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Nowe pomysły 
na łatwe  
zmiany w domu
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Od odświeżenia domu  
dzieli Cię jeden pomysł

Co gdybyś mógł otworzyć ściany Twojego domu i pozwolić, aby najlepsze 
rzeczy w okolicy stały się jego częścią? jakie to by było uczucie?

W ostatnim czasie przebywamy w domu znacznie częściej niż wcześniej. Przypomniało  
nam to, dlaczego w nich mieszkamy i że nasi sąsiedzi mają dla nas duże znaczenie.  
Podobnie małe rzeczy, które sprawiają, że nasze miasto jest dla nas wyjątkowe.

Sezonowa oferta IKEA jest dla tych, którzy chcą zaangażować się w przestrzeń,  
w której żyją – zgłębiać, wzbogacać i poprawiać swój dom. Może to być tylko jedna  
mała zmiana, która otworzy szereg nowych możliwości, na bazie których powstanie  
większy projekt. Pamiętaj, że jedna zmiana może szybko zainspirować kolejną.
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Od małego bistro dzieli  
Cię tylko jedna półka
Duże marzenia zaczynają się od małych rzeczy, między innymi 
chęci posiadania świeżych ziół do zrywania, podczas gdy 
tworzysz swoje ulubione dania. Tak jak w Twoim ulubionym 
bistro, najlepsze pomysły zdają się nie wymagać wysiłku.

To marzenie o kuchni, która działa i oddycha razem z Tobą 
– wszystko w zasięgu ręki, łatwo zauważalne, proste do 
wypróbowania i przyjemne.

Nowość RISATORP kosz 29,99 504.957.77PH176939



TOMAT spryskiwacz 4,- 504.760.38PH176941

Pielęgnuj Twoje marzenia o kuchni
Pomaganie roślinom wzrastać w ich własnym tempie 
może być niezwykle satysfakcjonujące. Możesz zacząć  
od pierwszego zioła przyniesionego z supermarketu. 
Utrzymywanie go przy życiu wymaga światła dziennego 
i wody. Gdy zaczną rosnąć, projekt może przynieść Ci 
wiele przyjemności. Już niedługo tylko jedna półka 
będzie dzielić Cię od własnej restauracji.



Otwarte przechowywanie, 
haki, doniczki i wózek  
na kółkach sprawią,  
że atrakcyjna wizualnie, 
otwarta kuchnia 
z domowym ogródkiem, 
ziołami, warzywami 
i narzędziami  
do gotowania, będzie 
zawsze w Twoim zasięgu.

Systemy otwartego przechowywania nie tylko 
sprawiają, że Twoja kuchnia jest bardziej dostępna, 
ale też wnoszą do przestrzeni kolory i różnorodność. 
W końcu pasja do dobrego jedzenia nigdy nie dotyczy 
tylko jego smaku, ale też wyglądu.

ENHET korpus szafki z półkami 170,- 004.489.67PH176936

PH176911 ENHET kuchnia 1960,- 593.379.34  RISATORP wózek 249,- 202.816.31



jeden krok od targu
Dobieranie właściwych warzyw i ziół jest jak poszukiwanie 
skarbów. Cała zabawa polega na szukaniu. Jednak, gdy 
przyniesiesz je do domu, wkładasz je prosto do lodówki?  
Pora to przemyśleć.

Tworzenie cyklicznej i zrównoważonej kuchni jest łatwe.  
Po kilku prostych zmianach będziesz mógł przechowywać 
jedzenie tak, aby otrzymać najlepszy smak przy jak 
najmniejszych stratach.

Bambus – szybko rosnący i odnawialny materiał, cechujący się 
trwałością, dobrze wygląda oraz jest miły w dotyku – stanowi 
idealną bazą dla zrównoważonej kuchni, w której nic się nie 
marnuje.

Nowość FRÖjERED front szuflady 80,-/szt. 304.416.53  KUNgSFORS kratka ścienna 60,-/szt. 
Szyny KUNGSFORS sprzedawane oddzielnie. 803.349.19  KUNgSFORS pojemnik 49,99 S24×G12, 
W26,5 cm. 603.349.20  KUNgSFORS torba siatka 19,99/2 szt, 203.728.34

PH177131



KUNgSFORS kratka ścienna 60,-/szt. Szyny KUNGSFORS sprzedawane oddzielnie 803.349.19   
KUNgSFORS pojemnik 49,99 S24×G12, W26,5 cm. 603.349.20  KUNgSFORS torba siatka 19,99 
203.728.34  KUNgSFORS haczyki 7,99/5 szt. 203.349.22

PH177126

Pozwól Twoim zakupom oddychać

Otwarte systemy w formie szyn i haków na ścianach 
pozwalają na przechowywanie warzyw, takich jak cebula 
czy czosnek oraz ziół i przypraw. Dodatkowo będą dobrze 
wyglądały i zapewnią wolną przestrzeń na kuchennym 
blacie.



Cyrkularna podróż jedzenia w Twojej kuchni W dobrym gospodarowaniu jedzeniem pomaga 
posiadanie odpowiednich narzędzi. Miska do mycia 
i durszlak ułatwiają przygotowanie warzyw do 
gotowania.

Jednocześnie kosz z pokrywką pod zlewem 
pozwoli zutylizować odpadki i ścinki na kompost. 
Dzięki temu resztki z Twojego ulubionego dania 
się nie zmarnują.

HÅLLBAR kosz z pokrywą na odpady bio 25,- 804.338.82  
HÅLLBAR kosz z pokrywką 29,99/szt. 803.980.58

PH177029PH177002 gRUNDVATTNET durszlak 9,99 903.142.80  gRUNDVATTNET miska do mycia 29,99 803.142.85



KUNgSFORS torba siatka 19,99/2 szt. 203.728.34PH177130

Zainspiruj się widokiem i zapachem
Przechowywanie większości owoców i warzyw poza 
lodówką jest dobrym sposobem na zachowanie 
smaku i pozwala im w pełni dojrzeć. Torby z siatki  
ze 100% bawełny są prostym, zdrowym sposobem  
na utrzymanie świeżych produktów w dobrej 
kondycji.



Od nowej kuchni  
dzieli Cię jeden dzień
Czasem potrzebujemy prostoty. Wybór, planowanie 
i instalowanie nowej kuchni zazwyczaj nie jest wysoko 
na liście prostych rzeczy do zrobienia. Jednak wyobraź  
sobie, że możesz zrobić to wszystko w jeden dzień.

Minikuchnia modułowa SUNNERSTA jest wspaniałym 
rozwiązaniem dla małych przestrzeni i krótkich terminów. 
Dodatkowo łatwo się ją adaptuje, rozbudowuje oraz przenosi  
w nowe miejsce.

SUNNERSTA mini kuchnia 399,- 903.020.79  TILLREDA lodówka 449,- 104.969.53  
TILLREDA kuchenka mikrofalowa 199,- 504.867.92  

PH177004



Spraw, żeby przechowywanie 
jedzenia było proste i łatwo 
dostępne z ruchomym 
wózkiem na kółkach, który 
możesz zabrać gdziekolwiek 
go potrzebujesz.

Szyny z wiszącymi pojemnikami i hakami 
utrzymują wszystko w zasięgu ręki  
bez potrzeby dopasowywania szafek i półek.

SUNNERSTA pojemnik 2,-/szt. 503.037.35   
SUNNERSTA haczyk 2,-/5 szt. 403.037.26

PH177005

PH176912 NISSAFORS wózek 129,- 804.657.45 



TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 349,- 304.970.94  SUNNERSTA pojemnik 2,- 503.037.35  
SUNNERSTA półka 7,- 904.439.27  

PH177006

Zwiększ wydajność swojej kuchenki
Ta podwójna płyta indukcyjna jest niezwykle 
energooszczędna i szybko się nagrzewa, ponieważ 
wykorzystuje technologię przekazywania energii 
bezpośrednio do magnetycznych naczyń. Jest 
również niezwykle funkcjonalna, ponieważ łatwo 
ją wyłączyć i przechowywać, gdy nie jest używana, 
dzięki czemu zwalnia cenne miejsce na blacie.



Od kolejnego spotkania  
dzieli Cię tylko jedno 
przesunięcie
Dla wielu z nas praca z domu stała się nową rzeczywistością. 
Bez dedykowanej przestrzeni biurowej pomieszczenia szybko 
zaczynają mieć podwójne życie.

Ulubieni pretendenci? Kuchnia i jadalnia – serce domu oraz 
przestrzenie, w których spędzamy większość czasu. Oto jak 
możesz zamienić  śniadanie w telekonferencję w zaledwie  
kilku prostych krokach.

VEDDINgE drzwi 60,-/szt. Biały 202.054.30  ASKERSUND drzwi 60,-/szt. Imitacja jesionu 
603.318.65  RÖNNINgE stół rozkładany 999,- 504.160.30  RÅSKOg wózek 199,- 203.829.32

PH177136



Mocowaną na ścianie lampę 
możesz dopasować do 
Twojego miejsca pracy,  
dzięki szynie z hakami  
i pojemnikom na niezbędne 
do pracy rzeczy tak,  
aby były zawsze pod ręką.

Wózek RÅSKOG na kółkach to wszechstronny  
system biurowy, który można łatwo przemieszczać 
w dowolne miejsce. Idealnie sprawdza się podczas 
spotkań w ruchu.

RÅSKOg wózek 199,- 203.829.32PH177134

PH177133 NYMÅNE kinkiet z obrotowym ramieniem 129,- 103.569.62  NEREBY szyna 9,99/szt. 004.673.00   
NEREBY pojemnik 14,99 904.290.97



Od lokalnego 
baru z sokami 
dzieli cię tylko 
jedna żarówka
Jest zmierzch. Na zewnątrz zapalają się 
światła i zaczynasz pragnąć odrobiny 
magii. Chcesz poczuć szum neonów  
w Twoim ulubionym miejscu  
w śródmieściu.

We własnej kuchni w domu może to się 
wydawać tylko życzeniem, ale dzięki magii 
uzyskanej za pomocą świateł i muzyki 
wszystko jest możliwe. Przekształć teraz 
swoją kuchnię w wieczorne miejsce 
relaksu.

TRÅDFRI żarówka LED E27 600 lumenów, bezprzewodowo przyciemniana 79,99/szt. 004.086.12  jAKOBSBYN klosz lampy 59,99/szt. 903.330.52PH177010



STORSINT szklanka 8,-/szt. 303.963.06PH177008

Podawaj schłodzone
Uzyskanie w Twojej kuchni tej wyjątkowej 
atmosfery może być tak proste jak kilka szybkich 
dodatków. Poza światłami i muzyką, drinki 
podawane w stylowych szklankach mogą 
nadać unikalny ton całemu wieczorowi.



Sterowane pilotem 
oświetlenie TRÅDFRI 
pomoże Ci zmienić nastrój 
w jednej chwili. Wystarczy 
nacisnąć przycisk.

Gustowny głośnik SYMFONISK pozwala Ci odtwarzać muzykę, 
gdziekolwiek chcesz. Został on opracowany przez IKEA 
we współpracy z Sonos. Można nim sterować zdalnie po 
ściągnięciu aplikacji Sonos na swojego smartfona.

SYMFONISK głośnik wifi 499,- 304.352.04PH177009

PH177012 TRÅDFRI pilot 49,99 304.431.24  TRÅDFRI żarówka LED E27 600 lumenów, przyciemniana bezprzewodowo 79,99 
/szt. 004.086.12  jAKOBSBYN klosz lampy 59,99/szt. 903.330.52



TRÅDFRI żarówka LED E27 600 lumenów przyciemniana bezprzewodowo 79,99/szt. 004.086.12   
jAKOBSBYN klosz lampy 59,99/szt. 903.330.52  RINgHULT drzwi 145,-/szt. Uchwyty sprzedawane  
oddzielnie 702.051.02  jANINgE stołek barowy 399,-/szt. 702.460.89

PH177007

Światła i muzyka
Tworzenie efektownego baru w naszej kuchni 
to nie tylko dodanie świateł i muzyki. To także 
tekstury i powierzchnie, które wybierzesz. 
Błyszczące fronty szafek odbiją światło  
w najlepszy możliwy sposób, natomiast stołki 
przy wyspie kuchennej zapewnią wygodny relaks. 



Od pełnej kontroli 
dzieli Cię tylko jedna 
wtyczka
Doskonalenie – czy to łapania świetnej fali, robienia idealnych 
zdjęcia lub wykonania wspaniałego backhandu – wymaga 
równowagi i kontroli.

Stworzenie pokoju, w którym masz pełną zdalną kontrolę  
nad wszystkim, od oświetlenia, przez dźwięk, po swój 
smartfon, jest tak proste, jak wpięcie wtyczki.

Nowość MYRVARV elastyczna listwa oświetleniowa LED 99,99/szt. 303.049.67   
SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem wifi 799,- 304.351.57  VITVAL rama łóżka na antresoli 
749,- 104.112.42  LOBERgET/BLYSKÄR krzesło obrotowe 90,- 793.318.65

PH177119



Przyciemniany pasek 
oświetleniowy LED 
MYRVARV jest bardzo 
elastyczny i może być 
przycięty do wymiaru oraz 
zagięty w rogach. Steruje 
się nim za pomocą pilota 
lub poprzez połączenie  
go z systemem IKEA Home 
Smart, co pozwala też na 
ustawienie minutników 
w aplikacji na smartfonie.

Inteligentny dom jest prosty do osiągnięcia z zestawem 
gniazdek TRÅDFRI. Pozwalają na podłączenie dowolnej lampy, 
ekspresu do kawy czy innego urządzenia oraz włączanie  
i wyłączanie go na odległość pilotem lub w aplikacji IKEA 
Home Smart.

TRÅDFRI zestaw z gniazdkiem 59,99 803.647.94PH177124

PH177117 Nowość MYRVARV elastyczna listwa oświetleniowa LED 99,99/szt. 303.049.67



Nowe świeże dźwięki

Lampa stołowa SYMFONISK 
z wbudowanym głośnikiem 
WiFi została stworzona  
we współpracy IKEA z Sonos. 
Pozwala na odtwarzanie 
muzyki, radia i podcastów  
oraz można nią sterować 
zdalnie przez pobranie  
aplikacji Sonos na telefon.

Technologia  
zwrócona  
na człowieka
W IKEA Home Smart chodzi 
o to, aby technologia służyła 
temu, jak żyjemy, a nie na 
odwrót. Naszym zdaniem 
to jest właśnie inteligentna 
technologia. Może to być 
tak proste, jak stworzenie 
lampy stołowej, która jest 
jednocześnie głośnikiem, 
a wszystko jest połączone 
z aplikacją IKEA Home Smart.

SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem 799,- 304.351.57PH177122



Nowość SPORTSLIg komplet pościeli 99,99 704.913.73  
Nowość MYRVARV elastyczna listwa oświetleniowa LED 99,99/szt. 303.049.67

PH177121

Bądź na bieżąco
Uzupełnij graficzny design dzięki listwie 
oświetleniowej LED MYRVARV. Nowa poszewka 
SPORTSLIG ma wybiegający w przyszłość, 
sportowy charakter, który doskonale współgra  
z kreatywnym oświetleniem i neutralną 
kolorystyką mebli.



Kto powiedział „utknąłem w mieście”? Nawet gdy Twoim 
jedynym kawałkiem przestrzeni na zewnątrz jest ulubiona 
ławka w miejscowym parku, nadal istnieje sposób wniesienia 
tej atmosfery do Twojego domu.

Podejdź kreatywnie do tego, co widzisz, czym oddychasz  
i gdzie siedzisz w domu. Może znajdziesz odrobinę miejsca,  
aby się odprężyć we własnych czterech kątach.

FÖRNUFTIg oczyszczacz powietrza 199,- 104.880.62  LUggA świeca zapachowa 19,99/3 szt. 402.592.24  
INgMARSÖ sofa 2-osobowa 300,- Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 604.521.88

PH177145

Od własnej ławki  
w parku dzieli Cię  
tylko jedna roślina



Poświęć chwilę, aby poczuć swoją przestrzeń Tworzenie harmonijnej przestrzeni polega  
na zatroszczeniu się o wszystkie zmysły.  
Można to osiągnąć w tani I prosty sposób,  
dzięki zastosowaniu naturalnych kolorów. 
Wystarczy wybrać np. nowe poszewki 
HILDAMARIA, wykonane ze 100% bawełny  

i kolekcję waniliowych świec zapachowych 
LUGGA, zaprojektowanych w odcieniach 
tego samego koloru tak, aby móc je łączyć, 
wprowadzając równowagę.

LUggA bryłowa świeca zapachowa 19,99/3 szt. 402.592.24PH177144PH177143 Nowość HILDAMARIA poszewka 14,99 304.889.33



Świeże powietrze tam,  
gdzie go potrzebujesz

Oczyszczacz powietrza 
FÖRNUFTIG może stać  
na podłodze lub wisieć  
na ścianie, pionowo  
lub poziomo. Gdy jest 
powieszony, można usunąć 
uchwyt i podstawę.

I odetchnij...
Powietrze, którym oddychamy, 
zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz często zawiera więcej 
zanieczyszczeń, niż zdajemy 
sobie sprawę. Oczyszczacz 
powietrza FÖRNUFTIG jest 
prostym i uniwersalnym 
rozwiązaniem dla nawet 
najmniejszych przestrzeni.  
To urządzenie oczyszcza 
powietrze z kurzu, dymu, 
pyłków i chemikaliów.

FÖRNUFTIg oczyszczacz powietrza 199,- 104.880.62PH177139



Od pokoju do zabawy 
dzieli Cię tylko jeden 
dach
Czy podwórko lub trawa z tyłu domu czasem wydaje się 
zapomnianą przestrzenią? Nawet najmniejszy obszar  
na zewnątrz może zmienić się w coś więcej, dzięki kilku  
małym dodatkom.

Stworzenie miejsca do zabawy dla całej rodziny jest tak 
proste jak dodanie dachu do altanki. W zależności od tego  
jak urządzisz tę przestrzeń, może ona zapewnić więcej  
miejsca na codzienne aktywności w ciągu dnia i wieczorem,  
bez względu na to czy pada deszcz, czy świeci słońce.

Nowość gUNNÖN altana 399,- 204.688.55 RUNNEN płyta podłogowa 69,99/9 szt. 902.381.11 
ENEBY głośnik bluetooth 199,- 904.575.56 SOLVINDEN lampa wisząca zewnętrzna LED  
zasilana energią słoneczną 29,99/szt. 504.845.71

PH177163



Odporna na pogodę płyta 
podłogowa RUNNEN jest 
szybkim i uniwersalnym 
sposobem na stworzenie 
nawierzchni na zewnątrz. 
Po prostu połącz elementy 
razem i gotowe.

Przenośny głośnik bluetooth ENEBY pozwala 
wynieść muzykę na zewnątrz i stworzyć 
odpowiednią atmosferę, niezależnie od tego  
czy jest to czas na odpoczynek, czy trening.

ENEBY głośnik bluetooth 199,- 904.575.56PH177159

PH177160 RUNNEN płyty podłogowe 69,99/9 szt. 902.381.11  LUSTIgT skakanka LED 49,99 403.853.88



SjÄLLAND ławka 399,- Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 704.017.06  FUNKÖN poszewka 14,99 Do użytku 
wewnątrz/na zewnątrz 604.384.80  HUSARÖ stolik kawowy 229,-/szt. Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 
704.107.44  ENEBY głośnik bluettoth 199,- 904.575.56  TÖMMERBY dywan, tkany na płasko 299,-  
Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 004.952.04

PH177161

Słoneczna przestrzeń treningowa
Nie ma nic lepszego od ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Odporne, adaptowalne meble jak ta 
metalowa ławka i stół są idealne dla przestrzeni 
na zewnątrz, natomiast dywan i dekoracyjne 
poduszki dodadzą patio charakteru.



Altana GUNNÖN ma niewielką, 
pochyłą konstrukcję.  
Łącząc dwie, można stworzyć 
większy dach dwuspadowy  
lub dostawić jedną z nich  
do brzegu domu, aby uzyskać 
dodatkową przestrzeń.

Lampa wisząca LED SOLVINDEN jest zasilana 
energią słoneczną, a więc ładuje się w dzień  
i włącza automatycznie, gdy zapada zmierzch, 
tworząc wyjątkowy nastrój.

SOLVINDEN girlanda LED, 12 lampek, zasilana na baterie słoneczne 
59,99 004.866.76  SOLVINDEN lampa wisząca LED na energię 
słoneczną 29,99/szt. 504.845.71

PH177162

PH177165 Nowość gUNNÖN altana 399,- 204.688.55  RUNNEN płyty podłogowe 69,99/9 szt. 902.381.11  
HUSARÖ stolik kawowy 229,-/szt. Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 704.107.44



Wystarczy tylko szklanka, 
aby stworzyć kawiarnię  
na plaży
Nawet jeśli plaża jest oddalona o wiele kilometrów możesz 
wprowadzić jej atmosferę do swojej przestrzeni. Kawiarnie  
na plaży są po to, aby odpoczywać – tak samo najlepsze 
balkony.

Wprowadzając odpowiednie kolory i tekstury, możesz uzyskać 
atmosferę plaży przez całe lato, począwszy od wczesnych 
świtów i spokojnych popołudni, aż po ciemne, magiczne noce.

BRUSEN sofa 3-osobowa 799,- Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 704.241.47  TORPARÖ stół 
balkonowy 79,99 904.613.46  SÖTHOLMEN poszewka 49,99 Jasnoniebieski 504.794.85   
SOLVINDEN lampa wisząca LED na energię słoneczną 39,99 W kwiaty 204.845.44

PH177153



Czas na odrobinę słońca w szklance Zwiewne wzory nowych szklanek SOMMARDRÖM 
wprowadzają impresjonistyczną lekkość na każdy 
stół. W połączeniu z energicznymi morskimi 
akcesoriami jak taca i serwetki nadadzą letniego 
wyrazu każdej przestrzeni.

Nowość SOMMARDRÖM serwetki papierowe 4,99/30 szt. 304.818.80PH177156PH177158 Nowość SOMMARDRÖM szklanka 14,99/4 szt. 504.818.79  Nowość SOMMARDRÖM taca 9,99 704.818.78



SÖTHOLMEN poszewka 49,99 Jasnoniebieski 504.794.85  Nowość POLARVIDE pled 17,99 504.951.69PH177157

Stwórz radosne miejsce
Rozjaśnij swoją przestrzeń na zewnątrz na leniwe 
letnie popołudnia, dodając tkaniny w świeżych 
kolorach, jak ta nowa jasnoniebieska, wełniana, 
ręcznie wykonana i odporna na blaknięcie 
poszewka na poduszki.



SOLVINDEN lampa wisząca LED na energię słoneczną 19,99/szt. Ø22 cm. 004.865.15  
SOLVINDEN lampa wisząca LED na energię słoneczną 29,99 Ø30 cm. 704.845.32  
SOLVINDEN lampa wisząca LED na energię słoneczną 39,99 Ø45 cm. 204.845.44  
SOLVINDEN lampa stołowa LED na energię słoneczną 59,99 W27 cm. 204.845.77

PH177154

Po godzinach
Niech plażowa atmosfera trwa jeszcze długo  
po zmroku, dzięki lampom wiszącym SOLVINDEN, 
zasilanym energią słoneczną. Ładują się w dzień 
i automatycznie włączają o zmierzchu, dając 
odrobinę magii.



Wystarczy jedna  
sztuczka, aby nie  
było widać prania
Bądźmy szczerzy, dla większości z nas łazienka jest nie tylko 
spokojnym pokojem spa, ale również pralnią. 

Proste rozwiązanie może oznaczać, że nie stracisz nic  
z praktyczności przestrzeni na pranie, a zyskasz potrzebne 
uczucie spokoju w łazience, gdy go najbardziej potrzebujesz.

BROgRUND bateria umywalkowa z czujnikiem 549,- 004.233.54  PRESSA wieszak na 16 szt. 
odzieży 12,99 104.212.17  BOAXEL sekcja pojedyncza 250,- 793.324.07  VATTENSjÖN zasłona 
prysznicowa 49,99 504.878.24

PH176905



Pranie w ciasnej 
przestrzeni może być 
uciążliwe. Poszerz 
przestrzeń z systemem 
przechowywania, takim jak 
element BOAXEL i tablica 
perforowana SKÅDIS.

Ta zasłona prysznicowa nie tylko wprowadza 
naturę do Twojej łazienki, dzięki motywowi  
w niebieskie ryby, ale jest również wykonana  
w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, 
np. butelek PET.

VATTENSjÖN zasłona prysznicowa 49,99 504.878.24PH176909

PH176900 BOAXEL sekcja pojedyncza 250,- 793.324.07  TORKIS elastyczny kosz na pranie 19,99 803.392.24   
SKÅDIS tablica 59,- 103.216.18



PH176903

Letni powiew świeżości
Niezależnie od tego jaką przestrzeń masz do 
dyspozycji na zewnątrz, teraz jest właśnie sezon, 
żeby wykorzystać ją w pełni. Wynoszenie prania  
na zewnątrz, aby wysuszyć je na powietrzu  
przy użyciu elementów nadających się do użytku  
na zewnątrz, takich jak ten kosz na pranie  
i suszarka sprawią, że będzie to proste i naturalne.

MULIg suszarka 79,99 Do użytku wewnątrz/na zewnątrz 502.287.55  Nowość SPORTSLIg ręcznik 
kąpielowy 39,99 104.957.22  TORKIS elastyczny kosz na pranie 19,99 803.392.24    



Nowość BROgRUND bateria umywalkowa z czujnikiem 549,- 004.233.54PH177150

Uczyń życie odrobinę prostszym
To wspaniałe uczucie gdy się budzisz i dzień 
po prostu płynie. Czasami to właśnie te drobne 
rzeczy, których prawie nie zauważamy powodują, 
że wszystko idzie prościej – jak elegancka, 
minimalistyczna bateria z czujnikiem, która  
sama się uruchamia.



Od własnego salonu 
piękności dzieli Cię  
tylko jedno lustro
Jest coś wyjątkowego w wizycie w ulubionym salonie 
fryzjerskim. Czy w domu mogłoby być tak samo?  
Pora zacząć dzień w zupełnie nowym nastroju.

Od małych zmian, do pełnej przeróbki. Możesz wprowadzić 
do łazienki odrobinę profesjonalnego blasku, dbając o swój 
wygląd i samopoczucie każdego dnia.

Nowość NYSjÖN/BjÖRKÅN szafka pod umywalkę 399,- Biały/bateria Pilkån 194.147.31   
LETTAN lustro 79,- 804.353.05  LEDSjÖ lampa ścienna LED 149,- 403.597.61

PH176878



W łazience liczy się zarówno 
funkcjonalność, jak i forma. 
Posiadanie wystarczającej  
ilości haczyków, półek 
i pojemników na wszystko,  
czego potrzebujesz, zmniejszy 
ryzyko powstania bałaganu.

Ożywienie łazienki może być tak proste, jak dodanie 
nowego zestawu tekstyliów kąpielowych – np. tego 
niebieskiego ręcznika z czystej bawełny pochodzącej  
z bardziej zrównoważonych źródeł. Wykonany jest  
z tkaniny frotte, dzięki czemu jest wyjątkowo chłonny.

Nowość MÅLSELVA ręcznik kąpielowy 29,99 104.920.40PH176873

PH176872 Nowość MÅLSELVA ręcznik kąpielowy 29,99/szt. 104.920.40  SKOgHALL haczyk samoprzylepny 19,99/3 szt. 302.070.75



NISSAFORS wózek 129,- 404.657.33  Nowość NYCKELN zasłona prysznicowa 39,99 304.938.64PH176874

Posuń i przesuń
Tak jak w każdym profesjonalnym salonie fryzjerskim, 
dobrze zaopatrzony wózek może poprawić funkcjonalność 
łazienki. Po prostu przesuń go tam, gdzie potrzebujesz 
i połóż na nim niezbędne rzeczy. Wózek NISSAFORS jest 
kompaktowy, co czyni go idealnym dla małych powierzchni. 
Jest też sprytnym sposobem, aby stworzyć więcej miejsca 
na półkach – coś, czego często brakuje w łazienkach.



Obejrzyj swoje włosy  
pod każdym kątem,  
używając zamontowanego  
na ścianie wysuwanego  
lustra. Z jednej strony  
posiada szkło powiększające,  
sprawiając, że włosy będą  
dobrze wyglądać każdego  
dnia.

Oświetlenie może nadać pomieszczeniu 
charakteru – w tym wypadku ścienna lampa  
LED LEDSJÖ, wręcz krzyczy, że to salon  
fryzjerski z odrobiną zakulisowego blasku.

FRÄCK lusterko 24,99 Jedna strona z lusterkiem powiększającym 
380.062.00 LEDSjÖ lampa ścienna LED 149,- 403.597.61

PH177869

PH177868 FRÄCK lusterko 24,99 Jedna strona z lusterkiem powiększającym 380.062.00  LETTAN lustro 79,- 804.353.05



Od naturalnego spa 
dzieli Cię tylko jedno 
pryśnięcie
Wszyscy marzymy o spa. Jednak realia większości to łazienki 
bez jacuzzi lub nawet wanny. Życie z kabiną prysznicową  
nie musi jednak kolidować z marzeniem o odrobienie luksusu.

Stworzenie magii oranżerii w postaci wystawnego spa na łonie 
natury jest łatwiejsze i bardziej przystępne niż myślisz  
– od całkowitej metamorfozy, po proste modernizacje.

Wybierz rośliny, które pasują do Ciebie lub wieczną zieleń, 
której nie przeszkadza brak okien w łazience. A może połącz 
obydwie te rzeczy?

ENHET front szuflady 95,-/2 szt. 704.576.56  TVÄLLEN umywalka pojedyncza 249,- 304.508.26  
BROgRUND bateria umywalkowa z odpływem 249,- 603.430.81  FEjKA sztuczna roślina  
do wewnątrz/na zewnątrz 9,99/szt. 203.495.32  FEjKA sztuczna roślina do wewnątrz/ 
na zewnątrz 24,99/szt. 403.495.31  RÄLLSjÖN zasłona prysznicowa 69,99 604.701.30   
EKOLN dozownik dla mydła 19,99 604.930.04

PH176897



Dodanie mnóstwa  
gałek jak te solidne 
brzozowe LILLASJÖN,  
które wkomponowują się 
w naturalny wygląd, 
oszczędza przestrzeń  
w małej łazience.

Ten regał z litej brzozy wniesie do Twojej  
łazienki ciepło prawdziwego drewna. Brzoza  
jest drobnoziarnistym, jasnym drewnem  
z sękami i twardzielą w kolorze kremowym 
lub jasnobrązowym, wprowadzającym do 
pomieszczenia charakterystyczną, naturalną 
atmosferę.

VILTO regał 249,- 903.444.56  HANDSKALAD dekoracja, dłoń 39,99 
904.241.46

PH176899

PH176895 SALVIKEN ręcznik kąpielowy 39,99 004.749.56  Nowość LILLASjÖN gałka 14,99/2 szt. 504.779.62



Przegląd zdjęć Tu znajdziesz statyczne obrazy we wszystkich 
formatach, które wykonano w związku z tą ofertą.
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Zdjęcia produktów

ENHET kuchnia 1960,- 
Bateria z odpływem 
sprzedawana osobno, 
wykończenie folią, 
wysokociśnieniowa 
melaminą stal, epoksydowa/
poliestrowa powłoka 
proszkowa. S243×G63.5, 
W241 cm. Biały 593.379.34

PE775449.jpg

SUNNERSTA minikuchnia 
399,- 5 haczyków w zestawie.  
Stal nierdzewna i stal 
malowana proszkowo. 
Projekt: Henrik Preutz. 
S112×G56, W139 cm. 
903.020.79

PE739414.jpg

ENHET korpus szafki 
z półkami 170,- stal 
powlekana proszkowo. 
S60×G15, W75 cm. Biały 
004.489.67

PE769579.jpg

KUNgSFORS kratka ścienna 
60,- Stal nierdzewna. Projekt: 
Ehlén Johansson. S56×W26,5 
cm. 803.349.19

PE729389.jpg

SUNNERSTA haczyk 2,- 
/5 szt. Plastik. Projekt: 
Henrik Preutz. 403.037.26

PE728945.jpg

Nowość RISATORP kosz 
29,99 Stal powlekana 
proszkowo i warstwa sklejki 
brzozowej. Projekt: Wiebke 
Braasch. D25×S26, W18 cm. 
Pomarańczowy 504.957.77

PE804885.jpg

KUNgSFORS haczyk 7,99 
/5 szt. Stal nierdzewna. 
Projekt: Ehlén Johansson.  
W6 cm. 203.349.22

PE728943.jpg

SUNNERSTA pojemnik 2,- 
Plastik. Projekt: Henrik 
Preutz. S12×G11, W13 cm. 
Biały 503.037.35

PE601916.jpg

TOMAT spryskiwacz 4,-  
Plastik. Projekt: Mina Karami.  
35 cl. W5 cm. Jasnoturkusowy  
504.760.38

PE804185.jpg

KUNgSFORS pojemnik 
49,99 Stal nierdzewna. 
Projekt: Ehlén Johansson. 
S24×G12, W26,5cm. 
603.349.20

PE729385.jpg

NISSAFORS wózek 129,- 
Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Ebba Strandmark. 
D50,5×S30, W83 cm. 
Czerwono-pomarańczowy 
804.657.45

PE777723.jpg

FÖRENLIg konewka 29,99 
Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Henrik Preutz. 1,5 l. 
W26 cm. Biały 504.548.28

PE804302.jpg

KUNgSFORS torba siatkowa 
19,99/2 szt. W zestawie  
torba 43×32 cm i torba  
37×29 cm. 100% bawełna. 
Projekt: Ehlén Johansson. 
Naturalny 203.728.34

PE728918.jpg

TILLREDA przenośna 
płyta indukcyjna 349,- 
Strefy grzewcze: 1x1200W,  
1x2000W. Projekt: Johan 
Frössén. S28×G52, W6,2 cm. 
Biały 304.970.94

PE814928.jpg

jACKFRUKT nożyczki do 
ziół 14,99 Stal nierdzewna 
i guma. D17 cm. Beżowy 
004.760.07

PE804255.jpg

gRUNDVATTNET miska 
do mycia 29,99 Plastik 
polipropylenowy i guma 
syntetyczna. Projekt:
Brickstad/Palleschitz/
Petersén. D39×S23, W16 cm. 
Szary 803.142.85

PE748082.jpg

TILLREDA lodówka 449,- 
Zużycie energii: 105 kwh/rok. 
Objętość netto lodówki: 43 
l klasa klimatyczna: T/ST/N. 
Poziom hałasu: 45 dB (A).
S47,2×G45,0, W49,2 cm.  
Biały 104.969.53

PE748616.jpg

VITLÖK osłonka na doniczkę 
29,99 Stal galwanizowana 
malowana proszkowo.
Projekt: Ola Wihlborg.  
Max średnica doniczki 24 cm. 
W25 cm. Beżowy 304.758.41

PE804209.jpg

gRUNDVATTNET durszlak  
9,99 Plastik polipropylenowy 
i syntetyczna guma. Projekt: 
Brickstad/Palleschitz/
Petersén. D46×S16, W9 cm.  
Szary 903.142.80

PE748084.jpg

TILLREDA kuchenka 
mikrofalowa 199,-  
Moc wyjściowa kuchenki: 
700W. 5 poziomów mocy. 
S43,9×G34,0, W25,8 cm. 
Biały 504.867.92

PE783444.jpg

RISATORP wózek 249,- 
Stal malowana proszkowo 
i sklejka Projekt: Wiebke 
Braasch. D57×S39, W86 cm. 
Biały 202.816.31

PE740789.jpg

HÅLLBAR kosz z pokrywą 
na odpady bio 25,- Plastik 
polipropylenowy. Projekt: 
Henrik Preutz. S26,3×D21,2, 
W32,6 cm. 10 l.Jasnoszary 
804.338.82

PE742765.jpg

Nowość FRÖjERED  
front szuflady 80,-  
Lity lakierowany bambus, 
Projekt: Maja Ganszyniec. 
S40×W40 cm. Jasny
bambus 304.416.53

PE781486.jpg



Zdjęcia produktów

VEDDINgE drzwi 60,- 
Malowane wykończenie. 
S60×W80 cm. Biały 
202.054.30

PE704990.jpg

RINgHULT drzwi 145,- 
S60×W80 cm. Biały  
z połyskiem. 702.051.02

PE703931.jpg

SYMFONISK lampa stołowa 
z głośnikiem wifi 799,-  
Szkło i plastik. Projekt:  
I. Vuorivirta/A. Fredriksson. 
W40 cm. Biały 304.351.57

PE726111.jpg

ASKERSUND drzwi 60,-  
Wykończenie z folii 
melaminowej. S60×W80cm. 
Imitacja jesionu. 603.318.65

PE696045.jpg

jANINgE stołek barowy  
399,- Wzmocniony plastik 
polipropylenowy/stal 
malowana proszkowo. 
Projekt: John/Jonas/Petrus/
Paul/Caroline. Siedzisko 
W38×G36, W56-76 cm.  
Biały 702.460.89

PE736042.jpg

Nowość MYRVARV 
elastyczna listwa 
oświetleniowa LED 99,99 
Przyciemniana. Guma 
silikonowa. D2 m. 303.049.67

PE792233.jpg

STORSINT szklanka 8,- 
Kryształ. Projekt: Aaron 
Probyn. 48 cl. 303.963.06

PE741884.jpg

TRÅDFRI zestaw  
z gniazdkiem 59,99 Plastik 
ABS i poliwęglan. 803.647.94

PE645930.jpg

TRÅDFRI pilot zdalnego 
sterowania 49,99 
Syntetyczna guma/
poliwęglan/plastik ABS 
plastic. Ø6,8 cm. 304.431.24

PE684491.jpg

LIVBOj ładowarka 
bezprzewodowa 25,-  
Port USB-C port. Plastik 
i guma. Ø9 cm. Biały 
704.652.46

PE730681.jpg

NEREBY szyna 9,99  
Stal malowana proszkowo  
i lakierowana bezbarwnie  
lita brzoza. Projekt: Charlie  
Styrbjörn. D40 cm. 004.673.00

PE788576.jpg

TRÅDFRI żarówka LED E27  
600 lumenów przyciemniana 
bezprzewodowo 79,99 
Spektrum światła kolorowe 
i białe/opalowa biel 
004.086.12

PE708096.jpg

Nowość SPORTSLIg 
komplet pościeli 99,99 
100% bawełna. Projekt: 
Jóna Berglind Stefánsdóttir. 
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm.  
Wzór bieżni 704.913.73

PE800563.jpg

NEREBY pojemnik 14,99  
80% bawełna, 20% hemp. 
Projekt: Charlie Styrbjörn. 
Naturalny 904.290.97

PE795928.jpg

jAKOBSBYN klosz lampy 
59,99 Szkło. Ø30 cm. 
903.330.52

PE720859.jpg

NORDLI komoda  
z 3 szufladami 449,- 
Malowane wykończenie. 
Projekt: Ola Wihlborg. 
S80×G47, W76 cm. Biały 
692.394.95

PE660395.jpg

NYMÅNE kinkiet  
z obrotowym ramieniem  
129,- Stal malowana 
proszkowo i aluminium. 
Projekt: Mikael Warnhammar.  
Ø7 cm. Biały 103.569.62

PE660479.jpg

SYMFONISK półka  
z głośnikiem wifi 499,- 
Plastik i 100% poliester. 
Projekt: M. Warnhammar/ 
A. Fredriksson. S10×G15,  
W31 cm. Biały 304.352.04

PE726115.jpg

LOBERgET/BLYSKÄR 
krzesło obrotowe 90,-  
Stal malowana proszkowo  
i plastik. Siedzisko W44×D43, 
W43-54 cm. Biały 793.318.65

PE770241.jpg

RÅSKOg wózek 199,-  
Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Nike Karlsson. 
D35×S45, W78 cm. Biały 
203.829.32

PE632627.jpg

KUNgSFORS szyna 24,99 
Stal nierdzewna. Projekt: 
Ehlén Johansson. D56 cm. 
403.349.16

PE728909.jpg

VITVAL rama łóżka  
na antresoli 749,- Stal  
i poliester. S97×D207, W195 cm.  
Materac 90×200 cm. Biały/
jasnoszary 104.112.42

PE722337.jpg

FÖRNUFTIg oczyszczacz 
powietrza 199,- Polistyren 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: David Wahl. S31×G11, 
W45 cm. Czarny 104.880.62

PE777643.jpg

INgMARSÖ sofa 2-osobowa 
300,- Do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. 100% poliester 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Nike Karlsson. 
S118×G69, W69 cm. Biały/
zielony/beżowy 604.521.88

PE789849.jpg



Zdjęcia produktów

Nowość gUNNÖN altana 
399,- 100% poliester i stal 
malowana proszkowo. 
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm.  
D233×S238, W235 cm. 
Ciemnoszary/szary 
204.688.55

PE807499.jpg

BRUSEN sofa 3-osobowa 
799,- Do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. Stal malowana 
proszkowo. Projekt: Ola 
Wihlborg. S146×G64, W75 cm.  
Czerwony 704.241.47

PE719013.jpg

SjÄLLAND ławka 399,- 
Malowane proszkowo 
aluminium. Projekt: David 
Wahl. S136×G42, W52 cm.  
Jasnoszary/ciemnoszary 
704.017.06

PE735741.jpg

TORPARÖ stolik balkonowy 
79,99 Stal malowana 
proszkowo. Projekt: Ola 
Wihlborg. D50×S35 cm.  
Biały 904.613.46

PE806061.jpg

HUSARÖ stolik kawowy 
229,- Stal galwanizowana 
i poliester malowany 
proszkowo. Projekt: Ola 
Wihlborg. D49×S49, W51 cm.  
Wysokość całkowita 73 cm. 
Ciemnoszary 704.107.44

PE715228.jpg

SÖTHOLMEN poszewka 
49,99 100% polipropylen. 
D50×S50 cm. Jasnoniebieski 
504.794.85

PE787715.jpg

LUggA bryłowa świeca 
zapachowa 19,99/3 szt. 
Parafina/wosk roślinny. 
W10 cm. Wanilia/beżowy 
402.592.24

PE700487.jpg

RUNNEN płyty podłogowe 
69,99/9 szt. Polipropylen. 
D30×S30 cm. Ciemnoszary 
902.381.11

PE376790.jpg

Nowość POLARVIDE pled 
17,99 100% poliester.  
Projekt: Synnöve 
Mork. S130×D170 cm. 
Jasnoniebieski 504.951.69

PE792218.jpg

Nowość HILDAMARIA 
poszewka 14,99  
100% bawełna. D50×S50 cm. 
Zielony/naturalny/w paski 
304.889.33

PE791749.jpg

ENEBY głośnik bluetooth 
199,- Plastik, syntetyczna 
guma i aluminium. S20×G8, 
W20 cm. Biały 904.575.56

PE781937.jpg

SOLVINDEN  lampa wisząca 
LED na energię słoneczną 
39,99 100% poliester.  
Projekt: Willy Chong. Ø45 cm.  
W kwiaty 204.845.44

PE794612.jpg

IVAR szafka 199,- Lita sosna.  
S80×G30, W83 cm. 
400.337.63

PE106384.jpg

SOLVINDEN lampa wisząca 
LED na energię słoneczną 
29,99 100% poliester. 
Projekt: Iina Vuorivirta. 
Ø30 cm. Niebieski/biały 
504.845.71

PE794608.jpg

Nowość SOMMARDRÖM 
szklanka 14,99/4 szt. 
Malowane szkło. Projekt: 
Jóna Berglind Stefánsdóttir. 
30 cl. 504.818.79

PE806356.jpg

LOHALS dywan tkany  
na płasko 499,- 100% juta. 
S200×D300cm. Naturalny 
002.773.95

PE419173

SOLVINDEN girlanda LED  
12 lampek 59,99 100% nylon. 
Projekt: Willy Chong. D5 m. 
Pomarańczowy/niebieski 
004.866.76

PE797508.jpg

Nowość SOMMARDRÖM 
serwetki papierowe 
4,99/30 szt. Papier. Projekt: 
Jóna Berglind Stefánsdóttir. 
D33×S33 cm. 304.818.80

PE806368.jpg

BjÖRKSTA obraz z ramą 
448,- Motyw: John Harper.  
100% polipropylen. 
S200×W140 cm. 092.984.78

PE724688.jpg

FUNKÖN poszewka 14,99 
100% poliester. Projekt: 
Synnöve Mork. D50×S50 cm.  
Pomarańczowy/W paski 
604.384.80

PE786926.jpg

Nowość SOMMARDRÖM 
taca 9,99 Laminat 
melaminowy. Projekt: Jóna 
Berglind Stefánsdóttir. 
S28×D20 cm. 704.818.78

PE806392.jpg
gODMORgON szafka pod 
umywalkę z 2 szufladami 
599,- S100×G47, W58 cm. 
Biały z połyskiem 803.440.94

ODENSVIK umywalka 
podwójna 600,- Ceramika. 
Projekt: Magnus Elebäck. 
S103×G49 cm. 001.356.12

PE693632.jpg PE748820.jpg

Nowość BROgRUND bateria 
umywalkowa z czujnikiem 
549,- Chromowany mosiądz.  
Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. 
W13 cm. Chromowany 
004.233.54

PE761685.jpg
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Nowość NYSjÖN/BjÖRKÅN 
szafka pod umywalkę 
z 2 drzwiami 399,- Folia 
melaminowa, vitreous 
china chromowany mosiądz 
S54×G40, W98 cm. Biały/
bateria Pilkån 194.147.31

PE810648.jpg

PE770293.jpg PE776694.jpg PE748303.jpg

VILTO regał 249,- 
Lakierowana lita sosna. 
Projekt: Maja Ganszyniec. 
S46×G26, W150 cm. 
903.444.56

PE693226.jpg

VATTENSjÖN zasłona 
prysznicowa 49,99  
100% poliester.  
S180×D200 cm. Biały/
niebieski/rybki 504.878.24

PE784858.jpg

LETTAN lustro 79,- Szkło. 
S60×W96 cm. 804.353.05

PE756223.jpg

VILTO taboret 59,99 
Lakierowana lita sosna. 
Projekt:  Maja Ganszyniec. 
S40×G32, W25 cm. 
603.444.53

PE741742.jpg

BOAXEL sekcja pojedyncza 
250,- Stal malowana 
proszkowo. S82×G40,  
W200,6 cm. Biały/metal 
793.324.07

PE786462.jpg

FRÄCK lusterko 24,99 Szkło 
i stal nierdzewna. Ø17 cm. 
380.062.00

PE698438.jpg

Nowość LILLASjÖN gałka 
14,99/2 szt. Bejcowana, 
lakierowana lita sosna 
i aluminium malowane 
proszkowo. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. 504.779.62

PE798747.jpg

MULIg suszarka 79,99 
Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Henrik Preutz. 
D173×S57, W103 cm. Biały 
502.287.55

PE727820.jpg

SALVIKEN ręcznik 
kąpielowy 39,99  
100% bawełna. S70×D140 cm. 
Ciemnobeżowy 004.749.56

PE779318.jpg

TORKIS elastyczny kosz 
na pranie 19,99 Plastik 
polietylenowy. Projekt: 
Henrik Preutz. S58×G38,  
W28 cm. 35 l. Niebieski 
803.392.24

PE728061.jpg

NISSAFORS wózek 129,- 
Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Ebba Strandmark. 
D50,5×S30, W83 cm. Biały 
404.657.33

PE784257.jpg

PRESSA wieszak na 16 sztuk  
odzieży 12,99 Plastik 
polietylenowy. Projekt:  
K. Hagberg/M. Hagberg. 
Ø40, W26 cm. Turkusowy 
104.212.17

PE712056.jpg

Nowość MÅLSELVA ręcznik 
kąpielowy 29,99  
100% bawełna. S70×D140 cm. 
Niebieski 104.920.40

PE792193.jpg

FEjKA sztuczna roślina 
9,99 Poliester i plastik. 
S26×W26 cm. Zielony/liliowy 
203.495.32

PE697841.jpg

Nowość SPORTSLIg ręcznik 
kąpielowy 39,99  
100% bawełna. Projekt: 
Jóna Berglind Stefánsdóttir. 
S70×D140 cm. Wzór basenu 
104.957.22

PE800249.jpg

Nowość NYCKELN zasłona 
prysznicowa 39,99 100% 
poliester. S180×D200 cm. 
Biały/Ciemnoniebieski 
304.938.64

PE791697.jpg

ENHET front szuflady 95,- 
/2 szt. Wykończenie z folii. 
S80×W30 cm. Imitacja dębu 
704.576.56

TVÄLLEN umywalka 
pojedyncza 249,- Ceramika. 
Projekt: Hanna-Kaarina 
Heikkilä. S84×G43 cm. 
304.508.26

BROgRUND bateria 
umywalkowa z odpływem 
249,- Chromowany mosiądz 
Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. 
W17 cm. 603.430.81

LEDSjÖ lampa ścienna LED 
149,- Szkło i stal nierdzewna 
D60×S6, G11 cm. IKEA. Model 
V1609 Ledsjö. Wbudowane 
żarówki LED, które nie mogą  
być wymieniane. Klasa 
energetyczna: A++ do A. 
403.597.61

PE670678.jpg
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Kontakt 

Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com 

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


