Poradnik lepszego
życia w domu
Katalog IKEA 2021

PH169634 MELLTORP stół
i SÖDERHAMN sofa

Wszystkiego najlepszego z okazji
70-tych urodzin. Witaj poradniku!
Polska już od 60 lat zajmuje wyjątkowe miejsce na globalnej mapie IKEA. Byliśmy pierwszym
krajem po Szwecji, z którym firma związała swoją przyszłość zamawiając krzesła w fabryce
w Radomsku. Ciepło powitaliśmy nie tylko sklepy, ale również Katalog, który w tym roku
pojawia się na naszym rynku już po raz 25! Globalnie tegoroczna edycja Katalogu obchodzi
70. urodziny. Z okazji okrągłej rocznicy przeistacza się on w poradnik lepszego życia w domu.
Mamy nadzieję, że okaże się dla Ciebie ciekawym i przydatnym źródłem wiedzy.
Każdą stronę wypełniliśmy myślą, która stanowiła podstawę naszej oferty przez te wszystkie
lata – małe rzeczy mogą mieć duży wpływ na codzienne życie. Katalog jest pełen inspiracji
i informacji o tym, jak uczynić domy na całym świecie bardziej przytulnymi, inteligentniejszymi,
bardziej zrównoważonymi i piękniejszymi dla wspaniałych ludzi, którzy w nich mieszkają.
Zapraszamy do czytania dalej oraz zapoznania się z poradami i pomysłami, które nasi (i Twoi!)
czytelnicy znajdą w Katalogu IKEA 2021.

PH170738 MAMMUT krzesełko dziecięce
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Pierwszy krok...
Wielkie cele można osiągnąć tylko w jeden sposób: dochodząc do nich krok
po kroku. Oto kilka pierwszych w kierunku Twojego nowego „Ja”– bardziej
wypoczętego, przyjaznego dla planety i bardziej zorganizowanego.

PH170101 RUMSMALVA poduszka ergonomiczna

Pierwszy krok do dobrego snu... to Twoja
własna, ergonomiczna poduszka. Oferujemy
modele w różnych kształtach tak, aby każdy
bez problemu znalazł idealną dla siebie.
Wszystkie poduszki zostały zaprojektowane
z myślą o jak najlepszym wypoczynku.

PH169422 HAMNSKÄR bateria z odpływem

Pierwszy krok do codziennego oszczędzania wody…
to jeden z naszych kranów lub pryszniców w Twoim
domu. Wszystkie posiadają regulowany przepływ,
dzięki czemu za każdym razem, kiedy ich używasz,
oszczędzasz wodę. Zrób dobry uczynek każdego
dnia jeszcze przed wypiciem pierwszej filiżanki kawy.

PH169929 RAGGISAR kosze

Pierwszy krok do wiedzy, gdzie co jest... to skupienie
się na zorganizowaniu jednego niewielkiego obszaru
na raz. Urządzenie całego domu za jednym zamachem
może być niezwykle trudne. Łatwiej do organizacji
podejść „kawałek po kawałku”. Efekt z pewnością
będzie zadowalający. Na początek dobrym startem
jest odpowiednia komoda (wszyscy wiemy,
że gromadzi się tam wiele drobiazgów!).
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Mieszanie wzorów – trzy świetne i sprawdzone porady
Wprowadź do pomieszczenia nieco nowych materiałów. Eklektyczna, ale starannie dobrana kombinacja wzorów to świetny sposób,
aby ożywić pokój. Oto trzy nasze najlepsze porady, dzięki którym Twój miks będzie wyglądał oszałamiająco.

PH170799 MYDAL rama łóżka
piętrowego i KYRRE stołek

Odważna mieszanka wzorów może być
zrównoważona przez spójną neutralną bazę:
wszystkie przedstawione meble zostały
wykonane z sosny, brzozy, rattanu i bambusa
w naturalnych kolorach.

PH170802 SÅNGLÄRKA komplet pościeli

Podobnej wielkości wzory zawsze świetnie
do siebie pasują. Wszystkie kropki, kwiaty,
figury, kraty i pasy mają podobny rozmiar
i grubość – nic nie jest zbyt małe.

PH170800 ALPKLÖVER i IDALINNEA poszewki

W stworzeniu idealnego wnętrza pomaga
również utrzymanie pewnej spójności
kolorystycznej we wszystkich wzorach
– przedstawione powyżej materiały
to połączenie bieli lub beżu z wyłącznie
jednym innym kolorem.
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Zmień wnętrze, przestawiając sofę
Przesunęliśmy żółtą sofę na środek pokoju i zwolniliśmy przestrzeń, aby pokazać Ci,
ile możesz zmieścić na pojedynczej ścianie. Możesz stworzyć pod nią 3 w 1 – jadalnię,
biuro domowe i kącik rzemieślniczy z dużą ilością miejsca do przechowywania i ekspozycji.

PH169374 LINNMON/KRILLE stół

Lekki stół na kółkach łatwo odsuwa się od ściany,
odsłaniając ławkę, która Tworzy dodatkowe miejsce
do siedzenia. Dostaw stołek oraz krzesło z kącika
rzemieślniczego, tworząc miejsce dla siebie i kilku
przyjaciół, w którym wspólnie wypijecie kawę
lub pogracie w planszówki.

PH169372 TERTIAL lampa biurkowa

Dosuń stół z powrotem i stwórz przestronne miejsce
do pracy. Dzięki szafkom z drzwiczkami po obu stronach
będziesz w stanie schować swoją pracę na koniec dnia.
Niebieska lampa biurkowa z możliwością montażu
przy ścianieoświetli zarówno główny stół, jak i kącik
rzemieślniczy.

PH169373 ALEX komoda

W rogu znajduje się szafka IVAR ze składanym stołem.
Z łatwością się otwiera i zamyka, tworząc dodatkowy
kącik rzemieślniczy. Wszelkie niezbędne materiały
możesz pochować w szufladach poniżej oraz w pudełkach
i pojemnikach, które mieszczą się za blatem stołu,
gdy jest on zamknięty.
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Mali pomocnicy w codziennej rutynie
Przygotowywanie się rano będzie o wiele szybsze i mniej stresujące, jeśli niezbędne rzeczy wybierzesz dzień wcześniej
wieczorem i zostawisz w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Kilka małych (niedrogich!) przedmiotów może pomóc
Ci stworzyć nawyk, dzięki któremu ustawisz budzik na później i zyskasz 10 dodatkowych (bezcennych) minut snu.

PH169570 BJÄRNUM składany haczyk

Małe, ale potężne. Szereg sprytnych
i wytrzymałych metalowych haczyków
(są gotowe, kiedy ich potrzebujesz,
oraz możesz je z łatwością złożyć,
gdy ich już nie potrzebujesz) jest
świetnym miejscem do przygotowania
zestawu ubrań „na jutro”.

PH170602 KOMPLEMENT wieszak wielofunkcyjny

Ten inteligentny mały wieszak,
który nie zajmuje prawie wcale miejsca,
to świetna ekspozycja dla akcesoriów
dopełniających wizerunek, takich jak:
rajstopy, naszyjniki czy paski.

PH169937 LIXHULT szafka

Zamontowane na ścianie małe szafki
oraz lustro to idealne miejsce na akcesoria
do układania włosów, a także: klucze,
okulary przeciwsłoneczne i wszystko to,
czego potrzebujesz zaraz przed wyjściem.
Dzięki nim nie będziesz biegać po domu
i zaoszczędzisz cenny czas.

PH169591 PLUTT hak, IKEA 365+ butelka na wodę
i KUNGSFORS siatka

I na koniec pożegnaj się z jednorazowymi
tworzywami sztucznymi. Nigdy nie opuszczaj
domu bez własnej torby i butelki z wodą.
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Rzut oka na dom urządzony z lekkością
Ta niewielka, słoneczna kawalerka jest idealnym miejscem na lżejsze życie; mniej rzeczy do kupienia
teraz i w przyszłości, co oznacza również mniej odpadów. Wnętrze utrzymane jest w stylowej aranżacji,
eleganckie i przytulne. Idealne dla młodej pary, która tworzy z tej kawalerki swój pierwszy dom.

PH169991 ÄNGSLILJA poszwa na kołdrę

Tylko to, czego potrzebujesz i nic więcej. Kompaktowa
narożna część sypialna z łóżkiem i półkami wykonanymi
z litego drewna. Te elementy wyposażenia wyglądają
zawsze świetnie, są bardzo trwałe i mogą być odnawiane
lub odmalowywane z biegiem czasu.

PH169992 NEIDEN rama łóżka
i TRANHULT/SANDSHULT półka

Drewniane półki ścienne za i nad zagłówkiem
są niedrogą alternatywądla stolików nocnych.
Jednocześnie oszczędzają miejsce i pieniądze.
W przyszłości mogą być również ponownie
wykorzystane na wiele sposobów, w wielu
różnych pokojach.

PH169994 MULIG drążek na ubrania

Kiedy skupiasz się na posiadaniu mniejszej
liczby ubrań, Twoja szafa może być również
prostsza. Zawieszone na ścianie rozwiązanie
z kombinacją przechowywania otwartego
i zamkniętego oraz pojemników na rzeczy
spoza sezonu umieszczonych na samej
górze, będzie odpowiedne i szalenie proste.
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PH169783 VUKU szafa

W przedpokoju znajdują się elementy wybrane w taki
sposób, aby pasowały do rzeczy, które trzeba przechować.
Taki wystrój będzie się świetnie sprawdzał każdego dnia.
Lekka, zamykana na suwak szafa do przechowywania
odzieży mieści pianki, deski i matę na buty, a haczyki
i szyny, często spotykane w kuchni, doskonale nadają się
na czapki i torby.

PH169788 NORRÅKER stół, KYRRE stołek i OMTÄNKSAM krzesło

Przystawienie zwykłego stołu dla dwóch osób do sofy
i dodanie kilku stołków, które można ustawiać jeden
na drugim, to prosty sposób na urządzenie kolacji
i wieczoru z planszówkami dla minimum sześciu osób.
Możesz zapraszać przyjaciół i mimo to nie posiadać
więcej, niż jest Ci potrzebne na co dzień.

PH169826 IVAR szafki

Sprawdź nasze rozwiązanie do dzielenia przestrzeni,
które jednocześnie mieści wiele rzeczy! Tanie szafki
wykonane z wytrzymałej, bardzo trwałej sosny
nadają się do użycia w prawie każdym pomieszczeniu
w domu. Koniecznie się im przyjrzyj!
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PH169876 IVAR sekcja z półkami

Otwarta półka, w której mieszczą się
butelki, puszki, słoiki, opakowania
do przechowywania oraz naczynia do
gotowania to miejsce, w którym możesz
zebrać wszystko to, czego potrzebujesz.

PH169818
LAGAN lodwko-zamrażarka
SORTERA kosz na odpady

Jeśli utrzymasz prostotę w części kuchennej,
to oprócz szafek i półek może wystarczyć Ci
mała lodówka. Trzy pojemniki do recyklingu
ustawione jeden na drugim obok lodówki
nie zajmują wiele miejsca, a są równie
ważne w codziennym życiu w kuchni.

PH169819 NISSAFORS wózek

Postawiony nieco dalej wózek na kółkach
to coś, co sprawi, że każda mała przestrzeń
będzie bardziej funkcjonalna. Pomieści
wszystkie akcesoria niezbędne
do przygotowania posiłków i może być
używany również w łazience oraz innych
pomieszczeniach, jeśli nagle zmienią się
Twoje potrzeby.

PH169801 ENHET zestaw mebli kuchennych

Nowa kuchnia modułowa ENHET – tutaj
przedstawiona czerwona, jest prosta
w zaplanowaniu, zakupie i instalacji.
Prosta znaczy lepsza!
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Rzut oka na dom o zupełnie nowym wyglądzie
Od pustego wnętrza „przed” do ciepłego, przyjaznego i całkowicie odmienionego „po”.

PH169852 kuchnia przed przemianą
PH170963 ARKELSTORP biurko

Zamiast urządzać zupełnie nową kuchnię,
wystarczy dodać nowe drzwiczki do szafek,
półki nad blatem i wózek na kółkach.
Pozwali Ci to maksymalnie wykorzystać
budżet i czas. Końcowe wnętrze jest
wyraziste, piękne, pełne dodatkowej
przestrzeni do przechowywania
oraz bardzo funkcjonalne.
Po drugiej stronie kuchni szafki mają
ten sam kolor. Biurko i półki dopełniają
przestrzeń oraz pozwalają pracować
w samym sercu mieszkania.

PH170814 TUTEMO szafki i KARLBY blat

PH170962 BERGSHULT/
RAMSHULT półka
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PH169853 jadalnia przed przemianą
PH171049 HEMNES szafka

Pomalowane na ciemnobrązowo ściany
bardzo dobrze współgrają z drewnianymi
podłogami i tworząekscytujące tło dla
czarnych mebli z akcentami naturalnego
drewna.Nowa kombinacja kolorów
w klasycznych kształtach jest ciepłym
i przyjaznym miejscem do spotkań
z rodziną i przyjaciółmi.
Nad stołem wiszą dwiewyróżniające się,
plecione z bambusa lampy. Wykonane
z naturalnych materiałównadają
pomieszczeniu nieco lekkości
oraz wypełniają je ciepłym światłem.

PH170817 KNIXHULT lampa wisząca, YNGVAR krzesło i SKOGSTA stół

PH171079 GLADELIG zastawa stołowa
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PH170726 HAVSTA witryna

PH169851 salon przed przemianą

Również ściany w salonie zostały pokryte
tą samą ciemnobrązową farbą z rozmytym
zamszowym wykończeniem. Lniane
tekstylia i otwarte rattanowe krzesła
rozjaśniają wnętrze, a duże szafki, mały
okrągły stolik i stojąca lampa współgrają
kolorystycznie z czarnymi szafkami
oraz meblami w kuchni i jadalni.
Plecione kosze i pudła, suszone kwiaty,
witryny i przezroczyste szklane dekoracje
to elementy wystroju, które znajdują się
we wszystkich trzech „pokojach” na całej
przestrzeni i są spójnym dopełnieniem
wnętrza. Tworzy to uczucie spokoju,
ułatwia zrelaksowanie się, odpoczynek
i cieszenie się czasem spędzonym w domu.
PH170725 YPPERLIG stolik kawowy

PH170490
ARKELSTORP stolik
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Mniej odpadów to zawsze plus
Warto zmniejszyć marnotrawstwo żywności na każdym etapie,
zaczynając od zakupów, poprzez kuchnię i stół, na recyklingu
kończąc. Odrobina wysiłku skutkuje oszczędnościami i bardziej
smakowitym jedzeniem. Oto cztery małe kroki, które możesz
zrobić, aby czuć się wspaniale.

PH170080 ISTAD torebka strunowa

Masz za dużo bananów lub ziół, które
muszą być szybko wykorzystane?
Zapakuj je do jednej z naszych
plastikowych torebek wielokrotnego
użytku ISTAD wykonanych częściowo
z trzciny cukrowej. Włóż je do
zamrażarki i zostaw na później.

PH170078
SMAKRIK olej i KORKEN butelka

Kawałki papryki i cytrusów, a także
resztki ziół, możesz wykorzystać
do przygotowania aromatycznej
oliwy, którą można przechowywać
w szklanej butelce. Będzie również
świetnym pomysłem na prezent.

PH169651
HÅLLBAR kosz
i METOD szafki kuchenne

W ostateczności warto wybrać
kompostowanie. Jeśli recykling
bioodpadów nie jest dostępny
w Twojej okolicy, to kompostować
odpady można nawet w mieszkaniach.

PH170077 METOD szafki kuchenne i MISTERHULT lampa

Uprawa własnych ziół oznacza, że nie muszą być
transportowane do sklepu i nie są wielokrotnie
pakowane. Jest to prosty sposób na zmniejszenie
zużycia zarówno energii, jak i materiałów.
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Inne podejście do wyposażenia
Czasami najlepsze rozwiązanie to nietypowe połączenia... Spróbuj najpierw zastanowić się
nad swoimi potrzebami, a następnie nad wymarzonym rozwiązaniem. Dzięki naszej szerokiej
ofercie, najprawdopodobniej mamy dla Ciebie idealny produkt, dostosowany do Twoich potrzeb.

PH170923 EKET szafka

PH169456 HÄLLAN szafka

PH170926 BILLY regał
ze szklanymi drzwiami

PH170925 SVENSHULT półka

Jeśli kochasz rośliny, ale nie masz za wiele
parapetów...

Jeśli do Twojej łazienki rankiem tworzy się
kolejka...

Jeśli Twoje przybory do szycia przejmują
w domu kontrolę...

Jeśli masz małą sypialnię i lubisz czytać
przed snem...

...zwiększ nasłonecznioną przestrzeń
dzięki wiszącemu w pobliżu okna regałowi.

...stwórz osobne miejsce na korytarzu
do układania włosów i makijażu – to ułatw
życie domownikom.

...stwórz system do przechowywania tkanin.
Klasyczny regał na książki ze szklanymi
drzwiczkami sprawi, że wszystkie przybory
i tkaniny będą widoczne i gotowe
do użycia wtedy, kiedy ich potrzebujesz,
ale jednocześnie nie będą się kurzyć.

...powieś obok łóżka półkę i stwórz
małą powierzchnię dla zegara i miejsce
na wysoki stos książek w miękkiej
oprawie.
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Sześć kroków do lepszego snu
Rozumiemy, jak ważna jest wystarczająca ilość snu – oto kilka rzeczy,
które sprawią, że podróż w krainę marzeń będzie szybsza i łatwiejsza.

PH171242
STRANDMOLKE kołdra

PH170102
BJÖRKSNÄS
stolik

Dlaczego nie zabrać
ze sobą do sypialni
zdrowych nawyków?
Karafka na wodę
i szklanka przypomną
o nawodnieniu przed
snem i zaraz po nim.

PH171100
SKOGSKLÖVER
roleta

Jak w dwie sekundy
stworzyć odpowiednie
oświetlenie zwiększające
jakość snu – wystarczy
opuszczenie rolet.

PH171095 SYMFONISK
lampa z głośnikiem

Zawsze za gorąco...
a może zawsze za zimno?
Temperatura wpływa
na nasz sen, dlatego
oferujemy łatwe
w pielęgnacji kołdry
dostosowane do różnych
preferencji.

Inteligentne żarówki
ze ściemniaczem i lampa,
która jest równocześnie
głośnikiem, pozwalają
kontrolować światło
i dźwięk w celu uzyskania
optymalnej atmosfery
relaksu.

PH170284
RUMSMALVA poduszka

Czy najlepszym uczuciem
na świecie nie jest zanurzenie
się w czystej pościeli?
Poszewki nadają się do prania,
ułatwiają utrzymanie świeżości
i czystości, a także zmniejszają
ilość alergenów w Twojej
sypialni.

PH170261 GUNRID
zasłona oczyszczająca powietrze

Jakość powietrza również
wpływa na nasz sen,
a poprawienie jej może
być trudnym zadaniem.
Udało nam się to nieco
ułatwić. Stworzyliśmy
zasłony wykorzystujące
energię z naturalnego
światła do oczyszczania
powietrza.
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Tworzenie pokoju dziecięcego na lata (mimo, że dzieci tak szybko rosną!)
Neutralne, ciepłe kolory ścian oraz elementów wyposażenia pomogą stworzyć pokój dziecięcy na lata.
Oto cztery przykłady, w których zarówno Ty, jak i Twoje dzieci, chętnie będziecie spędzać czas.

PH170287 SMÅGÖRA łóżeczko

Białe ściany oraz plamy kolorów, stworzone
wyłącznie z tkanin na łóżku, dywanika
i łatwej w wymianie girlandy oznaczają,
że jeśli przyjdzie czas, aby wprowadzić
do pokoju ulubiony kolor starszaka
– wystarczy kilka małych zmian,
aby stworzyć zupełnie nowe wnętrze.

PH171190 SUNDVIK łóżko z regulowaną ramą

Rozsuwane łóżko (takie jak to oraz dwa
kolejne na zdjęciu po prawej) będzie
rosnąć wraz z Twoją pociechą.

PH171191 SLÄKT łóżko z regulowaną ramą

Dzięki trzymaniu się prostej palety dwóch
kolorów, na przykład koloru złotego
i niebieskiego w połączeniu z białymi,
drewnianymi meblami, pokój sprawia
wrażenie przytulnego i uporządkowanego.
Nawet, gdy musi pomieścić się w nim dwoje,
a nie jedno dziecko i dwa razy więcej rzeczy.

PH171189 KURA łóżko

Potrzebujesz rozwiązania, które sprawdzi
się jeszcze dłużej? Prezentujemy łóżko,
które w momencie, gdy Twój maluch
podrośnie, możesz przemienić w łóżko
na antresoli (tak jak pokazane na zdjęciu
rozwiązanie dla starszego brata) i stworzyć
dodatkową przestrzeń do zabawy pod nim.
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Błyskawiczne porządki
Łatwe i szybkie rozwiązania do przechowywania w czterech różnych
rozmiarach pomogą uniknąć tworzenia się sterty ubrań na krześle.

PH170572 EKRAR wieszak stojący

Małe: Wieszak w kształcie drzewa.
Świetnie wygląda i wiele mieści.

PH170573 NIKKEBY wieszak na ubrania

Średnie: Wieszak na ubrania,
buty i akcesoria w połączeniu
z prześwitującą zasłoną pomaga
oddzielić przestrzeń do spania.

PH170577 TURBO wieszak na ubrania

Duże: Dwa proste elementy, które
świetnie do siebie pasują i pozwalają
utrzymać porządek – czyste rzeczy
trafiają na wieszak, a te do prania
trafiają do kosza.

PH170574 IVAR regał z pokrowcem

Bardzo duże: Klasyczny drewniany
regał do przechowywania w połączeniu
z pokrowcem i pojemnikami. Opuść
pokrowiec, aby nadać pomieszczeniu
czysty, spokojny i zorganizowany charakter.
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Rzut oka na niskobudżetową aranżację domu
Dom, który wygląda na spersonalizowany, jest przytulny i stylowy nie musi być wcale drogi.
Wszystkie te wnętrza zostały urządzone przy pomocy rozsądnego i bardzo ograniczonego
budżetu. Rezultaty są zniewalające.

PH172179 TRANHULT półka i SIBBHULT wsporniki

PH172130 AGEN fotel
i FRIHETEN sofa

Kolekcja przemyślanych i niezbędnych zakupów w palecie kolorystycznej stworzonej z bieli, jasnego
beżu i czerni z akcentami naturalnego drewna, bambusa i rattanu wraz z dodatkami, które przykuwają
wzrok (co ważne, w tych samych barwach), wygląda pięknie i spójnie. Kilka cennych wskazówek
na podstawie tego pomieszczenia: duża sofa może optycznie powiększyć małe pomieszczenie,
a nisko postawiony telewizor i nisko zawieszone półki uwydatnią wysokość sufitu.

Efektowny regał na książki został stworzony
zaledwie z czterech małych półek (oraz wielu
niedrogich, używanych książek).
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PH172280 ENHET szafki kuchenne,
FÖRHÖJA wózek i GÖRLIG piekarnik

Wprowadzanie tej samej neutralnej palety kolorów do kuchni –
białe szafki zaakcentowane czarnymi uchwytami, czarne półki
i lampa, świetnie się sprawdza. Barek kuchenny na kółkach
kosztuje niewiele, a dodaje pomieszczeniu funkcjonalności.

PH172336 TEODORES i KARLJAN krzesło

Kiedy paleta barw jest ograniczona,
krzesła w różnych odcieniach
świetnie ze sobą współgrają,
a plamy kolorów, takie jak duża,
piękna, zielona roślina znacząco
się wyróżniają i są jeszcze bardziej
efektowne.


PH172332 LINDBYN lustro
i SÖSDALA tablica na notatki

Małe produkty, takie jak: lustro,
lampka, półka i tablica na notatki
tworzą razem zgraną całość.
Świetnie wyglądają, gdy znajduje
się na nich sporo osobistych
przedmiotów.

PH172331 KARTOTEK wieszak
i MACKAPÄR ławka

Łączenie wielu różnych elementów
przeznaczonych do przechowywania
zwiększa funkcjonalność. Rzędy półek
i haczyków pozwalają wykorzystać
każdy centymetr przestrzeni
i kontynuują kolorową opowieść
rozpoczętą w salonie, aż do ręcznie
tkanego dywanu w przedpokoju.
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PH172218 KNAPPER lustro i BOAXEL system do przechowywania

Użycie tanich produktów do przechowywania w kombinacji, która odpowiada
Twoim osobistym potrzebom (więcej wieszaków, mniej koszy lub na odwrót!)
to doskonałe rozwiązanie na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Zasłony zamiast drzwi to świetny sposób na oszczędność pieniędzy i miejsca.

PH172215 AINA/SKUGGBRÄCKA tkaniny i SLATTUM rama łóżka tapicerowanego

Naturalne odcienie na Twoim łóżku nigdy nie będą passe,
a udekorowanie ściany za łóżkiem tkaninami w wyraziste
wzory będzie idealnym wykończeniem wnętrza.
Taką dekorację można wykonać małym kosztem,
zaledwie w kilka godzin, w weekendowe popołudnie.
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Rzut oka na kuchnię marzeń
Niewielka, ale wymarzona przestrzeń dla miłośnika jedzenia, który zmienia
swoją pasję do gotowania potraw na bazie roślin w zawód. Jeden pyszny
przepis (i jedno zdjęcie gotowego dania wywołujące ślinkę) na raz.

PH169672 SKURUP/TERTIAL lampa
i BEKVÄM taboret ze schodkami

Dużo źródeł skupionego światła
z inteligentnymi żarówkami z opcją
ściemniania, rozlokowanych po całej
kuchni, pozwala gotować o każdej
porze dnia i nocy. Wytrzymałe haczyki
na półce ze stali nierdzewnej sprawiają,
że codziennie używane garnki
oraz patelnie są zawsze gotowe
i na wyciągnięcie ręki.

PH170126 METOD szafki kuchenne

Najnowsza technologia może pomóc w przygotowaniu
pysznego jedzenia. Dwa piekarniki, płyta indukcyjna
z wbudowanym wyciągiem i wielka wyspa z drugim
zlewem to z pewnością wymarzona kuchnia. Jednak
możesz być pewien, że całą tę technologię oferujemy
w najniższej możliwej cenie.

PH169652 KUNGSFORS półki

Super trwały, zawieszany na ścianie,
profesjonalny system kuchennych półek
utrzyma wyposażenie oraz małe i duże
przybory niezbędne do profesjonalnego
gotowania. Co ważniejsze, wszystko jest
na wierzchu, dobrze widoczne, łatwe do
znalezienia i odstawienia zaraz po umyciu.
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PH169918 TÄRNÖ stół z krzesłami i SVARTRÅ łańcuch oświetleniowy LED

Mały, otoczony murem ogród powiększa kuchnię, zapewniając
miejsce do jedzenia, przechowywania dodatkowych zapasów,
uprawy i kompostowania. Drewniane płytki podłogowe sprawiają,
że wydaje się on kolejnym pomieszczeniem w domu, a girlanda
świateł nad głowami tworzy przypominający sufit, magiczny efekt
podczas spotkań przy obiedzie.

PH169648 HÅLLBAR kosz na bioodpady

Kompostowanie może stać się
Twoją nową rutyną w trakcie
sprzątania po gotowaniu.
Co więcej, powstały kompost
świetnie użyźni glebę
pod Twoim roślinami.

PH170989 HYLLIS regał

Zapinany na zamek pokrowiec
przemieni metalową półkę
w mini szklarnię oraz pomoże
pielęgnować i chronić Twoje
rośliny.
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Świadomie wybrana sypialnia
Nie zawsze łatwo jest robić zakupy z myślą o zrównoważonym rozwoju. Jednak, jeśli urządzasz sypialnię
lub planujesz ją odnowić, mamy produkty wykonane z naturalnych materiałów i stworzone w sposób
przyjazny dla planety. Podobnie jak w przypadku pozostałych naszych produktów, również te zawsze
oferujemy w jak najlepszej cenie.

PH170788 TARVA rama łóżka i HINDÅS lustro

Naszym celem jest, aby do końca 2020 roku
wykorzystywane przez nas drewno pochodziło
z bardziej zrównoważonych źródeł, np. aby było
z certyfikatem FSC lub pochodziło z recyklingu.

PH170791 SMÅSPORRE kołdra
i NORDKISA szafa

Łatwe do prania, poliestrowe
wypełnienie kołdry pochodzi
w 100% z surowców wtórnych.

PH170792 TIPHEDE dywan

Jeśli o nie odpowiednio dbamy,
to dywany mogą służyć nam przez
całe życie. Jeśli już na starcie
chcesz oszczędzać surowce,
wybierz dywan wykonany
w 100% z bawełny z recyklingu.

PH170789 PUDERVIVA komplet pościeli

Komplet pościeli PUDERVIVA
wykonany w 100% z odnawialnych
i trwałych włókien lnu, który
nie potrzebuje dużych ilości
pestycydów ani nawozów
do wzrostu. Pościel jest trwała,
wygodna a z czasem staje się
coraz bardziej miękka (i coraz
cudowniejsza!).
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Tworzenie miejsca do pracy
Teraz, gdy większość z nas korzysta z laptopów, opłaca rachunki przez Internet oraz w ciągu pracy
zużywa znacznie mniej papieru, nie potrzebujemy już tak dużej przestrzeni na domowe biuro.
Jednak nadal warto mieć wyznaczone miejsce do pracy, dlatego przedstawiamy trzy pomysły,
które zmieszczą się w każdym małym pokoju.

PH169602 MICKE biurko i NILSERIK stołek

Schowaj miejsce do pracy w szafie! Niesamowita
funkcjonalność w bardzo małym rozmiarze...
plus na koniec możesz po prostu zamknąć drzwi.

PH169555 EKBY ALEX półka z szufladami i ODGER krzesło obrotowe

Korzystanie z płytkich półek zawieszonych na ścianach
pozwoli Ci przygotować miejsce pracy wszędzie tam,
gdzie masz nieco wolnej przestrzeni na ścianie.
W taki sposób możesz wykorzystać kąty oraz krótkie
ściany, których efektywne użycie mogłoby być trudne.
Dosuń krzesło, a Twoje nowe biuro będzie gotowe.

PH169601 HEMNES biurko i LÅNGFJÄLL krzesło konferencyjne

Na stworzenie miejsca do pracy możesz również
wykorzystać skomplikowane elementy architektoniczne.
Dzięki temu w pełni wykorzystasz przestrzeń i odwrócisz
uwagę od biurka na rzecz bardziej efektownych elementów
wystroju.
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Tworzenie miejsca dla nowego członka rodziny
Stworzenie miejsca dla nowego współlokatora może wymagać zaledwie kilku zmian w aranżacji
wnętrza i skupienia się na tym, co jest niezbędne, aby przejść przez te słodkie, a zarazem trudne
i bezsenne kilka pierwszych miesięcy.

PH170533 LEN poduszka do karmienia
i OMTÄNKSAM pled

Przywitaj swoje maleństwo w niewielkim
świecie wypełnionym miękkością
i przytulnością, gdzie czas płynie spokojniej.

PH170532 GRÖNADAL krzesło bujane, SNIGLAR łóżeczko i PLATSA rama łóżka

W tym przypadku przestawienie łóżka na środek
pokoju pozwoliło przenieść komodę spod ściany
za zagłówek, tym samym zwalniając miejsce
na łóżeczko dziecięce.

PH170534 SNIGLAR
stół do przewijania

Niemowlęta potrzebują dużo miłości i uwagi,
ale niewiele miejsca do przechowywania
garderoby. Na razie wystarczy stół
do przewijania z półką poniżej i kilka
miejsc na drążku z haczykami.
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Łatwy i ciekawy sposób na stworzenie galerii
Galeria ścienna to świetny sposób na ożywienie przestrzeni. Może ona również nadać nowy kierunek innym elementom
wystroju – w tym przypadku umieszczona po skosie ożywia wnętrze. A oto instrukcja, jak przygotować ją w swoim domu.

PH170630 MAMMUT krzesełko dziecięce

Zacznij od wyznaczenia taśmą zarysu całej kompozycji.
Obrysuj na papierze wszystkie elementy, które chcesz
umieścić na ścianie i wytnij. Pamiętaj, możesz łączyć
różne przedmioty – nie muszą to być jedynie zdjęcia
i obrazki w ramkach. W tym przypadku wykorzystaliśmy
również wieszak i lustra.

PH170629

Następnie przypnij lub przyklej papierowe
wycinki. Zmieniaj ich kombinację do momentu,
aż efekt będzie zadowalający.

PH169370

Po kolei zdejmuj papierowe wycinki i w ich
miejsce przywieszaj docelowe przedmioty.
Voila, łatwa do wykonania, jedyna w swoim
rodzaju galeria ścienna. Świetna robota!
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Rzut oka na dom, w którym znajdzie się miejsce na wszystko
Małe, dwupokojowe mieszkanie dla 4-osobowej rodziny, w którym siostrzyczki śpią w jednym pokoju,
a łóżko rodziców stoi w salonie oznacza, że użyte w nim rozwiązania do przechowywania muszą być sprytne i mieścić wiele rzeczy.

PH169886 SANDARED puf i SÖDERHAMN sofa

Połączenie półek, które biegną na całej szerokości pomieszczenia,
pod sufitem, pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń.
Dosunięcie stołu jadalnianego do łóżka i ustawienie krzeseł obok
niego, zwalnia przestrzeń na środku pokoju, umożliwiając zabawę,
gdy z wizytą zjawią się przyjaciele.

PH169950 MILSBO witryna i KRAGSTA stolik

Wysoka witryna łączy w sobie stylowy charakter
zarówno zmienny, jak i praktyczny – można w niej
trzymać przedmioty, od pamiątek przez szklane
wyroby i wazony, materiały rękodzielnicze aż po kosze
wypełnione dodatkowymi świecami. Stolik kawowy
pełni podwójną funkcję – miejsca do gry w dzień
oraz stolika nocnego dla rodziców wieczorem.
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PH169880 PLATSA szafa i UGILT dywan

PH170641 BOAXEL system do przechowywania

W przedpokoju znajduje się kombinacja
otwartych i zamkniętych schowków,
szyn, półek, szafek, a także pojemników
i haczyków w różnych rozmiarach
i wysokościach, aby pomieścić całą
odzież wierzchnią rodziny.

Jedna ściana salonu (który nocą pełni
funkcję sypialni rodziców) niewielkim
kosztem zamieniona została w bardzo
dużą garderobę. Rodzice wybrali
najtańszą opcję, zamontowali drążek
na ubrania na całej ścianie, na górnych
półkach ułożyli proste skrzynki do
przechowywania i zamykane torby
na ubrania spoza sezonu oraz dodali
zasłony zamiast drzwiczek.

PH170118 NYMÅNE lampa podłogowa MALM rama łóżka

Pościel oraz dodatkowe koce i ręczniki dla
całej rodziny mieszczą się w pojemnikach
do przechowywania znajdujących się pod
łóżkiem

28

PH169908 SLÄKT rama łóżka z sufladami

W pokoiku sióstr schowek pod łóżkiem
zastępuje komodę

PH169909 PÅHL biurko
i ÖRFJÄLL krzesełko dziecięce

Dziewczynki dzielą szafę oraz biurko. Starsza siostra
jest na tyle uprzejma, że pozwala młodszej wcisnąć się
obok i wspólnie rysują lub odrabiają lekcje.

PH170772 TROFAST system
do przechowywania

System przechowywania stworzony z regałów
z wysuwanymi pojemnikami jest świetnym
sposobem na wykorzystanie dostępnego miejsce
na ścianie. Tworzy on zarówno przestrzeń
do zabawy, jak i do przechowywania zabawek.

29

Świętujemy naszą historię: w nowym
Katalogu zagości kilka naszych starych,
ulubionych modeli.
Ponieważ Katalog IKEA obchodzi 70. urodziny, postanowiliśmy powspominać i zamieścić
w nim niektóre z najbardziej lubianych produktów, by po latach zagościły w jednym
z naszych domów. Jesteśmy dumni z długowieczności naszych produktów, dlatego
chcemy pokazać, jak świetnie prezentują się one w zestawieniu z nowszymi elementami
i udowodnić, że nie trzeba ciągle kupować czegoś nowego. W Katalogu prezentujemy
oryginalne produkty, które wypożyczyliśmy do stworzenia wnętrz z archiwum, z muzeum
IKEA w Älmhult. Więcej informacji na temat muzeum, wykonywanej przez nie pracy
i naszej historii można znaleźć na stronie: ikeamuseum.com

PH169805

DANSKE krzesło (1960-1965)
W połowie XX wieku drewno tekowe było
bardzo modnym materiałem. Ingvar Kamprad
postanowił przełamać ten trend, importując
w zamian tańsze drewno dębowe. Dzięki
połączeniu polskiego dębu i duńskiego
designu (projekt architekta Arne Wahl Iversen)
krzesło DANSKE zostało jednym z największych
sukcesów IKEA w latach 60.

PH169804

PH169561

SPECTUM ławka (1959-1968)

ÖGLA krzesło z podłokietnikami (1969-1977)

Jeśli masz szczęście, nadal możesz spotkać
SPECTUM podczas aukcji. Ławka została
zaprojektowana pod koniec lat 50-tych.
Jest połączeniem litego dębu z okleiną
z drewna tekowego, dzięki czemu nie
tylko była tania, ale wyglądała również
nowocześnie.

Po raz pierwszy krzesło ÖGLA, interpretacja IKEA klasycznego wiedeńskiego krzesła Thoneta
z giętego drewna, pojawiło się w katalogu IKEA w 1962 r. jako „wygodne i wytrzymałe za jedyne
29 koron”. Różne jego wersje, z wprowadzanymi zmianami w designie i materiałach,
pojawiały się w ofercie IKEA i znikały z niej aż przez 50 lat. Krzesło zostało wycofane
w 2011 roku, ale pojawiło się ponownie jako krzesło BJURÅN w kolekcji GRATULERA 2019
i nadal jest sprzedawane w niektórych krajach.
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2021

PH171927

PH171925

Poradnik lepszego życia w domu

PH172134

Masz w rękach nasz nowy
poradnik lepszego życia
w domu. Znajdź sobie
wygodne miejsce i ciesz
się każdą stroną!

Mogłyby tu tylko wisieć i ładnie wyglądać,
ale pod wpływem
światła słonecznego
te zasłony oczyszczają
również powietrze.

Katalogi szyte na miarę
Czy wiesz, że tworzymy Katalogi dla 50 rynków na całym świecie? Wersje te są zwykle prawie identyczne, szczególnie
jeśli chodzi o komunikację i zdjęcia okładki. Różnią się językiem, czasem produktami, jeśli na danym rynku funkcjonuje inna oferta. W Katalogach pojawiają się również zmiany związane z lokalnymi preferencjami dotyczącymi
pościeli lub przygotowywania posiłków.
Jednak w tym roku chcieliśmy, aby każdy „Poradnik lepszego życia w domu” był jeszcze bliższy i jeszcze bardziej
inspirujący dla tych wszystkich osób, które go otrzymają, niezależnie od tego gdzie żyją i mieszkają. Dlatego
zaprosiliśmy projektantów z pięciu krajów, aby pomogli nam stworzyć sprofilowane Katalogi marzeń. Nawiązaliśmy
również współpracę ze specjalistami od Katalogów na wszystkich naszych rynkach, aby uzyskać informacje
na temat tego, co rzeczywiście chcieliby w nim zobaczyć. Zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy w procesie planowania.

SLATTUM
Tapicerowana rama łóżka
Patrz str. 1.

499,Ceny niektórych artykułów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzania aktualnych cen na IKEA.pl

PH171927

Następnie zaoferowaliśmy możliwość wyboru sześciu domów (z dziesięciu, które zbudowaliśmy, udekorowaliśmy
i sfotografowaliśmy w naszym studiu) do umieszczenia w ich wersji Katalogu, a także możliwość wyboru jednej
z pięciu okładek. Oznacza to, że tym razem wydrukowaliśmy wiele specyficznych dla danych kraju i unikalnych
wersji Katalogu IKEA 2021. Wszystkie z nich są właśnie w drodze do naszych klientów na całym świecie.
Mamy nadzieję, że podoba Ci się Twój unikalny Katalog tak samo, jak nam podobało się jego tworzenie!
Zdjęcia 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
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Kontakt
Małgorzata Jezierska
Commercial PR & Communication Business Partner
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com

PH169357 PÅHL biurko i PLUFSIG składana mata gimnastyczna SLÄKT puf/mata

