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Projekty dostosowane  
do zmieniającego się życia
Zmiany następują ciągle – teraz częściej niż kiedykolwiek 
przedtem, dlatego jeszcze ważniejsze jest, aby Twój dom 
był wygodnym miejscem, które można łatwo dostosować 
do swoich potrzeb. Przedstawiamy RÅVAROR – kolekcję 
wielofunkcyjnych, wysokiej jakości elementów wyposażenia. 
Pozwoli Ci ona poczuć się jak w domu teraz i w przyszłości, 
bez względu na to, gdzie mieszkasz – nawet jeśli żyjesz
na bardzo małej przestrzeni.
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Zaprojektowane tak,  
aby pasowały, łatwe  
do przestawiania, 
stworzone na lata. 
Elastyczność podąża  
za funkcjonalnością. 
Elementy RÅVAROR dają Ci swobodę:  
możesz mieszkać gdziekolwiek chcesz, 
zmieniać aranżację wedle potrzeby  
i przeprowadzać się w dowolnym momencie. 
Z RÅVAROR jesteś zawsze w domu,  
bez względu gdzie obecnie się znajdujesz.

RÅVAROR stół 699,- D130×G78, W74 cm. 404.545.22 
RÅVAROR krzesło składane 199,-/szt. 304.545.70
RÅVAROR regał na kółkach 399,- 504.545.07

PH175163

RÅVAROR
stół

699,-
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Wysokiej jakości składniki.
Uczyń je swoimi.
RÅVAROR oznacza po szwedzku „świeże 
produkty” - wysokiej jakości składniki,  
które możesz połączyć wedle własnego 
uznania. Elementy wykonane z drewna, 
stali, dżinsu i wełny, zaprojektowane  
z prostotą, funkcjonalnością i elastycznością, 
która definiuje skandynawski design.  
Ustaw je tak, aby pasowały do Twojej 
przestrzeni i Twojego stylu życia.  
A kiedy przyjdzie czas na przeprowadzkę, 
będziesz w stanie zabrać ze sobą cały dom. 
Meble RÅVAROR są trwałe i stworzone 
tak, aby pasowały również do Twojego 
kolejnego mieszkania.

„Jeśli ciągle coś przestawiasz  
– aby zrobić miejsce na jogę, 
przygotować miejsce do pracy  
w domu, zaprosić wiele (lub  
tylko kilka) osób na kolację,  
to kolekcja RAVAROR jest dla Ciebie.
Elementy wyposażenia, które  
są elastyczne, łatwe do zmiany  
i przenoszenia sprawiają,  
że codzienne życie w domu  
jest bardziej dopasowane  
do Twoich potrzeb.” 

- Viveca Olsson, dyrektor kreatywny

PH141865
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Mniej mebli. Więcej funkcjonalności.
Im więcej czasu spędzasz w domu, tym bardziej liczy się 
elastyczność i wielofunkcyjność.

W przypadku RÅVAROR każdy element wyposażenia spełnia 
wiele funkcji. Schowek na kółkach służy również jako stolik 
kawowy. Ławka na kółkach, która jest jednocześnie szafką  
do przechowywania, wsuwa się pod stół. Podstawka  
ze składanymi nogami może pełnić rolę tacy do przenoszenia, 
stolika śniadaniowego lub podstawki pod laptopa, dzięki  
której szybko stworzysz miejsce do pracy. Twoja mini kuchnia 
pomoże Ci zacząć i skończyć dzień, pełniąc funkcję kuchni  
i zlewu jednocześnie. Twój regał na ubrania na kółkach szybko 
przestawisz, aby zmienić aranżację wnętrza, a gdy nadejdzie 
czas na przeprowadzkę, możesz go załadować i wykorzystać 
jako wózek bagażowy. Nigdy nie można być pewnym,  
co przyniesie przyszłość, ale z RÅVAROR zawsze jest się 
gotowym na zmiany.
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RÅVAROR wózek 129,- 904.545.48
RÅVAROR sofa 999,- 704.544.41

RÅVAROR
sofa

999,-

Zaśnij na sofie. 
Odpoczynek i relaks w jednym miejscu:  

to zarówno sofa do spotkań towarzyskich  
i przegryzania przekąsek, jak i wygodne łóżko 

do spania. Wytrzymałe poszycie z dżinsu, 
podobnie jak Twoje ulubione spodnie, zawsze 

dobrze wygląda, a z czasem staje się coraz 
wygodniejsze. W ciągu dnia pasująca do sofy 

dżinsowa torba pomieści Twoją pościel i będzie 
pełnić funkcję dodatkowej poduszki.

„Proste rozwiązania sprawiają, że Twoje życie  
staje się łatwiejsze. Sofa, która sprawdzi się 

zarówno do siedzenia, spania, wylegiwania się, 
jak i pozwoli zaprosić znajomych, jest tym,  

czego potrzebujesz, gdy kuchnia i salon 
znajdują się w tej samej przestrzeni.” 

- Eva Lilja Löwenhielm, projektantka 

/ sofa / leżanka / łóżko /

PH175158



Jedz przy swoim biurku,
pracuj przy stole. 
Przy drewnianym stole znajdzie się miejsce 
zarówno dla pracy, jak i jedzenia. Aby stworzyć 
dodatkowe miejsce dla przyjaciół, możesz 
dostawić stół o tej samej wysokości.
Użyj tacy do przenoszenie jedzenia  
lub sprzętu, a następnie rozłóż nóżki,  
aby stworzyć podstawkę pod laptopa  
i stanowisko do pracy na stojąco.

/ stół i taca / stanowisko do pracy na stojąco /

„Życie z mniejszą ilością rzeczy może pomóc środowisku 
i Twojemu samopoczuciu. Dodatkowo jest łatwiej,  

gdy każdy przedmiot w Twoim domu spełnia więcej niż 
jedną funkcję. Na przykład elementy, które sprawdzają 

się w różnych czynnościach lub są wyposażone w kółka,  
dzięki którym szybko zmienisz aranżację przestrzeni,  

tak aby pasowała do Twojego codziennego życia. 
Ponieważ każdy dzień jest inny.” 

- Mikael Axelsson, projektant

RÅVAROR taca 99,99 004.546.56
RÅVAROR stół 699,- D130×S78, W74 cm. 404.545.22
RÅVAROR regał na kółkach 399,- S67×G34, W69 cm. 504.545.07

RÅVAROR
taca

99,99

PH175217
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PH161078

PH175159

RÅVAROR szafa na kółkach 499,- S100×G50, W140 cm. 204.545.61
RÅVAROR pojemnik 99,99 D36×S18, W31 cm. 304.546.50  
RÅVAROR krzesło składane 199,-/szt. 304.545.70  
RÅVAROR pudełko 99,99/szt. S54×G33, W37 cm. 004.545.57

RÅVAROR
szafa na kółkach

499,-/szt.

„Zawsze chciałem mieć szafę, która jest mobilny,  
tak abym mógł w każdej chwili zmienić aranżację 

wnętrza oraz wykorzystać ją do transportu  
w trakcie przeprowadzki. Mocna i stabilna,  

z solidnymi kołami, które lekko się toczą  
- ten wózek jest tym,  czego potrzebowałem.”

- Ola Wihlborg, projektant 

Wszystkie Twoje ubrania 
dobrze zorganizowane. 
Wszystko można łatwo znaleźć i schować, 
dzięki szafie z drążkiem na wieszaki oraz 
miejscem do ustawiania pudełek na złożone 
ubrania, sortowników na drobiazgi i akcesoria. 
Solidna stalowa konstrukcja zapewnia 
stabilność i wytrzymałość oraz sprawia,  
że regał na kółkach jest jednocześnie wózkiem 
bagażowym podczas przeprowadzek.

/ szafa / przechowywanie / wózek bagażowy /
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Wstań, wyszykuj się,  
złap coś do jedzenia.

Umyj się, pomaluj, chwyć szczoteczkę do zębów – 
wszystko w jednym miejscu. Twoja mini kuchnia 

pełni również funkcję zlewu i pomaga Ci rozpocząć 
oraz zakończyć każdy dzień. Przez resztę czasu 

przygotujesz tutaj posiłki i pozmywasz. Wszystko, 
co niezbędne, od przyborów kuchennych poprzez 

mydło, aż do miejsca na odpady do recyklingu 
będziesz mieć po ręką – schowane w inteligentnych 

pudełkach do przechowywania. Dokładnie to,  
czego potrzebujesz, bez marnowania miejsca.

/ mini kuchnia / zlew /

RÅVAROR mini kuchnia 799,- 904.545.67 
Zlew sprzedawany jest oddzielnie.

RÅVAROR pojemnik 99,99 D36×S18, W31 cm. 304.546.50

RÅVAROR
mini kuchnia

799,-
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„Prosty, brzozowy pojemnik do przechowywania 
RÅVAROR ma trzy łatwo dostępne, dopasowane jeden 
do drugiego poziomy. Pozwala on na przechowywanie 
wszystkiego, od sztućców poprzez narzędzia, długopisy,  
akcesoria do szycia aż po kosmetyki.”

- Mikael Axelsson, projektant

PH175162
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RÅVAROR
ława na kółkach

349,-

Sprytne miejsce  
do siedzenia  
i przechowywania. 
Użyj szafki do przechowywania 
rzeczy i przestawiaj ją do woli 
– kiedy Ci zawadza, szybko 
zabierzesz ją „z drogi”. Może 
również pełnić funkcję solidnej 
ławki z dodatkowym miejscem 
do siedzenia. Potrzebujesz 
przestrzeni do tańca lub jogi? 
Szafka ma idealną wysokość,  
aby bez problemu zmieścić się 
pod stołem.

RÅVAROR ława na kółkach 349,- 504.573.08
RÅVAROR stół 499,- D60×S78, W74 cm. 604.545.16
RÅVAROR stół 699,- D130×S78, W74c m. 404.545.22 
RÅVAROR krzesło składane 199,-/szt. 304.545.70
RÅVAROR regał na kółkach 399,- S67×G34, W69 cm. 504.545.07

„Stoły mają tę samą wysokość,  
dzięki czemu można je łatwo łączyć, 
gdy potrzebujesz trochę więcej 
miejsca w jadalni dla dodatkowych 
gości”.

- Eva Lilja Löwenhielm, projektantka

PH175164

/ stół / biurko / stolik /
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Przegląd zdjęć kolekcji 

PH175158 PH175159 PH175162 PH175170 PH175217

PH175160 PH175163 PH175164
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Przegląd dodatkowych zdjęć 

PH171008 PH171022PH171002 PH171004 PH171031 PH171003 PH171025 PH171010 PH171021

PH171027 PH171015 PH171020PH171011 PH171012 PH171026 PH171018 PH171024 PH171030

PH171019 PH171014 PH171009 PH171023
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Zdjęcia projektantów 

PH133288
Eva Lilja Löwenhielm,  
projektantka

PE153017
Ola Wihlborg,  
projektant

PE382449
Mikael Axelsson,  
projektant

PH141865
Viveca Olsson,  
dyrektor kreatywny
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Przegląd produktów

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

PE758663
RÅVAROR dywan tkany na płasko 
199,- 100% wełna. Projekt: Maria 
Vinka. S90×D155 cm. Ciemnoniebieski 
004.545.76

PE781319
RÅVAROR szafka na kółkach 499,-  
Stal malowana proszkowo. Projekt:  
Ola Wihlborg. S100×G40, W115 cm. 
Czarny 604.545.64

PE778346
RÅVAROR sofa 999,- 100% bawełna 
 i stal malowana proszkowo. Projekt: 
Eva Lilja Löwenhielm. Wielkość łóżka  
90x200 cm. Vansta granatowy 
704.544.41

PE781325
RÅVAROR pled 199,- 100% wełna. 
S150×D200 cm. Niebieski 204.545.80

PE781321
RÅVAROR szafa na kółkach 499,-  
Stal malowana proszkowo. Projekt:  
Ola Wihlborg. S100×G50, W140 cm. 
Czarny 204.545.61

PE778348
RÅVAROR krzesło składane 199,- 
Bejcowane, lakierowane bezbarwnie 
drewno bukowe i sklejka bukowa. 
Projekt: Ola Wihlborg. S47×G46,  
W89 cm. Czarny 304.545.70

PE772410
RÅVAROR pled 199,- 100% wełna. 
S150×D200 cm. Beżowy 004.618.74

PE781327
RÅVAROR wózek 129,- Stal malowana 
proszkowo. Projekt: Ola Wihlborg. 
D57×S34, W17 cm. Max. łądowność 
80 kg. Czarny 904.545.48

PE781403
RÅVAROR torba 69,99 100% bawełna. 
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
D78×S50, W20 cm. Pojemność 78 l. 
Vansta granatowy 604.544.51

PE778332
RÅVAROR ława na kółkach 349,- 
Fornir dębowy woskowany.  
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
S120×G34, W47 cm. 504.573.08

PE778339
RÅVAROR stół 499,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa i lity 
dąb. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
D60×S78, W74 cm. 604.545.16

PE781316
RÅVAROR mini kuchnia 799,--  
W zestawie 1 wiszący ociekacz  
do naczyń i 10 haczyków. Stal 
malowana proszkowo i stal 
nierdzewna. Projekt: Ola Wihlborg. 
S112×G60, W178 cm. Czarny 904.545.67

PE778333
RÅVAROR regał na kółkach 399,- 
Fornir dębowy woskowany.  
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
S67×G34, W69 cm. 504.545.07

PE778340
RÅVAROR stół 699,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa i lity 
dąb. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
D130×S78, W74 cm. 404.545.22

PE778334
RÅVAROR regał na kółkach 299,- 
Fornir dębowy woskowany.  
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
S34×G34, W69 cm. 204.545.04

PE781326
RÅVAROR składana taca 99,99 
Sklejka brzozowa. Projekt: Mikael 
Axelsson. D59×S44, W23 cm. 
004.546.56

PE778337
RÅVAROR pudełko 99,99 Sklejka 
brzozowa. Projekt: Ola Wihlborg. 
S54×G33, W37 cm. 004.545.57

PE782645
RÅVAROR konsola 599,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa i lity 
dąb. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
D130×S45, W74 cm. 004.545.19

PE778338
RÅVAROR lampa stołowa z klipsem 
99,99 Niklowane aluminium i stal. 
Projekt: Mikael Axelsson. Klosz Ø14 cm.  
W47-56 cm. 204.545.37

PE781318
RÅVAROR pojemnik 99,99 Sklejka 
brzozowa. Projekt: Mikael Axelsson. 
D36×S18, W31 cm. 304.546.50

PE792654
RÅVAROR stolik na kółkach 228,99 
Sklejka brzozowa i stal malowana 
proszkowo. Projekt: Ola Wihlborg. 
D57×S34, W47 cm. Sklejka brzozowa/
czarny 393.841.77
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Kontakt 
Małgorzata Jezierska 
Commercial PR & Communication Business Partner
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com
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