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Znajdź
równowagę
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Pomiń kilka obowiązków –
znajdź wewnętrzny spokój
i równowagę

PH170836

PH171160

Lato pomału zbliża się do końca. Już niedługo przyjdzie czas, w którym będziemy musieli
zmierzyć się z napiętym jesiennym grafikiem. Bez wątpienia nie łatwo nam będzie uporać się
z codzienną logistyką oraz przetrwać jesienne poranki. A może zdecydujemy się maksymalnie
wykorzystać cenne chwile pomiędzy obowiązkami i wprowadzimy nieco luzackiego,
wakacyjnego nastroju w tę deszczową porę?

Znajdowanie równowagi w życiu polega na zapewnieniu sobie czasu na doładowanie baterii.
Będzie to o niebo łatwiejsze, jeśli w prawdziwie wakacyjnym stylu ominiesz kilka obowiązków.
Zignoruj naczynia w zlewie i utnij sobie drzemkę w ciągu tygodnia. Zatop się w wygodnej sofie
i pooglądaj ulubione seriale. Zrób cokolwiek, co uczyni Cię szczęśliwym i wypoczętym.

PH171164
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Zacznij dzień
od zbilansowanego
śniadania
Zaskakujące, jak udany sen może wpłynąć na Twój nastrój o poranku.
Na przykład o 6:30 rano możesz wyglądać równie szczęśliwie,
co dżentelmen na tym zdjęciu. Dodatkowo sen trwający minimum
7 godzin, na przykład poprawia pamięć i zmniejsza stany zapalne.
Nie ma jednego właściwego sposobu na zapewnienie sobie
odpowiedniego, jakże cennego dla nas odpoczynku. Kiedy miejsca
nie ma za wiele (lub kiedy noc przespana w jednym łóżku z dziećmi
jest tą jedną nocą za dużo) rozkładana sofa może zostać Twoim
najlepszym przyjacielem. Bieg z dzieckiem do szkoły, a może
mycie zębów? Nie ma problemu! Będziesz na nie gotowy!

PH170955

GRÖNLID rozkładana sofa 2–osobowa2599,- S196×G98, W104 cm. Wielkość łóżka 140×200 cm. Inseros biały 792.780.90
BERGPALM komplet pościeli 99,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 704.232.42
ODDLAUG panel dźwiękochłonny 99,99/15 szt. Ø17 cm. 004.273.66
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Poranek pod znakiem musli
Rankiem, aby dobrze rozpocząć dzień, postaw
na zbilansowane śniadanie. Bez odpowiedniego
posiłku nawet dobrze przespana noc może
Ci nie wystarczyć. Nowe, smaczne produkty
HJÄLTEROLL pasują do każdej pory dnia
i mogą stać się ulubieńcem Twojej rodziny.
Wybierz musli, granolę lub owsiankę.

PH170952 Nowość HJÄLTEROLL musli z suszonymi jagodami 7,99 304.783.83
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Komplet pościeli BERGPALM
wyprodukowano z grubszej
przędzy, dzięki czemu zyskał
starodawny styl i sprawia
wrażenie ręcznie wykonanego.
Stworzony w 100% z bawełny –
naturalnego i trwałego materiału,
który z każdym praniem staje się
coraz bardziej miękki. Podobnie
jak inne nasze produkty, również
poszewki BERGPALM wykonane
są z bawełny pochodzącej
z bardziej zrównoważonych
źródeł. Oznacza to, że surowiec
jest poddawany recyklingowi lub
uprawiany przy wykorzystaniu
mniejszej ilości wody, nawozów
i pestycydów.

PH170953 LAPPTÅTEL wysoka poduszka 14,99/szt. DD50×SS60 cm. 404.603.68

Dzięki wypełnieniu stworzonym z poliestrowych kulek
oraz miękkiej tkaninie z mikrofibry, poduszkę LAPPTÅTEL
można łatwo ukształtować tak, aby zapewniała Ci wsparcie
we wszystkich właściwych miejscach. Można ją często
prać w wysokich temperaturach a do tego szybko schnie.
Kolejny plus? Wypełnienie jest wykonane z poliestru
pochodzącego z recyklingu, co oznacza, że podczas
jego produkcji zużywamy mniej nowych surowców.

PH170949 BERGPALM komplet pościeli 99,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 704.232.42
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Chcesz, aby w ciągu dnia Twój
pokój był tętniącym życiem
salonem, a w nocy zamieniał
się w wygodną, przytulną
sypialnię? Wszystko, czego
potrzebujesz to rozkładana
sofa, miękka pościel
i oświetlenie, które sprawdzi
się podczas wieczornej
lektury. Dodaj jeszcze do tego
komodę na niezbędne Ci
drobiazgi przed snem i jest
– pomieszczenie idealne.

PH170954 ODDLAUG panel dźwiękochłonny 99,99/15 szt. Ø17 cm. 004.273.66

Zwróć uwagę na dźwięki i dodatkowe wyciszenie Twojego
miejsca do spania. Może to znacznie poprawić jakość snu.
Wszyscy wiemy, że w hałaśliwym otoczeniu trudniej jest zasnąć.
I chociaż panele ODDLAUG w pełni nie wyciszą pomieszczenia,
to pochłaniają dźwięki rozmów, stukot garnków i patelni
oraz zmniejszają ogólny poziom hałasu w pokoju. Właściwości
pochłaniania dźwięku zależą od liczby użytych łącznie paneli
i sposobu ich zawieszenia.

PH170950 GRÖNLID rozkładana sofa 2–osobowa 2599,- S196×G98, W104 cm. Wielkość łóżka 140×200 cm. Inseros biały 792.780.90
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Kiedy coś wytrąci Cię
z równowagi, rozłóż się
wygodnie na rozkładanej
sofie
Stwierdzenie, że „meble wielofunkcyjne są
sprytne” nie oddaje w pełni ich możliwości.
Jak żadne inne produkty sprawiają, że nasze
codzienne życie jest bardziej elastyczne.
Weźmy na przykład rozkładane sofy.
Możemy nie tylko zatopić się w nie podczas
deszczowych dni (a tak naprawdę to każdego
dnia), są również idealnym miejscem
na spokojny sen. Sofa GRÖNLID jest
wyjątkowo głęboka, bardzo łatwa do
rozłożenia i posiada gruby materac
z pianki o wysokiej sprężystości.
Jest doskonałym wyborem, niezależnie
od tego, czy zamierzasz na niej zasnąć,
czy nie.

PH170951 GRÖNLID rozkładana sofa 2–osobowa 2599,- S196×G98, W104 cm. Wielkość łóżka 140×200 cm. Inseros biały 792.780.90
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Czasem najlepszym
sposobem na zachowanie
równowagi jest ucięcie
sobie drzemki
Zwykle czujemy się zdecydowanie lepiej, gdy nie mamy za wiele
deadlinów, a nasze poranki nie wyglądają za każdym razem
jak sprint. Chociaż obowiązki są nieuniknioną częścią codziennego
życia, to warto się zrelaksować przy każdej nadarzającej się okazji.
Wobec tego, nawet jeśli drzemanie nie ma wiele wspólnego
ze zdrowym snem, bywają takie poranki, kiedy najlepszym
co można zrobić, to powiedzieć „tak” niespodziewanemu,
ale jakże przyjemnemu wylegiwaniu się. Te kilka dodatkowych
minut przed otwarciem oczu mogą być prawdziwym zbawieniem.

PH172806 BJÖRKSNÄS rama łóżka 1499,- S180×D214, W55 cm. 092.475.54
FYRTUR roleta zaciemniająca 599,-/szt. S100×D195 cm. 904.081.70
Nowość BRÖNDEN dywan, krótkie włosie 1199,- S170×D240 cm. 104.805.51

Materiały prasowe IKEA / Sierpień 2020 / 9

Mamy różne wyobrażenia idealnej
sypialni, ale przygotowując nasze
miejsce do spania, wszyscy
zastanawiamy się nad podobnymi
kwestiami, np. jaką poduszkę
wybrać. Poduszka ergonomiczna
KLUBBSPORRE wykonana jest
z pianki memory oraz posiada
warstwę chłodzącego żelu.
Pianka otula głowę, szyję
i ramiona, łagodząc napięcie
i ucisk, podczas gdy żel zapewnia
chłodną, kojącą powierzchnię.

PH172845 KUNGSBLOMMA komplet pościeli €0.00 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm.
904.231.37

Co jeszcze zapewnia nam komfort podczas snu?
Pościel. KUNGSBLOMMA jest tkana z najlepszego
gatunku przędzy wykonanej z bawełny i lyocellu,
czyli włókien celulozowych pozyskiwanych z drewna.
Materiał pochłania i odprowadza wilgoć z ciała,
dzięki czemu zapewnia komfort przez całą noc.

PH172844 KLUBBSPORRE poduszka ergonomiczna 179,- D44×S56 cm. 004.460.96
FJÄLLARNIKA kołdra, ciepła 129,- S150×D200 cm. 204.590.35
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Dywan, jak miło!
Wystarczy odpowiedni dywan, aby stworzyć ciepłą
i przytulną atmosferę w zasadzie w każdym pomieszczeniu.
Dywan BRÖNDEN jest tkany ręcznie przez doświadczonych
rzemieślników w Indiach, co sprawia, że każdy egzemplarz
jest wyjątkowy. A ponieważ powstaje w 100% z wełny, jest
też naturalnie odporny na zabrudzenia i bardzo trwały.

PH172840 Nowość BRÖNDEN dywan, krótkie włosie 1199,- S170×D240 cm. 104.805.51
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Ciepłe drewno ze skandynawskimi
korzeniami
Spraw, aby Twoja sypialnia była jeszcze bardziej przytulna
dzięki ramie łóżka stworzonej z ciepłego drewna i wygodnym
lnianym poduszkom przymocowanym do wezgłowia. Rama
BJÖRKSNÄS ma swoje korzenie w skandynawskiej tradycji
rzemieślniczej i charakteryzuje się dopracowanymi, drobnymi
detalami stolarskimi. Jest piękna i trwała. Stanowi doskonały
dodatek do każdej przestrzeni.

PH172803 BJÖRKSNÄS rama łóżka 1499,- S180×S214, W55 cm. 092.475.54
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Prawdziwa miłość
czasem odpuszcza
sobie randkę
Życie to ciągłe poszukiwanie równowagi. Gdy nadchodzi jesień,
musimy znaleźć czas na tak wiele rzeczy, a jednocześnie tak wielu
z nich wcale nie musimy robić. Zanim się obejrzymy, wakacyjne
lenistwo ustąpi miejsca zabieganiu, a po odpoczynku z prawdziwego
zdarzenia pozostaną tylko mgliste wspomnienia.
Są takie chwile, gdy najlepszym, co możemy zrobić, jest poddanie się
zmęczeniu, zrzucenie butów, nieumycie zębów ten jeden raz i utulenie
ukochanej osoby do snu.

PH171037 SLATTUM tapicerowana rama łóżka 549,- S160×D200, W85cm. Knisa jasnoszary 604.230.73
HILLEBORG para zasłon zaciemniających 149,- S145×D300 cm. 304.250.35
SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem WiFi 799,- W40 cm. 304.351.57
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Nastrój tworzą m.in. właściwe
światło i muzyka. Dzięki lampie
stołowej SYMFONISK z głośnikiem
Wifi stworzenie odpowiedniej
atmosfery będzie łatwiejsze
niż kiedykolwiek przedtem.

PH171033

HILLEBORG para zasłon zaciemniających 149,- S145×D300 cm. 304.250.35

Przeszkadza ci światło lamp ulicznych? A może słońce świeci
dziś zbyt mocno? W każdej z tych sytuacji z pomocą przychodzą
zasłony zaciemniające HILLEBORG.Produkowana z poddanych
recyklingowi butelek PET tkanina nie tylko cudownie się układa,
ale też stanowi bardziej zrównoważony wybór. A jeśli chcesz
stworzyć jeszcze bardziej miękki wystrój, zawieś dwie albo
i trzy warstwy zasłon o różnorodnych teksturach.

PH171156 SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem WiFi 799,- W40 cm. 304.351.57
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Znajdź idealną równowagę
Nie jest tajemnicą, że jeśli jest Ci za gorąco
lub za zimno, jakość Twojego snu znacznie
się pogarsza. Wybierz materac zatrzymujący
ciepło, jeśli często marzniesz i taki, który
umożliwia swobodny przepływ powietrza,
jeśli jest odwrotnie. Kolejna rzecz, która może
zwiększyć Twój komfort to odpowiednio
dobrana pościel. Jeśli masz tendencję do
marznięcia w nocy, wybierz grubą, ciepłą
kołdrę z dużą ilością wypełnienia. Jeśli w nocy
często robi Ci się za gorąco, wybierz lżejszą
kołdrę lub koc i prześcieradło. Możesz także
postawić na całoroczną kołdrę SMÅSPORRE.
Składa się ona z dwóch kołder – jednej
ciepłej i drugiej bardzo ciepłej – które można
rozdzielić lub połączyć ze sobą, przez co
doskonale sprawdza się przez cały rok.

PH171036

SKOGSLÖK poduszka ergonomiczna 24,99 D40×S55 cm. 104.518.60 SMÅSPORRE kołdra, lekko ciepła 79,99 S200×D200 cm. 704.570.10
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Dla jeszcze większego komfortu
Obszyte przyjemną w dotyku tkaniną, tapicerowane łóżko
SLATTUM z powodzeniem łączy nowoczesne, proste
wzornictwo z cudowną miękkością. Oprzyj się wygodnie
o zagłówek albo zarzuć całe łóżko poduszkami, jeśli uważasz,
że miękkiego nigdy za dużo.

PH171039 SLATTUM tapicerowana rama łóżka 549,- S160×D200, W85 cm. Knisa jasnoszary 604.230.73
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Chwila oddechu
tylko dla Ciebie
Lista rzeczy, które wpływają na nasz sen, jest naprawdę długa.
Jednak zamiast stresować się wszystkimi nakazami i zakazami
dotyczącymi snu, lepiej skupić się na kilku podstawowych kwestiach.
Przede wszystkim potrzebne jest wygodne miejsce do spania,
w którym zadbamy o światło, dźwięk oraz temperaturę i świeże
powietrze.
I w zasadzie tyle powinno wystarczyć. A zatem wywietrz
pomieszczenie, a jeśli lubisz rośliny – wstaw kilka sztuk
do swojej sypialni.

PH171158 GUNRID para zasłon oczyszczających powietrze 149,- S145×D300 cm, jasnoszary. 904.592.25
HAUGA tapicerowana rama łóżka 799,- S160×D200, W100 cm. Vissle szary. 304.463.54
Nowość SPIKVALLMO komplet pościeli 59,99 Poszwa S200xD200 cm, poszewki D50×S60 cm. 004.664.33
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Czas na wietrzenie
Gdy oddychamy czystym powietrzem, śpi nam się dużo
lepiej. Jedną ze sztuczek jest ustawienie w pokoju roślin
oczyszczających powietrze. W sypialni sprawdzają się
doskonale np. lilie. Inne rozwiązanie to powieszenie
zasłon GUNRID. Nie tylko świetnie wyglądają i tworzą
przytulną atmosferę, ale też oczyszczają przepływające
przez nie powietrze. Jak to działa? Naniesiona na zasłonę
powłoka mineralna w kontakcie ze światłem słonecznym
pozwala rozbijać substancje zanieczyszczające. To nowy
i niezwykle prosty sposób oczyszczania powietrza w domu,
niewymagający energii elektrycznej ani skomplikowanych
układów filtrujących.

PH171157 GUNRID para zasłon oczyszczających powietrze 149,- S145×D300 cm. 904.592.25
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Tekstylia są kluczem do
urządzenia odpowiednio
przytulnej sypialni.
A jakby tego było mało,
pozwalają też zmieniać
wystrój tak często, jak tylko
zapragniesz, bez sięgania
po pędzel i wiadro z farbą.
Mieszając i dobierając
właściwe kolory, wzory
oraz faktury dodatków,
takich jak zasłony, poszwy
czy poduszki, można
bez najmniejszego trudu
sprawić sobie wymarzone
miejsce odpoczynku.

PH170941

LUNDTRAV poduszka wysoka 49,99 D50×D60 cm. 004.602.52

Wybierz poduszkę wysoką, jeśli lubisz spać na boku albo na plecach,
lub niską, jeżeli zwykle śpisz na brzuchu. Najważniejsze jest, aby Twoja
głowa i szyja miały prawidłowe podparcie. Niezależnie od modelu,
który wybierzesz, wszystkie poduszki LUNDTRAV są idealnie puszyste.
Wypełnienie z pierza i puchu oraz bawełniana tkanina przepuszczają
powietrze, co pozwala utrzymać właściwą temperaturę.

PH170946 Nowość SPIKVALLMO komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 004.664.33
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Gruby, tkany na płasko dywan
wełniany RESENSTAD ociepli
każde wnętrze. Jest ręcznie
wykonany przez doświadczonych
rzemieślników w Indiach
i Bangladeszu, co sprawia,
że każdy egzemplarz jest
wyjątkowy.

PH170943

HAUGA tapicerowana rama łóżka 799,- S160×D200, W100 cm. Vissle szary 304.463.54

Lubisz czytać przed snem? Uwielbiasz śniadania podane
do łóżka? A może czasem wolisz z niego popracować?
Na pewno będzie ci wygodniej, jeśli oprzesz się o miękki,
tapicerowany zagłówek i otoczysz się odpowiednio dużą
liczbą poduszek.

PH170942 Nowość RESENSTAD dywan tkany na płasko 1199,- S170×D240 cm. 004.705.19
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Każdy zasługuje na przerwę
– nawet dinozaury
Chyba każdy wie, że nie jest wesoło spotkać niezadowolonego
dinozaura. Warto zatem pomóc dzieciom w urządzeniu idealnego
schronienia dla ich prehistorycznych przyjaciół. Tym sposobem
masz pewność, że pluszowe gady nie będą kręcić się po domu,
a jednocześnie powstanie doskonałe miejsce na pełne miłości
przytulanie i czytanie przed snem. Dla każdego znajdzie się miejsce
– dla ludzi, dinozaurów i pozostałych skorych do zabawy stworzeń.

PH171162 KURA dwustronne łóżko 499,- S90×D200, W116 cm. 802.538.09 Nowość KURA baldachim 129,- D165×W68 cm. 204.642.11
Nowość JÄTTELIK komplet pościeli 69,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 704.641.24
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PH171041 Nowość JÄTTELIK komplet pościeli 69,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 704.641.24

Przytul się do stegozaura

PH171040

Zdrowy sen jest równie ważny dla dzieci, co dla dorosłych
– a może nawet trochę ważniejszy. Przytulne łóżko
zaścielone małymi i dużymi dinozaurami nieco ułatwia
przekonywanie młodych, aspirujących paleontologów,
że najwyższa pora położyć się spać.

Nowość JÄTTELIK pluszak, dinozaur/Stegosaurus 29,99 D50 cm. 404.711.78

Zanim powieki okażą się zbyt ciężkie, mogą jeszcze raz
przyjrzeć się swoim ulubieńcom. Zapewne już niebawem
Twoja pociecha nauczy Cię kilku ciekawostek o dinozaurach,
m.in. o stegozaurze i o tyranozaurze Rex.
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PH171041

KORNSNÖ lampka nocna LED na baterie 19,99/ szt.
S8×W6 cm. 004.337.20

JÄTTELIK to nowa kolekcja, w której znajdzie się wszystko to, co potrzebne
do przeistoczenia pokoju dziecka w emocjonujący, prehistoryczny świat.
Pozostaje tylko umościć się pod miękką bawełnianą pościelą, po której
wędrują nadrukowane dinozaury lub urządzić sobie przytulną kryjówkę
pod baldachimem. Albo jedno i drugie. Dzieci, podobnie jak dinozaury,
mogą bać się ciemności (oczywiście tylko trochę). W takiej sytuacji dająca
delikatne światło lampka nocna będzie jak znalazł.

PH171159 Nowość JÄTTELIK pluszak, dinozaur/Stegosaurus 29,99 D50 cm. 404.711.78
Nowość JÄTTELIK komplet pościeli 69,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 704.641.24

PH171045

KURA dwustronne łóżko 499,S90×D200, W116 cm. 802.538.09
Nowość KURA baldachim z zasłoną
129,- D165×W68 cm. 204.642.11
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Czasem do pełni szczęścia
wystarczy odpowiednia
muzyka i wygodny fotel
Odzyskiwanie utraconej równowagi wcale nie musi być łatwiejsze
w rozkładanym fotelu, ale zawsze warto spróbować. Trzeba jednak
pamiętać, że to nie same meble, choćby były najwygodniejsze
na świecie, pozwalają nam osiągnąć wewnętrzny spokój. W tym celu
potrzebujemy miejsca na oddech i naładowanie baterii. Bez względu
na to, gdzie jesteś i czy masz wolną godzinę, czy zaledwie parę minut.
Zamknij oczy, zapuść swoją ulubioną playlistę i pozwól myślom płynąć,
dokąd tylko chcą.

PH171166 GISTAD fotel rozkładany 899,- S66×G84, W96 cm. Bomstad czarny 404.504.25
SYMFONISK głośik WiFi 499,- S10×G15, W31 cm. 304.352.04
YPPERLIG stolik kawowy 149,- Ø50, W40 cm. 903.465.92
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Stolik YPPERLIG to zawsze
trafiony wybór. Przyciąga
uwagę nogami z litego
drewna brzozowego,
a ponadto łatwo się go
przenosi, dzięki czemu może
wędrować po całym domu.
Tym sposobem kubek
z herbatą zawsze będzie
tam, gdzie wygodnie się
rozsiądziesz.

PH171215

SYMFONISK głośnik WiFi 499,- S10×G15, W31 cm. 304.352.04

Nastrój tworzą nie tylko dekoracje, dywan czy sofa.
Muzyka ma tu równie dużo do powiedzenia. Głośnik
WiFi SYMFONISK wypełnia wnętrze doskonałym
brzmieniem oraz zaskakuje wszechstronnością
– można go ustawić poziomo lub pionowo, postawić
na półce albo zawiesić na ścianie i dodatkowo
wykorzystać jako półeczkę na drobiazgi.

PH171214 YPPERLIG stolik kawowy 149,- Ø50, W40 cm. 903.465.92
SINNLIG świeca zapachowa w szkle, słodka wanilia 4,99 W7,5 cm. 203.373.98
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Chcesz na małą chwilkę
przymknąć oczy? A może
potrzebujesz porządnej
drzemki? Rozkładany fotel
GISTAD o zgrabnych liniach
pozwala usiąść prosto,
wygodnie się rozsiąść,
a nawet położyć i nie zajmuje
przy tym zbyt wiele miejsca.
To idealne rozwiązanie,
gdy chcesz odzyskać
równowagę.

PH171216 ODDRUN pled 39,99 S130×D170 cm. 403.928.93

PH171163 GISTAD fotel rozkładany 899,- S66×G84, W96 cm. Bomstad czarny 404.504.25
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Czasem nic nie może
wytrącić cię z równowagi
Zbawienne działanie drzemki w ciągu dnia to rzecz udowodniona
naukowo, dlatego nie musisz mieć wyrzutów sumienia z powodu
kilku chwil dla siebie. Eksperci utrzymują, że wystarczy zaledwie
10 minut (i że w przypadku drzemki dobrym pomysłem jest nie
przekraczanie 20 minut), aby skutecznie podładować baterie.
Więc co jest takiego wspaniałego w drzemaniu w środku dnia?
Cóż, między innymi uważa się, że drzemka poprawia pamięć
i wydajność pracy, podnosi na duchu, sprawia, że jesteśmy
bardziej czujni oraz mniej zestresowani.
Taka odrobina snu często powoduje, że jesteśmy gotowi na niemal
wszystko, nawet na spontaniczną zmianę wystroju wnętrza.

PH170833 MALM rama łóżka z 2 pojemnikami 724,- S140×D200, W100 cm. 191.759.76
Nowość GURLI poszewka 19,99 D65×S65 cm. 004.747.01
Nowość HANNELISE poduszka 29,99 D50×S50 cm. 104.650.51
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Utnij sobie drzemkę
wśród poduszek
Gdy nadchodzi pora na chwilę odpoczynku,
choćby parę minut, dobrze jest znaleźć
właściwe miejsce. Najprostszym rozwiązaniem
aranżacji przestrzeni do spania są poduszki.
Te większe, pasujące idealnie do poszewek
GURLI, doskonale podpierają zmęczoną
głowę.

PH170827

Nowość GURLI poszewka 19,99/szt. D65×S65 cm. 004.747.01
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Wyraziste kolory, choćby
takie jak na ozdobionych
jodełkowym wzorem
poduszkach HANNELISE,
stanowią doskonale widoczny
element wystroju wnętrza.
W sąsiedztwie poduszek
powleczonych w poszewki
GURLI w jednolitych kolorach
jeszcze bardziej rzucają się
w oczy.

PH170834

Nowość STOENSE dywan, krótkie włosie 99,99 S80×D150 cm. 704.821.42

Dywan STOENSE zdecydowanie pomaga się odprężyć.
Grube, miękkie włosie pochłania dźwięki i rozpieszcza
bose stopy. A jeśli jeden taki dywan to za mało, zawsze
można ułożyć kilka obok siebie.

PH170830 Nowość HANNELISE poduszka 29,99 D50×S50 cm. 104.650.51
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Różnorodność gwarancją sukcesu
Niektóre łóżka przyciągają bardziej niż inne, zarówno
na krótką drzemkę, jak i solidne osiem godzin głębokiego
snu. Łóżko MALM wygląda świetnie, niezależnie od tego
gdzie stoi. Prezentuje się dobrze zarówno na środku pokoju,
jak i z zagłówkiem przysuniętym do ściany. Dzięki regulacji
boki łóżka możesz dopasować do grubości swojego
materaca. Natomiast pod łóżkiem znajdziesz dwie szuflady,
które zapewniają mnóstwo miejsca do przechowywania.
Oprócz tego, że łóżko MALM jest wygodne i wszechstronne
posiada również prosty i czysty design, dlatego niezależnie
jakie poduszki, poszewki i narzuty wybierzesz z pewnością
będą one do niego pasować.

PH170831 MALM rama łóżka z 2 pojemnikami 724,- S140×D200, W100 cm. 191.759.76

Materiały prasowe IKEA / Sierpień 2020 / 30

Doskonała równowaga
między szkołą i czasem
wolnym
Czy istnieje lepszy sposób na odprężenie się po ciężkim dniu niż
spędzanie czasu z przyjaciółmi?
Wylegiwanie się i nicnierobienie są zdecydowanie niedoceniane,
szczególnie w sytuacji, gdy oczekuje się od nas osiągania wielkich
rzeczy. A zatem cokolwiek robisz, nie przepuszczaj żadnej okazji,
żeby zająć się nicnierobieniem. I rób to dokładnie tak, jak lubisz,
czyli razem z najbliższymi Ci osobami.

PH170844 SLÄKT łóżka z łóżkiem dolnym i pojemnikiem 699,- S90×D200, W78 cm. 892.277.31
ENEBY głośnik bluetooth 299,- S20×G8, W20 cm. 804.013.86
Nowość LYKTFIBBLA komplet pościeli 39,99 Poszwa S150×D200cm. Poszewka D50×S60 cm. 304.664.22
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PH170841

Nowość SARAKAJSA poduszka 14,99 D30×S58 cm. 104.728.05

Źle dobrane? Niemożliwe!

PH170839

Nowość LYKTFIBBLA komplet pościeli 39,99 Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 304.664.22

Nie ma czegoś takiego jak źle dobrane elementy,
gdy mowa o wzorach (a przynajmniej jest to kwestia
mocno subiektywna). Idź więc na całość i zmiksuj różne
style. Użyj tekstyliów w swoim wnętrzu – od zasłon,
przez dywany, aż po poszwy – niczym wykrzykników.

Raz, że będzie przytulnie, a dwa, że cały wystrój będzie
można zmienić w czasie, jakiego potrzeba na zmianę
poszewek na poduszkach.
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Ustaw głośnik ENEBY wszędzie
tam, gdzie chcesz uzyskać
czysty, wyrazisty dźwięk.
Wystarczy, że połączysz go
z jakimkolwiek urządzeniem
obsługującym łączność
bluetooth i już możesz
odtwarzać swoje ulubione
kawałki. Głośnik ENEBY
jest przenośny, dzięki czemu
możesz mieć go zawsze
przy sobie.

PH170842

SLÄKT rama łóżka z łóżkiem dolnym i pojemnikiem 699,- S90×D200, W78 cm. 892.277.31

Po wysunięciu dolnej części łóżko SLÄKT zamienia się
w doskonałe miejsce na spotkania z przyjaciółmi.
Na łóżku pomieści się zaskakująco wiele osób
(dla chcącego nic trudnego!). A jeśli żaden z gości
nie zostanie na noc, dolne łóżko można błyskawicznie
schować.

PH170838 ENEBY głośnik bluetooth 299,- S20×G8, W20 cm. 804.013.86
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Przegląd zdjęć
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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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