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Hej!
Wszyscy długo czekaliśmy na ten moment, 
ale wreszcie możemy Was oficjalnie 
poinformować - tak, od 31 maja 2021 r. 
jesteśmy otwarci! Bardzo się cieszymy,  
że możemy gościć w Szczecinie - mieście,  
z którym łączy nas naprawdę dużo.  
IKEA, tak jak Szczecin i jego mieszkańcy,  
jest marką otwartą na ludzi i na świat,  
a przede wszystkim na działania na rzecz 
zielonej przyszłości. Dlatego też motywem 
przewodnim kampanii marketingowej, 
która będzie towarzyszyć nam w pierwszych 
tygodniach pracy sklepu, jest otwartość 
ilustrująca różne aspekty działalności IKEA. 
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Otwarcie sklepu w Szczecinie przypada w wyjątkowym, jubileuszowym roku,  
bo w 60. rocznicę naszej obecności w Polsce. Dokładnie 60 lat temu,  
27 stycznia 1961 roku, Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie na zakup 
mebli wyprodukowanych w polskiej fabryce. Właśnie od dostawy 500 sztuk 
krzeseł ÖGLA z drewna bukowego rozpoczęła się piękna historia IKEA w Polsce. 
Więcej o naszych początkach: 60 lat IKEA w Polsce

People
& Planet 
Positive

Pierwszy z nich to inspirowanie do zdrowego i bardziej zrównoważonego życia, 
głównie poprzez rozwiązania, jakie oferujemy. Mamy mnóstwo pomysłów na 
przechowywanie jedzenia, tak by się nie marnowało, proponujemy roślinne warianty 
naszych mięsnych dań, ułatwiamy sortowanie odpadów, oferujemy oszczędzające 
wodę perlatory i oświetlenie LED, które pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii 
w domu. Wszystkie te rozwiązania oznaczyliśmy wyraźną zieloną grafiką - tak aby 
łatwo można było je znaleźć w sklepie. Co ważne, są one także przystępne cenowo 
- dzięki IKEA zdrowe i zrównoważone życie nie musi być luksusem, a może stać się 
codziennością.

Drugim filarem strategii IKEA People & Planet Positive jest nasz wpływ na 
środowisko i klimat oraz zasoby naszej planety. Do 2030 roku chcemy być biznesem 
w pełni cyrkularnym i pozytywnym dla klimatu. A to oznacza, że będziemy korzystać 
wyłącznie z energii odnawialnej, a nasz asortyment będziemy produkować tylko  
z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

Trzeci filar naszej strategii zakłada pozytywny wpływ IKEA na społeczności,  
w których działamy. Staramy się pomagać i czynić życie lepszym wszędzie, gdzie 
się da. Przykładem realizacji tej strategii jest ogólnopolska akcja #PomagamyRazem 
w ramach której przekazaliśmy wsparcie rzeczowe szpitalom i innym instytucjom 
niosącym pomoc w trakcie pandemii, w tym także w Szczecinie.   

1.

2.

3.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive, przyjęta  
w 2012 roku ma wiele punktów wspólnych ze strategią Miasta Szczecin  
- Floating Garden. Opiera się na trzech filarach.

https://www.industry.ikea.pl/index/news/60lat-ikea-w-polsce.html


na ponowne użycie
odpadów

Dobierając surowce i materiały do 
naszych produktów, zawsze zadajemy 
sobie pytanie, jak nasz wybór wpłynie na 
zasoby planety. Dlatego zamiast zużywać 
nowe surowce, chętniej sięgamy po te, 
które już są wokół nas, czyli odpady.
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Przetworzone butelki PET, skrawki materiałów, resztki 
produkcyjne - dla nas to wartościowe surowce. Fronty 
jednego z naszych najbardziej znanych produktów  
- kuchni KUNGSBACKA - zrobione są z przetworzonych 
butelek PET. Ale takich produktów jest więcej  
- wycieraczka KRISTRUP, dywan TOFTLUND do złudzenia 
przypominający owczą skórę, zasłony GJERTRUD czy 
pojemniki KUGGIS - wszystkie te artykuły były kiedyś 
plastikowymi butelkami. Na inne odpady też mamy 
nowe pomysły. Na przykład resztki bawełny z produkcji 
tekstyliów zmieniliśmy w unikalne, ręcznie wykonane 
dywany TÅNUM, a zużyty papier w praktyczne pudełka 
HÅBOL i PAPPIS.

Jeśli już jednak sięgamy po nowe surowce, staramy się,  
aby były to surowce odnawialne, czyli takie, które  
w przeciwieństwie do surowców kopalnych  
i wyczerpywalnych, pochodzą ze źródeł, które można 
odtwarzać w takim samym tempie, w jakim są zużywane. 
Jednym z takich surowców jest bambus. Ten wyjątkowo 
szybko odnawialny surowiec rośnie z prędkością  
4 cm na godzinę - używamy go do produkcji akcesoriów 
kuchennych VARIERA czy regałów RÅGRUND. Inne naturalne 
materiały, jak trwa morska, turzyca czy rattan służą nam  
do wyplatania koszyków, osłonek na doniczki, foteli  
czy kloszy lamp. Wiele z nich, jak np. klosze TORARED  
czy koszyki FLÅDIS i KNIPSA, szczecinianie mogli już  
oglądać w IKEA Dom Jutra. 
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Już dziś turbiny wiatrowe będące własnością IKEA  
produkują więcej energii elektrycznej, niż zużywamy  
w Polsce na potrzeby własne, zarówno jeśli chodzi o sklepy, 
jak i centra dystrybucji i Punkty Odbioru Zamówień.  
Sami produkujemy energię odnawialną i chcemy też do tego 
zachęcać naszych klientów. Dlatego w sklepie w Szczecinie 
na dziale Smart Home będziemy prezentować naszą ofertę 
paneli fotowoltaicznych. Na miejscu będziemy rozmawiać  
o korzyściach, jakie daje energia słoneczna, pomożemy 
dobrać właściwy rozmiar instalacji i zaprezentujemy 
możliwości montażu. Więcej o ofercie IKEA Energia 
Słoneczna: IKEA Energia Słoneczna

Równie ważne jak surowce są dla nas źródła 
energii, jakie wykorzystujemy. Tu także stawiamy 
na takie, które są bardziej przyjazne dla 
środowiska i które nie wyczerpują się w szybkim 
tempie.

https://www.ikea.com/pl/pl/product-guides/energy-services/solar/
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na kuchnię, w której 
nic się nie marnuje

Kuchnia to serce każdego domu, 
ale i miejsce, gdzie powstaje 
najwięcej odpadów. Nasze domowe 
przyzwyczajenia, to, jak i co spożywamy, 
ma ogromny wpływ na środowisko  
i stan naszej planety, na nas samych,  
na nasze zdrowie i życie.
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W IKEA mamy mnóstwo pomysłów i rozwiązań, 
które pomogą szczecinianom jeść i żyć zdrowo, i nie 
marnować żywności. Począwszy od wielorazowych 
bawełnianych toreb na zakupy, przez wkłady  
do zdrowego gotowania na parze, aż po pojemniki serii 
365+ oraz słoiki i torebki do przechowywania żywności. 
Zależy nam także, aby w kuchniach nie marnować 
wody, dlatego wszystkie nasze baterie wyposażone są 
w perlatory. Oczywiście wszystkie te rozwiązania trzeba 
rozsądnie rozplanować, a wiemy, że czasem metraż 
wymusza wiele kompromisów. Jesteśmy na to gotowi!  
Z przyjemnością podpowiemy i pomożemy stworzyć 
projekt kuchni praktycznej, funkcjonalnej i przyjaznej 
dla środowiska. W Planerowni IKEA Domu Jutra 
pomogliśmy zaplanować już ponad 900 kuchni,  
a to dopiero początek naszej przygody w Szczecinie.
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na wyzwania 
domowego sortowania

Aby odpady mogły stać się nowymi 
surowcami, trzeba je odpowiednio 
posortować. Dziś to obowiązek każdego 
z nas, ale często małe przestrzenie 
znacznie utrudniają jego realizację. 
Jesteśmy otwarci na to wyzwanie!
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Naszą odpowiedzią jest seria HÅLLBAR - rozwiązanie  
do sortowania odpadów, dostępne w wielu kombinacjach  
i rozmiarach, dzięki czemu można je zainstalować nawet  
w najmniejszej kuchni. Zestawy z pokrywami pozwalają ukryć 
śmieci, a otwory w pojemnikach umożliwiają wentylację 
i wysychanie bioodpadów, co pomaga neutralizować 
nieprzyjemne zapachy. Cała seria jest prosta w montażu,  
a każdy pojemnik można łatwo wyjąć i umyć. I aby wszystko 
na pewno trafiło na swoje miejsce, do zestawów HÅLLBAR 
dodajemy naklejki do oznaczania koszy.
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Otwarci  
na nowy 
sezon
W czasach pandemii 
ogród, choćby nawet 
najmniejszy, balkon 
czy działka stały się 
doskonałym azylem.  
Rozumiemy to, dlatego 
mamy mnóstwo nowych 
rozwiązań, które 
pomogą to miejsce 
umeblować i odświeżyć.
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W naszym sklepie klienci znajdą meble ogrodowe  
w różnych stylach i wykonane z różnych materiałów  
- od niewymagających specjalnych zabiegów pielęgnacyj-
nych po naturalne drewno. Sofy ogrodowe SOLLERÖN  
czy INGMARSÖ w różnych rozmiarach i kombinacjach, 
stoły, krzesła i fotele zapewnią komfort i wypoczynek, tak 
w dużym ogrodzie, jak i na niewielkim balkonie. Nowością 
tego sezonu jest zachwycająca detalami seria VOXLÖV. 
Krzesło VOXLÖV – wykonane z jasnego bambusa i skrę-
conego sznurka papierowego – to świetny dodatek do 

dostępnego już w ofercie stołu cechującego się identyczną 
ekspresją typową dla giętego drewna. Dla miłośników 
ucztowania na świeżym powietrzu przygotowaliśmy nową 
kolekcję naczyń, sztućców i szkła INBJUDEN, stworzoną 
specjalnie z myślą o przyjęciach. Mamy też przenośny stół, 
krzesło i sofę w jednym, czyli koc piknikowy FJÄLLMOTT. 
Zmieszczą się na nim nawet cztery osoby, a jego wodo-
odporny spód i łatwa w utrzymaniu powierzchnia dobrze 
sprawdzą się w kontakcie z mokrą trawą, błotem i innymi 
niekorzystnymi warunkami.
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na poszukiwaczy 
dobrego i zdrowego 
snu

Codzienna gonitwa z czasem sprawia, 
że coraz trudniej o dobry i zdrowy sen. 
Chwile spędzone w łóżku i dobry dla 
zdrowia sen stały się bardzo cenne, 
dlatego sama sypialnia powinna być 
urządzona ergonomicznie i z dbałością  
o każdy szczegół.
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Chętnie też pomogą w zaplanowaniu funkcjonalnej szafy PAX, dzięki  
której klienci będą mogli zorganizować jej przestrzeń zgodnie z potrzebami 
domowników. Na pewno warto też dodać, że materiały, z jakich korzystamy 
przy produkcji mebli i dodatków do sypialni, dobrane są z myślą  
o kurczących się zasobach naszej planety. Na przykład zasłony 
GJERTRUD czy SAGALILL i pościel TRÄDKRASSULA uszyte są z materiałów 
pochodzących z recyclingu - wiele z nich było kiedyś butelkami PET.  
Nasze letnie zestawy pościeli PIMPERNÖT i SPORTSLIG, nawiązujące 
kolorami i motywami do sportów na świeżym powietrzu wykonane są  
z mieszanki wiskozy i bawełny pochodzącej ze zrównoważonych upraw. 
Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala nam spać spokojniej.

Materac twardy czy miękki? Piankowy, sprężynowy, a może z pianki memory?  
Zasłony przepuszczające światło czy zaciemniające? Kołdra ciepła czy całoroczna?  
To dopiero pierwsze pytania, jakie trzeba sobie zadać, urządzając sypialnię.  
Pracownicy sklepu w Szczecinie już nie mogą się doczekać, by na nie odpowiedzieć!
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Otwarci  
na najbardziej 
wymagających 
klientów
Pluszaki, zabawki, gry  
- w nowym sklepie mamy 
wszystko dla najmłodszych 
i najbardziej wymagających 
klientów. Ale nie tylko zabawa 
nam w głowie.
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Zaraz przy wejściu do każdego sklepu IKEA znajduje się 
Czarodziejski Las Småland - miejsce zabawy dla dzieci  
od 3 do 10 lat. Kiedy rodzice robią zakupy, najmłodsi 
mogą się tu bawić pod okiem opiekunów. Gdy tylko 
warunki sanitarno-epidemiologiczne na to pozwolą, 
otworzymy to miejsce także w Szczecinie.  
To będzie bardzo radosny dzień!

Jako że lekcje przeniosły się ostatnio do domów,  
mamy też rozwiązania, które ułatwiają efektywną naukę 
zdalną. Choćby przenośną ściankę EILIF, która odgradza 
i wycisza strefę nauki czy praktyczne i ergonomiczne 
krzesła JULES i biurka PÅHL. Tworząc to ostatnie, 
zauważyliśmy, że szybko rosnące dzieci potrzebują stale 
wyższych biurek. Zamiast marnować zasoby planety 
na produkowanie wielu biurek o różnych rozmiarach, 
stworzyliśmy jedno, ale takie, które rośnie razem  
z dzieckiem, a później nastolatkiem. Po całym dniu  
w szkole, choćby nawet tej domowej, przychodzi ochota 
na chwilę letniego leniuchowania. Świetnie, jeśli można 
to zrobić na leżaku, ale jeśli akurat nie jest to możliwe, 
mamy inny pomysł - nowe poszewki na poduszki 
HILDAMARIA. Ich ciepłe, wesołe wzory, zainspirowane 
właśnie leżakami, zamienią każdą przestrzeń w kącik 
relaksu.
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na pracę w domu
i w biurze

W czasie pandemii wiele kuchni, 
pokojów dziennych i sypialni  
zmieniło się w biura. Te wyjątkowe 
stanowiska pracy wymagają specjalnego 
wyposażania, najlepiej takiego, które 
pozwoli na szybkie przejście w tryb 
„po godzinach”. Nikt przecież nie chce 
być w pracy przez całą dobę. Naszą 
odpowiedzią na tę potrzebę jest  
szeroki wybór przenośnych stolików  
i podstawek pod laptopa czy niewielkich 
i praktycznych kontenerków  
na przybory biurowe. 
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Na moment powrotu do biur przygotowaliśmy kilka nowości, m.in. 
serię blatów LAGKAPTEN, dostępnych w wielu kolorach i rozmiarach. 
Blat można zestawić zarówno z tradycyjnymi, okrągłymi nogami,  
jak i z modnymi, praktycznymi kozłami.  

Cieszymy się także, że restauracje, hotele i kwatery prywatne znów 
mogą przyjmować gości. Nasze meble i akcesoria cieszą się ogromną 
popularnością w tych branżach, a nasi pracownicy z pewnością znajdą 
rozwiązania na każdy budżet. Punkt IKEA dla Firm znajduje się na 
pierwszym piętrze w strefie z meblami biurowymi. Zapraszamy  
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00.



18

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

Wielu naszych klientów po spróbowaniu klopsików  
roślinnych nie potrafiło ich odróżnić od tych klasycznych, 
mięsnych. A ci, którzy dostrzegli różnicę, stwierdzili, że 
te nowe smakują lepiej. Z czym oczywiście się zgadzamy. 
Roślinne klopsiki IKEA zdobyły tytuł Najlepszego Roślin-
nego Debiutu w Gastronomii w 2020 roku w plebiscycie 
RoślinnieJemy! Konkurs miał na celu wyróżnienie firm, 
których działania w największym stopniu przyczyniają się 

do zwiększenia dostępności na rynku dobrych produktów 
roślinnych. Firmy, które razem z IKEA były nominowane  
w nowej kategorii Game Changer, tegorocznego plebiscy-
tu, to nie tylko producenci żywności, ale też sieci handlo-
we. W konkursie głosy oddawali konsumenci, tym bardziej 
cieszymy się z pierwszego miejsca. Klopsików można spró-
bować w naszej Restauracji, dostępne są także w wersji 
mrożonej - do przygotowania w domu.

na nowe podejście  
do klasyki 

Oczywiście w szczecińskim sklepie  
nie może zabraknąć naszych kultowych 
dań, czyli klopsików i hot dogów.  
Będą dostępne w wersji klasycznej, 
ale my szczególnie polecamy ich nowe 
roślinne odmiany - wege hot doga  
z jarmużu, soczewicy, komosy ryżowej, 
cebuli i pszenicy oraz roślinne klopsiki  
z groszku, ziemniaków, cebuli,  
otrębów i jabłka.
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Do 2025 r. 80 proc. produktów sprzedawanych w Sklepikach 
Szwedzkich będzie się opierało o składniki bezmięsne.  
W Restauracjach będzie tak wyglądać połowa posiłków.  
W Polsce zainteresowanie wegetariańskimi wersjami naszych 
dań jest szczególnie wysokie - sprzedajemy ich znacznie  
więcej niż w innych krajach. W tej chwili ok. 40 proc. posiłków  
w naszych restauracjach to dania wegeteriańskie.  
Ze względów środowiskowych to także ogromny postęp, 
bo ślad węglowy roślinnych wersji naszych produktów  
jest znacznie mniejszy od ich mięsnych odpowiedników.

Widać, że Polacy są niesłychanie otwarci na takie trendy, 
dlatego szykujemy kolejne nowości. Mamy już wege  
hot-doga, niedługo planujemy wprowadzić jego kolejną 
roślinną odsłonę. Z kolei roślinną alternatywę mielonego 
mięsa, z której można przygotować samemu wiele posiłków 
np. sos do spaghetti, będzie można kupić w naszym Sklepiku 
Szwedzkim. Odwiedzając nasz Sklepik, warto zwrócić uwagę, 
że kawy, czekolady i herbaty, które można tu kupić posiadają 
certyfikaty UTZ. Oznacza to, że cały proces ich produkcji  
i transportu - od farmy aż po półkę sklepową - odbywa się  
w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasobów naszej 
planety i ludzi pracujących w całym łańcuchu dostaw. 

W 2030 chcemy być firmą 
całkowicie przyjazną klimatowi 
i aby to osiągnąć, będziemy 
sukcesywnie zwiększać  
udział produktów roślinnych  
w daniach, jakie oferujemy.



Otwarci 
na Klubowiczów
Jeszcze przed otwarciem sklepu do Klubu IKEA 
Family dołączyło ponad 60 tysięcy osób  
ze Szczecina i  regionu zachodniopomorskiego.  
Nasi klubowicze korzystają z szeregu korzyści  
- otrzymują najświeższe informacje na temat IKEA 
w Szczecinie i nie tylko, porady, gotowe rozwiązania 
i inspiracje, a ich zakupy – za okazaniem karty IKEA 
Family - premiowane są rabatami, które można 
wykorzystać przy kolejnych odwiedzinach w sklepie 
stacjonarnym lub online. Najwygodniejszą formą 
korzystania z benefitów jest aplikacja na telefon  
IKEA Family, w której każdy klubowicz znajdzie  
swoją kartę, historię zakupów i oferty adekwatnie  
do swoich potrzeb i zainteresowań. Członkostwo  
w Klubie IKEA Family jest bezpłatne i otwarte  
dla wszystkich, a rejestracja odbywa się online.

IKEA Family
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Otwarci 
na zmiany przez 
okrągły rok
W IKEA rozumiemy, że urządzanie wnętrza 
to ciągły proces, wymagający elastyczności 
i otwarcia na zmiany. Dlatego nasi klienci 
otrzymują aż 365 dni na zwrot artykułów,  
z których nie są w pełni zadowoleni  
lub co do których po prostu zmienili zdanie.

Aktualna wersja regulaminu zwrotów dostępna jest 
tutaj: Regulamin zwrotów IKEA

365

Nasze produkty poddajemy rygorystycznym testom bezpieczeństwa, 
jakości oraz trwałości. Dlatego możemy zaoferować wieloletnią bezpłatną 
gwarancję obejmującą wady materiałów i wykonania. Od 5 lat na produkty 
AGD, przez 15 lat na naczynia i noże serii 365+, a nawet 25 lat na meble 
kuchenne METOD i materace.

Szczegółowe zasady gwarancji na poszczególne produkty znajdują się 
pod tym linkiem: Gwarancja IKEA

Bezpłatna
gwarancja

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

15
lat

Bezpłatna
gwarancja

25
lat

https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/returns-claims/return-policy/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/returns-claims/guarantee/
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Zamów i odbierz
Zakupy zamówione na IKEA.pl i w naszym najmniejszym 
sklepie, czyli Aplikacji mobilnej IKEA można odebrać 
bezpośrednio w sklepie przy ul. Białowieskiej 2. Punkt 
Odbioru Zamówień IKEA czynny jest w godzinach 
otwarcia sklepu od poniedziałku do soboty i w niedziele 
handlowe między 10:00 a 21:00. Więcej na temat usługi: 
Zamów i odbierz - IKEA

Dostawa
Artykuły zakupione w sklepie czy w Internecie, niezależnie 
od rozmiaru i wagi możemy dostarczyć prosto do domu 
lub biura do wskazanego pomieszczenia. Dostępne opcje 
dostawy to odbiór osobisty w sklepie lub w paczkomacie, 
dostawa kurierem, dostawa z wniesieniem i bez. 
Więcej na:  Dostawa - IKEA

Otwarci 
na Wasze oczekiwania
W IKEA cały czas obserwujemy zmieniające się potrzeby 
i przyzwyczajenia zakupowe naszych klientów i na tej 
podstawie projektujemy nasze usługi. W ostatnim czasie 
również pandemia miała wpływ na zakres oferowanych 
przez nas rozwiązań, zwłaszcza w zakresie zakupów 
zdalnych oraz usług samodzielnego odbioru i dostaw. 

https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/click-collect/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/delivery/
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Montaż i instalacja
Chociaż większość naszych mebli można łatwo i prosto złożyć 
samodzielnie, oferujemy także ich montaż i instalację. Nasi specjaliści 
montują meble w domu klienta i ustawiają je we wskazanym miejscu 
- gotowe do użytku. Instalują też i pomagają uruchomić sprzęt AGD. 
Więcej o tej usłudze: Montaż i instalacja - IKEA

Planowanie kuchni METOD, szaf PAX 
i systemów regałowych BESTÅ
Klienci bardzo polubili nasze usługi planowania, a my bardzo 
polubiliśmy spotkania z naszymi klientami! Pakiet usług jest bardzo 
szeroki - od darmowych konsultacji gotowych projektów aż po 
tworzenie nowych projektów od podstaw. Stworzyliśmy specjalne, 
bezpieczne stanowiska planowania, by móc spotkać się bezpośrednio 
w sklepie, ale usługi realizujemy także zdalnie. Systemy meblowe 
METOD, PAX i BESTÅ dają ogromne możliwości konfiguracji i aranżacji, 
a nasi doradcy ze swoją kompleksową wiedzą i doświadczeniem, 
pomogą dopasować je do każdego wnętrza. Klienci, którzy skorzystają 
z usług planowania, wyjdą z gotowym projektem i wypełnionym 
zamówieniem. Aby projektowanie przebiegło bezproblemowo, 
oferujemy również wykonanie dokładnych pomiarów wnętrz. 
Szczegółowe informacje: Planowanie - IKEA

Raty w IKEA
Mieszkanie czy dom lepiej urządzić od razu, a nie na raty. Zupełnie 
inaczej jest z płatnościami. Te czasem warto rozłożyć na kilka lat. 
Dlatego wszystkie produkty i usługi o wartości od 300 zł do nawet 
50 000 zł zakupione w naszych sklepach stacjonarnych dostępne są 
w wygodnych ratach. Z kredytu można też skorzystać, robiąc zakupy 
przez IKEA.pl. Szczegóły: Na raty w IKEA - IKEA

Usługi krawieckie
W sklepie w Szczecinie oferujemy także pomoc z szyciem  
i przeróbkami produktów kupionych u nas. Z tkanim wybranych  
z naszego asortymentu krawcowe współpracujące z IKEA 
wyczarują różne dodatki, od poszewek i obrusów po zasłony. 
Mogą też przerobić gotowe zasłony z IKEA tak, by pasowały  
do twoich okien. Więcej: Usługi krawieckie - IKEA

Odbiór zużytych produktów
Przy zakupie nowych urządzeń AGD lub materaca w IKEA  
można zamówić dostawę z odbiorem starych, niepotrzebnych  
już sprzętów. W trosce o środowisko naturalne zadbamy  
o zużyte przedmioty, tak aby można było z nich odzyskać  
z nich jak najwięcej nowych surowców. 
Więcej na temat tej oferty: Odbiór zużytych produktów

Karta upominkowa
Czasem zamiast kupować konkretny prezent, lepiej zostawić 
obdarowywanemu szerszy wybór i kupić mu kartę upominkową. 
Środki z karty można realizować bezterminowo zarówno online, 
jak i w sklepie stacjonarnym, a jej użytkownik w każdej chwili może 
samodzielnie sprawdzić saldo przez Internet. Szczegóły na temat 
naszych kart: Karta upominkowa - IKEA

https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/assembly/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/planning-consultation/centrum-urzadzania-wnetrz-ikea-uslugi-planowania-projektowania-wnetrz-pub55cac430
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/finance-options/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/customization/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/services/removal-recycling/
https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/karta-upominkowa-pub2ba067a0
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na poszukiwaczy
zrównoważonych
okazji

W 2012 roku przyjęliśmy zobowiązanie,  
że do 2030 roku staniemy się biznesem  
w pełni cyrkularnym, zgodnym z zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Do tego czasu chcemy przy produkcji 
naszego asortymentu korzystać  
wyłącznie z materiałów odnawialnych 
lub produktów pochodzących z recyklingu, 
ale też będziemy zachęcać klientów do 
zmian poprzez oferowanie usług w celu 
naprawy, odsprzedaży lub odnawiania 
produktów wyposażenia domu.

Dlatego w szczecińskim sklepie 
stworzyliśmy Circular Hub - miejsce, 
gdzie w atrakcyjnych cenach są 
dostępne m.in. meble poekspozycyjne, 
ze zwrotów od klientów, noszące drobne 
ślady użytkowania, takie jak rysy czy 
odpryski. Tutaj właśnie przedłużamy 
życie produktom, a nasi klienci mogą 
zainspirować się do odnawiania  
i naprawiania posiadanych przez 
siebie mebli. Takie produkty wcześniej 
przygotowujemy, uzupełniamy, 
naprawiamy i przepakowujemy,  
a ich cenę znacząco obniżamy.  
Circular Hub będzie stopniowo 
rozszerzany o meble używane.  
Wszystko po to, aby rozwiązania IKEA 
pozostały jak najdłużej w obiegu  
i były dostępne cenowo dla wszystkich.
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Najaktualniejsze zasady zakupów  
w naszych sklepach: 
Dbajmy o siebie nawzajem!

Otwarci na bezpieczne zakupy
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas najwyższym 
priorytetem. W związku z tym wprowadziliśmy szereg dodatkowych środków ostrożności, 
aby zakupy w IKEA były bezpieczne i komfortowe. 

Co zrobiliśmy, by zakupy w IKEA były bezpieczne?

Do sklepu zapraszamy Cię w masce  
zakrywającej nos i usta. Osoby nie stosujące się  
do tego wymogu, poza osobami zwolnionymi  
na mocy obowiązujących przepisów prawnych,  
nie będą obsługiwane.

W naszym sklepie obowiązuje 
ograniczona liczba klientów,  
którzy jednocześnie mogą przebywać  
w budynku. Obowiązuje limit  
1 klient na 15 m2.

Aby ograniczyć czas spędzony w sklepie,  
zachęcamy klientów do właściwego  
przygotowania się. Polecamy nasze narzędzie  
do tworzenia listy zakupów– zrób listę.

Do sklepu zapraszamy Cię w masce  
zakrywającej nos i usta. 

Stosujemy zasadę bezpiecznej odległości  
minimum 2 metry.

Zachęcamy do korzystania z płynu 
do dezynfekcji rąk, dostępnym  
w wielu miejscach w sklepie.

Zachęcamy do płatności bezgotówkowych  
i korzystania z kas express.

Regularnie dezynfekujemy kasy, terminale, tablety i ekrany  
dotykowe. Ze stała częstotliwością dezynfekujemy wózki  
używane w sklepie przez klientów i naszych pracowników.

Znacząco zwiększyliśmy także dezynfekcję części wspólnych,  
jak np. ekrany dotykowe w kasach express, Punktach  
Szybkich Zamówień, czy w kioskach Szybkiej Faktury.

Restauracja IKEA będzie otwarta zgodnie z aktualnymi  
wytycznymi sanitarnymi - dostępny będzie co drugi stolik,  
a odległość między nimi będzie wynosić 1,5 metra.

W Sklepiku Szwedzkim można nabyć m.in. klopsiki roślinne  
i warzywne, hot dogi wege, placki ziemniaczane i inne dania  
do samodzielnego przygotowania w domu.

Pokój Zabaw Småland oraz pozostałe miejsca zabaw  
dla dzieci pozostają zamknięte do odwołania.

2 m

https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/wazna-informacja-pubb96e9db0
https://www.ikea.com/pl/pl/favourites/
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Będzie tu można dojechać komunikacją miejską  
ze wszystkich stron miasta. Przygotowaliśmy także 
darmowy parking z 750 miejscami postojowymi,  
w tym dla rodzin z dziećmi i dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zadaszony parking  
na rowery i motocykle. Na posiadaczy aut  
elektrycznych czeka osiem osiem stanowisk  
płatnego ładowania.

Otwarci 
na komunikację 
miejską i rowery
Czekamy na naszych klientów 
w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 2.  

Godziny otwarcia
Sklep: 
poniedziałek – sobota  10:00 – 21:00 
niedziela handlowa  10:00 – 21:00 

Restauracja IKEA:
poniedziałek – sobota  10:00 – 21:00 
niedziela handlowa  10:00 – 21:00 

Sklepik Szwedzki: 
poniedziałek – sobota  10:00 – 21:00 
niedziela handlowa  10:00 – 21:00

Punkt Odbioru Zamówień IKEA
poniedziałek – sobota  10:00 – 21:00 
niedziela handlowa  10:00 – 21:00

Bistro:
poniedziałek – sobota  10:00 – 21:00 
niedziela handlowa  10:00 – 21:00 
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na Wasze pytania

Nawet jeśli dziś udało nam się  
zaspokoić Waszą ciekawość, to  
na pewno w przyszłości, już w trakcie 
funkcjonowania sklepu, pojawią się 
Wam jakieś pytania. A może będziecie 
potrzebować więcej informacji  
o działalności i planach IKEA w Szczecinie  
i nie tylko? Zapraszamy do kontaktu  
z naszym biurem prasowym  
na prpl@ikea.com

mailto:prpl%40ikea.com?subject=
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Zapraszamy


