, czy chcesz coś wyeksponować,
czy ukryć, te dwa nowe produkty pomieszczą
naprawdę sporo ubrań i dodatków, zachwycając
kolorowym oraz minimalistycznym, industrialnym
stylem.

1. PH158527
2. PH158522
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Rama łóżka z miejscem do przechowywania
PLATSA
Połączenie przestrzeni do przechowywania
i miejsca do spania z otwartymi półkami oraz
zamykanymi szafkami i szufladami – wszystko
dobrane pod kątem indywidualnych potrzeb.
To superbohater małych przestrzeni, który
doskonale sprawdzi się również jako ścianka
działowa we wnętrzu, wydzielając sypialnię
w większym pokoju lub kawalerce.

1. PH161727
2. PH161728
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Największy na świecie
eksperyment
w projektowaniu wnętrz:

1

Co się stanie, gdy poprosisz projektantów
wnętrz z pięciu różnych krajów na świecie,
aby stworzyli idealny dom dla tej samej rodziny,
w oparciu o ten sam układ mieszkania?
Zrobi się bardzo ciekawie!

1 rodzina
+
1 układ mieszkania
=
5 fantastycznych domów

2

3

4

5

6

1. PH161755 2. PH161828 3. PH162528 4. PH161829 5. PH162602 6. PH162991
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W tym roku, podczas planowania jednego z domów prezentowanych
w katalogu, postanowiliśmy zrobić coś zupełnie innego. Chcieliśmy
dowiedzieć się więcej o tym, co jest ważne dla naszych klientów
mieszkających w różnych częściach świata, w jakim stopniu ich
myślenie o domach jest podobne (a kiedy nie jest!) i jak może wyglądać
idealny projekt dla tych oddalonych od siebie miejsc na świecie.
Zaprosiliśmy więc utalentowanych projektantów wnętrz IKEA z pięciu
różnych krajów do współtworzenia projektu jednego domu, w bliskiej
współpracy z naszym zespołem projektantów ze Szwecji. Następnie
każdy kraj, w którym wydawany jest katalog IKEA, mógł wybrać jedną
z tych współtworzonych wersji projektu, która finalnie znalazła się
w lokalnej wersji katalogu.
Każdy z projektantów zaczynał od tego samego briefu; zadanie
polegało na zaprojektowaniu mieszkania dla fikcyjnej rodziny składającej się z babci, dwojga rodziców, kilkuletniej córeczki i niemowlaka.
W wytycznych znalazł się również rzut mieszkania, który stanowił
bazę dla wszystkich projektantów. Jest to kompaktowe mieszkanie
z dwiema sypialniami, o powierzchni i układzie, które można znaleźć
w wielu miejscach na całym świecie.
Poprosiliśmy projektantów, aby pomyśleli o marzeniach i wyzwaniach
typowej rodziny mieszkającej w ich części świata oraz by uwzględnili
to myślenie w proponowanych przez siebie rozwiązaniach. Oczywiście,
wszystkie meble, tkaniny i akcesoria w aranżacjach pochodzą z IKEA
(dzięki naszej szerokiej ofercie, z pomocą naszych mebli i akcesoriów
można urządzić naprawdę cały dom), ale historie, które wymyślili
projektanci oraz projekty ich domów są bardzo różne, co od razu
widać na zdjęciach pięciu salonów, które prezentujemy tutaj.
Po kilkumiesięcznej zdalnej współpracy z zespołem katalogowym,
projektanci zostali zaproszeni do IKEA Communications w Älmhult,
gdzie w naszym studio fotograficznym zbudowano pięć domów,
na tym samym planie. Autorzy tych aranżacji brali udział w produkcji
zdjęć, które zobaczysz w katalogu, wcielając w życie swoją wizję.
To było bardzo ciekawe doświadczenie, które dało nam mnóstwo
frajdy i satysfakcji, a podczas prac nad projektami mogło zdarzyć
się wszystko. Prawdę mówiąc, szukając wewnętrznej nazwy dla tego
projektu, zasugerowaliśmy się eksperymentalnym duchem całego
zespołu – stąd nazwa „Lab home” czyli ”domowe laboratorium”.

Polska
Projektantki tego super wygodnego, przyjaznego dla dzieci mieszkania
w Polsce powiedziały nam, że w ich wizji ta wielopokoleniowa rodzina
zamieszkała razem, ponieważ młodzi rodzice wprowadzili się na jakiś
czas do babci, aby zaoszczędzić pieniądze na budowę wymarzonego
domu pod miastem.
Jako właścicielka mieszkania, babcia zajmowałaby większą sypialnię,
dzieci dzieliłyby mniejszy pokój, a rodzice mieliby do dyspozycji pokój
dzienny z rozkładaną sofą.

1. PH162991
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Stany Zjednoczone

Chiny

Amerykański projektant wyobraził sobie, że babcia będzie mieszkać
z rodziną kilka dni w tygodniu, aby pomóc w opiece nad dziećmi,
ponieważ oboje rodzice wrócili już do pracy po narodzinach drugiego
dziecka.

Projektant domu w Chinach opowiedział nam, że po ogłoszeniu
polityki dwojga dzieci, mieszkająca w tym mieszkaniu młoda para
postanowiła powiększyć swoją rodzinę i sześć miesięcy temu powitała
na świecie nowego domownika. W tym czasie zamieszkała z nimi
również babcia, aby pomóc w opiece nad maluszkiem. Dzieli ona
pokój ze starszym dzieckiem.

W te dni babcia mogłaby nocować w salonie, korzystając ze świetnego
rozwiązania do spania. Projektanci zapewnili jej mnóstwo miejsca
do przechowywania, by mogła zostawiać w mieszkaniu swoje ubrania
i rzeczy osobiste. Ciemne zasłony są integralną częścią projektu.
Pomagają w utrzymaniu szykownego, nieco dramatycznego wystroju
pokoju z wyrazistym kolorem ścian. Jednocześnie tłumią dźwięk
i zapewniają prywatność w godzinach wieczornych, kiedy wraz
ze zgaszeniem świateł zmienia się on w sypialnię.

Mieszkająca tu rodzina bardzo interesuje się zdrowiem, odżywianiem
i naturą. Dlatego w aranżacji swojego mieszkania użyła naturalnych
kolorów i materiałów. Domownicy są miłośnikami roślin, które rosną
zarówno w mieszkaniu, jak i na balkonie, oraz angażują swoje dzieci
do opieki nad nimi, traktując to jako sposób nauki. Poza tym są bardzo
wdzięczni, że babcia codziennie pomaga wszystkim domownikom
w przygotowywaniu pożywnych i BARDZO smacznych domowych
posiłków.

1. PH161829 2. PH162602
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Niemcy

Hiszpania

Projektant niemieckiego domu wyobraził sobie, że babcia będzie
mieszkać z rodziną zaledwie kilka dni w tygodniu, dzieląc pokój
ze starszym dzieckiem i zajmując się wnukami. Dzięki jej obecności
rodzic, który przez kilka ostatnich lat przebywał na urlopie wychowawczym, będzie mógł od czasu do czasu spędzić trochę czasu
poza domem.

Projektant w Hiszpanii zaplanował to wnętrze jako nowe mieszkanie,
do którego przeprowadziła się rodzina, gdy okazało się, że wkrótce
na świecie pojawi się ich drugie dziecko. Dominuje tu jasna kolorystyka
z przewagą delikatnych pasteli i akcentów bieli. W wizji projektanta,
mieszkająca tu para zaprojektowałaby swój dom wykorzystując
rozwiązania, które pozwolą domownikom czuć się komfortowo,
gdy przez kilka dni w tygodniu zatrzymuje się u nich babcia, dzieląca
wówczas pokój ze starszym dzieckiem. Ważne były dla nich pomysły
pomagające zaoszczędzić czas i wygospodarować miejsce dla wszystkich w najbardziej ruchliwych częściach domu, takich jak łazienka
i kuchnia, aby wszystko działało sprawnie, gdy dom jest pełen
domowników.

W wizji projektanta rodzina mieszka w tym wynajmowanym mieszkaniu już od 6 lat. Przez ten czas zdążyła przytulnie je urządzić pod
względem stylu i funkcji, tworząc dom, który doskonale sprawdza się
w sytuacji nowej, większej rodziny – a wszystko to dzięki sprytnym
rozwiązaniom wykorzystującym dostępną przestrzeń i dobrze
rozplanowanym, odważnym akcentom kolorystycznym.

1. PH162528 2. PH161828
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Pstryk! I od razu jest
przytulniej.
60% z ponad 20 000 osób, z którymi
rozmawialiśmy, powiedziało nam,
że kiedy chcą poczuć się w domu jeszcze
bardziej „domowo” i u siebie, robią jedną
prostą rzecz, bez względu na wszystko.
Zgadniesz, co to jest?

2

Słuchanie muzyki. Postanowiliśmy zatem
stworzyć produkty, które pozwolą ludziom
w piękny sposób wkomponować muzykę
w wystrój domu. Łącząc dźwięk z innymi
ważnymi elementami wystroju, takimi jak
światło, domy stają się bardziej przytulne.
Dzięki pomysłowym sposobom na wkomponowanie głośników w różnych przestrzeniach oraz kontrolowaniu ich za pomocą
aplikacji, muzyka w płynny sposób może
przenikać wiele pomieszczeń w domu.
Chcieliśmy, aby było to po prostu
fantastyczne doświadczenie – łatwe
w użyciu, z dźwiękiem wysokiej jakości.
Nasza idea nabrała realnych kształtów,
gdy nawiązaliśmy współpracę z ekspertami
firmy Sonos. Jesteśmy dumni, że SYMFONISK
zdobył nagrodę Red Dot. Przygotuj się
na świetny dźwięk w świetnej cenie
z SYMFONISK.

1. PH162044 SYMFONISK (półka) 2. PH162045 SYMFONISK (łóżko) 3. PH161839 SYMFONISK (lampa)
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Nowy początek: przeprowadzka do nowego domu
Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci w przeprowadzce, ale nie martw się; pod koniec dnia nie musisz stawiać nam pizzy i piwa.
Od różowego wózka po cudownie dziką i nieokiełznaną mieszankę wzorów – ta kolekcja jest zaskakująco zabawną
i kolorową odsłoną praktycznych i użytecznych przedmiotów, które pomogą ci przenieść wszystkie skarby ze starego
lokum pod nowy adres.
A kiedy już się zadomowisz w nowym mieszkaniu, wcale nie musisz pozbywać się pudełek i toreb, dzięki którym
przeprowadzka poszła jak z płatka. Produkty z kolekcji OMBYTE można wykorzystać również później – świetnie się
sprawdzą do przechowywania w nowym miejscu.

1. PH158391 OMBYTE (wóżek, pudełko)
2. PH158404 OMBYTE (wózek, sofa)
3. PH158396 OMBYTE (torby)
4. PH158400 OMBYTE (pudełka)
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Coś świeżego, stylowego
i eleganckiego dla każdego
pokoju w twoim domu
Na kolejnych stronach znajdziesz wybór
wspaniałych produktów, zarówno nowości,
jak i dobrze znanych ulubieńców. Mamy
nadzieję, że zainspirują cię do ponownego
przyjrzenia się, przeprojektowania
i zakochania się w twoim domu – jeszcze
raz, od nowa. Jeśli jesteś gotowy na nowy
początek, zacznij właśnie tutaj!
1. PH162481 INGALILL
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1. PH161576 DUNVIK 2. PH161551 BJÖRKSNAS 3. PH162139 BERGPALM
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1. PH162483 HEMNES 2. PH161581 BRIMNES
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1. PH161585 BERGPALM 2. PH161582 PAX
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1. PH162476 KUNSBLOMMA 2. PH161401
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1. PH162653 RUMSMALVA 2. PH161398 GRUSBLAD 3. PH162693 PRAKTVÄDD
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1. PH161472 FJÄLLBO 2. PH161474 FRIHETEN 3. PH161473 FRIHETEN
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1.PH162051 2. PH162047 3. PH162049
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1. PH163002 2. PH160841 3. PH161841
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1. PH157897 FLOTTEBO 2. PH161736 PLATSA
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1. PH161590 METOD (BODBYN zielony) 2. PH161592 VARIERA (wyposażenie wewnętrzne) 3. PH161694 VARDAGEN (naczynia) 4. PH160724 KUNGSFORS
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1. PH161702 TORNVIKEN
2. PH161604 MAXIMERA (wyposażenie wewnętrzne)
3. PH161705 VADHOLMA

45

1

2

1. PH161941 MAXIMERA 2. PH161897 KNOXHULT
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1. PH160820 2. PH161710 SKÅDIS
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1. PH161366 NORDVIKEN 2. PH160838
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1. PH160502 HEMNES 2. PH160505
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1. PH160694 2. PH161884 3. PH160812
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1. PH160392 2. PH160696 3. PH160731
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1. PH160751 SLÄKT 2. PH160750
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1. PH160776 VITVAL 2. PH160784 MÖJLIGHET
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1. PH160600 HEROISK 2. PH160404 GODISHUS 3. PH160609 SPISIG
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Historia okładki
Katalogu IKEA 2020

1

W tym roku zainspirowała nas świadomość,
jak duży wpływ może mieć dobry sen na jakość
naszego życia. Dlatego chcemy nie tylko mówić
o tym wszędzie i każdemu, ale rozpocząć
prawdziwą rewolucję w spaniu! Postanowiliśmy
nieco inaczej podejść do możliwości, jakie daje
nam okładka katalogu (zarówno ta zewnętrzna,
jak i wewnątrz). Dlatego w tym roku wygląda
ona zupełnie inaczej. Przybliżamy na niej
jedną scenę, koncentrując się na przytulnym
komforcie miękkiej pościeli z aluzją do rozgrywającej się tu miłosnej historii, która ma swój
ciąg dalszy w środku.
Aby uzyskać wizualnie wyrazisty efekt, przednia
okładka prezentuje biały produkt na białym
tle oraz nasz klasyczny znak towarowy IKEA
umieszczony na górze (również w bieli), a na
tylnej okładce umieściliśmy ciemny produkt
na czarnym tle. Ten motyw kolorystyczny
powtarza się również na pierwszej stronie
w środku katalogu, gdzie prezentujemy czarnobiałe zdjęcie. Wyprodukowaliśmy wiele
różnych ujęć tej uroczej sceny, nawiązującej
do wydarzenia sprzed wielu lat, kiedy inna
słynna para postanowiła spędzić cały dzień
leżąc w łóżku. Różne zdjęcia zapewniają
rynkom możliwość wyboru. Na każdym
z nich para pokazuje kolejny moment swojego
poranka w łóżku. Obok zdjęcia przedstawiamy
podsumowanie tego, w co wierzymy: cudowną
miękkość, znaczenie snu i radość płynącą
z dobrze przespanej nocy.

1. PH162632
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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

Kontakt
Małgorzata Jezierska, Specjalistka ds. PR
malgorzata.jezierska@ikea.com
1. PH157523

