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Lepsze życie w domu – tam, 
gdzie wszystko się zaczyna

Każdy z nas prowadzi swoje życie nieco inaczej i ma odmienne priorytety,  
ale jedno nas łączy – wszyscy chcemy wypocząć i poczuć się pełni energii. 
Musi jej starczyć, żeby nacieszyć się latem, nie przegapić żadnego słonecznego 
dnia, a potem wrócić do domu i odpocząć jak należy. Jak zapewne wiesz, 
naszą misją jest zapewnianie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi.  
Ten materiał prasowy prezentuje nowe produkty, dzięki którym w twoim 
domu zapanuje bardziej relaksująca atmosfera, będzie ci się lepiej spało,  
a rano będziesz budzić się wypoczętym jak nigdy. Krótko mówiąc, dowiesz się  
dzięki niemu, jak dać zastrzyk energii sobie i swoim bliskim, rozpoczynać 
każdy dzień z uśmiechem na ustach, a nawet polubić poniedziałki.
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Poduszka na lepsze samopoczucie

PH177673 VILDKORN poduszka, wysoka, do spania na boku/na plecach 19,99 904.605.68

Nie jest żadną tajemnicą, że podstawą dobrego 
wypoczynku jest poduszka. Nie ma znaczenia,  
czy lubisz leżeć na plecach, na boku czy na brzuchu, 
bo w IKEA dla każdego znajdzie się poduszka, dzięki 
której będziesz budzić się rześkim i pełnym energii.
Wykonana z mieszanki bawełny i poliestru poduszka 
VILDKORN jest miękkai sprężysta.  
 

Jej czyszczenie nie sprawia trudności, podobnie jak 
przywracanie jej do pierwotnego kształtu. Aż szkoda 
rozstawać się z nią na czas wakacji – lepiej zabrać ją  
ze sobą! Świeżość poduszki pomoże zachować 
poszewka ochronna i pranie w wysokiej temperaturze 
tak często jak będzie trzeba.
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ULLVIDE poszewka 12,99 103.427.91PH177672

PH177670 DVALA poszewka 19,99/2 szt. 303.576.87

Nawet jeśli porządnie się wyspaliśmy, większość  
z nas musi trochę odpocząć po obiedzie. Nie walcz  
z naturalnymi potrzebami swojego organizmu 
i dopilnuj, aby popołudniowa drzemka była udana.  
W podładowaniu baterii na pozostałą część dnia  
pomoże wygodna poduszka w gładkiej, przyjemnej  
w dotyku poszewce.

Dzięki wygodnej poduszce 
zrelaksujesz się i nabierzesz 
sił w dowolnym miejscu.
Poszewki DVALLA wykonane 
są z gęsto tkanej, czystej  
i uprawianej w zrównoważony 
sposób bawełny oraz idą 
w parze z najnowszymi 
trendami – uspokajającymi 
kolorami, takimi jak ten 
delikatny odcień jasnego 
różu.
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Rześki poranek  
w dobrym rytmie

SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem wi-fi 799,- 304.351.57PH178360

Chyba się z nami zgodzisz, że pobudka w łagodnym świetle przy 
dźwiękach energicznej muzyki jest o niebo lepsza od grającego  
na nerwach dzwonienia budzika? 

Naszym zdaniem to znacząca poprawa codziennego życia w domu.
Lampa stołowa SYMFONISK z wbudowanym głośnikiem wi-fi pozwala 
rozpocząć dzień przy akompaniamencie odpowiednio dobranej 
ścieżki dźwiękowej. Teraz pobudka może nabrać zupełnie nowego 
znaczenia!
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Całonocne otulenie

Tapicerowana rama łóżka TUFJORD sprawi,  
że pokochasz każdą minutę leniwych weekendowych 
poranków. Zagięty w narożnikach zagłówek i świeża 
pościel SILVERTISTEL sprawią, że poczujesz się 
naprawdę komfortowo i odprężysz się, zapominając  
o całym świecie.

Nowość SILVERTISTEL komplet pościeli 79,99 104.929.69PH177596

PH178343 TUFJORD tapicerowana rama łóżka 1999,- 704.464.08 
SYMFONISK lampa stołowa z głośnikiem wi-fi 799,- 304.351.57

Uporządkowane 
otoczenie 
gwarancją 
wewnętrznego 
spokoju
Jeśli masz problemy ze snem 
wynikające z natłoku spraw 
lub rzeczy, spróbuj urządzić 
sypialnię tak, aby zapanował 
w niej błogi spokój. Ukryte  
miejsca do przechowywania, 
ograniczona paleta kolorów  
i zaledwie kilka, starannie  
dobranych oraz przywołują-
cych miłe wspomnienia  
dekoracji to sprawdzony 
przepis na zaciszne wnętrze.
Zbyt nudno lub bezosobowo 
jak na twój gust? Zamiast 
kolejnych przedmiotów dołóż 
parę roślin, które podziałają 
odświeżająco na ciało i umysł.
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Ahoj przygodo!

Nowość JUNIMAGNOLIA komplet pościeli 79,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 904.932.86PH177654

Wreszcie możesz porozwiązywać krzyżówki zamiast spisywać listy 
zadań do wykonania, a na śniadanie zajadać soczyste truskawki – 
oczywiście nie wcześniej niż w południe. Jakie inne przyjemności cię 
czekają? Piknik z ukochaną osobą? Spotkanie z dawno niewidzianymi 
przyjaciółmi? A może zapraszasz znajomych na grilla?

Gdy dobrze się wyśpisz, nie powinno zabraknąć ci energii bez względu  
na to, co przyniesie nowy dzień. Na czekające cię przygody przygotujesz  
się, kładąc zmęczoną głowę na nowej poduszce dopasowanej do 
pozycji, w którejlubisz spać. Nie ma też obaw, że słoneczny dzień 
zakłóci spokojną noc – miękka pościel przyjemnie chłodzi rozgrzaną 
promieniami słońca skórę, a zasłony zaciemniające chronią wnętrze  
przed gorącem i światłem. Wypocznij przed imprezą, spotkaniem 
rodzinnym albo wyprawą na plażę. Cokolwiek planujesz, 
przygotowania warto zacząć od drzemki.
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Poduszki nowej, cudownie błękitnej rozkładanej  
sofy VIMLE zapewniają prawidłowe podparcie ciała,  
a szerokie i płaskie podłokietniki okazują się nie tylko  
wygodne, ale też praktyczne. Sofę można szybko 
zamienić w duże, komfortowe łóżko z grubym 
materacem – idealne na co dzień, do przenocowania 
gości albo na popołudniową drzemkę.
Zasłony zaciemniające, które chronią wnętrze domu 
zarówno przed gorącem, jak i promieniami słońca, 
dodatkowo ułatwiają zasypianie. A im szybciej 
zaśniesz, tym bardziej wypoczęty się obudzisz.

Nowość VIMLE dwuosobowa sofa rozkładana z szerokimi podłokietnikami 2759,- 494.006.57 
Nowość MAJGULL tkanina na zasłony zaciemniające 29,99/m 205.004.88

PH177656.JPG

PH177651.JPG Nowość JUNIMAGNOLIA komplet pościeli 79,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 904.932.86

Wskocz pod pachnącą 
świeżością pościel, ozdobioną 
wzoramiprzypominającymi 
o lecie. Komplet pościeli 
JUNIMAGNOLIA, wykonany 
z lyocellu i bawełny – 
całkowicie naturalnych 
materiałów, zachwyca 
miękkością i przyjemnie 
otula ciało. Ponadto lyocell 
pochłania i odprowadza 
wilgoć ze skóry, dzięki  
czemu ciało pozostaje  
suche przez całą noc.
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Miękko i przyjemnie Biała pościel w paski to klasyka gatunku, która nadaje 
sypialni tradycyjnego, pełnego świeżości charakteru. 
A co najlepsze, nigdy się nie nudzi! Nowa pościel 
SMALFRÄKEN powstaje w 100% z bawełny uprawianej 
w zrównoważony sposób – trwałego, oddychającego 

materiału, który z każdym praniem staje się jeszcze 
bardziej miękki. Wymarzoną całość wspaniale dopełni 
rama łóżka z subtelnymi mosiężnymi detalami, które  
przywieją wspomnienia dzieciństwa i wakacji 
spędzanych u babci.

PH177861.JPG Nowość SMALFRÄKEN komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 004.929.79
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Lepszy sen 
– wśród kojących nerwy kolorów

IDANÄS tapicerowana rama łóżka 1199,- 204.589.41   
Nowość JÄTTEVALLMO komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D150 cm. Poszewki D50×S60 cm. 705.005.51

PH177605.JPG

Zdejmij buty, weź głęboki wdech i pozwól, żeby twoja sypialnia zajęła się 
całą resztą. Wyciszająca paleta kolorów, obejmująca ciemne odcienie 
niebieskiego, brązowego i szarego, w połączeniu z orzeźwiającą i dodającą 
energii zielenią, to skuteczne lekarstwo na męczącą gonitwę myśli.

A jeśli dobierzesz do tego miękką i trwałą pościel JÄTTEVALLMO, 
odpowiednio dużą liczbę poduszek i tapicerowaną ramę łóżka  
IDANÄS – będziesz wypoczywać w prawdziwie królewskich  
warunkach. Jeśli w twojej sypialni czegoś brakuje, to z pewnością 
nowego, grubego dywanu VOLLERSLEV, dzięki któremu będzie  
jeszcze przytulniej i wygodniej.
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Wielki błękit 
oczyszczający umysł

Obecność roślin sprawia, że czujemy się spokojniejsi 
i jednocześnie pobudzeni do działania, a poetycka 
oprawa kamionkowych osłonek na doniczki DRÖMSK, 
pokrytych glazurą, połyskującą niczym gładkie lustro 
wody, wprowadza w kontemplacyjny nastrój. 

Wprowadź do sypialni jeszcze więcej komfortu i stylu.  
Postaw na zgrabny fotel STRANDMON, którego dobrze  
znane kształty ubrano w nowe szaty. Ozdobny deseń 
paisley, utrzymany w zbliżonych do siebie odcieniach, 
jest nadrukowany na tkaninie wykonanej w 100%  
z bawełny.

Nowość DRÖMSK osłonka doniczki, do wewnątrz/na zewnątrz 7,99 W7,5 cm. 404.968.57PH177604.JPGPH177657.JPG Nowość STRANDMON fotel uszak 799,- 605.073.98
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VOLLERSLEV dywan z długim włosiem 649,- 604.925.61PH177610.JPG

PH177607.JPG Nowość JÄTTEVALLMO komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D150 cm. Poszewki D50×S60 cm. 705.005.51

Wzór paisley ma już może 
swoje lata, ale nigdy nie 
wychodzi z mody. Seria 
pościeli JÄTTEVALLMO 
odtwarza klasyczne zawijasy 
w barwach, które wspaniale 
współgrają z nowoczesnym  
i z tradycyjnym wzornictwem.
W tym sezonie ofertę 
uzupełnią dwa nowe  
warianty kolorystyczne – 
granatowy z białym oraz 
beżowy z ciemnoszarym 
wzorem.

Zafunduj swoim stopom nieco przyjemności i rozłóż 
na podłodze dywan VOLLERSLEV z długim włosiem. 
W połączeniu z pozostałymi tekstyliami w sypialni 
będzie tłumił dźwięki, dzięki czemu zapanuje w niej 
odprężająca i spokojna atmosfera.
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Odprężenie przed randką Randka, lekcja gotowania, a nawet wieczór z przyjaciółmi 
i planszówkami – wszystko jest fajniejsze, jeśli czujesz 
się odprężony i wypoczęty. Wystarczy ułożyć parę 
wygodnych poduszek, a tapicerowana rama łóżka 

zamieni się w sofę. To doskonałe rozwiązanie, jeśli nie 
narzekasz na nadmiar miejsca. A podczas popołudniowej 
drzemki z pewnością przydadzą się miękka, łatwa  
w praniu pościel oraz zasłony zaciemniające.

PH177616.JPG Nowość BLÅKULLEN tapicerowana rama łóżka z narożnym zagłówkiem 599,- 105.057.16  Nowość KVASTFIBBLA komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 504.931.70
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Oczyszczacz powietrza 
FÖRNUFTIG to proste, 
uniwersalne urządzenie, 
które sprawdzi się również  
w małych pomieszczeniach.
Skutecznie oczyszcza 
powietrze z nieprzyjemnych 
zapachów, kurzu, dymu, 
pyłków i substancji 
chemicznych. Można go 
postawić na podłodze  
albo powiesić na ścianie  
– pionowo lub poziomo,  
ze zdemontowaną rączką  
i podstawą.

Przedmiot medytacji? Niedroga, ale gustowna 
ozdoba? Decyzja należy do ciebie! Gdy ozdoba się 
porusza, stal powlekana miedzią odbija światło, 
ożywiając wnętrze. To również doskonały sposób  
na przełamanie lodów na pierwszej randce!

Nowość PORJUS wisząca dekoracja 39,99 104.543.78PH177612.JPG

PH177611.JPG FÖRNUFTIG oczyszczacz powietrza 199,- 504.619.37  
SPANGSBRO dywan tkany na płasko 999,- Warstwa wierzchnia: 100% wełna. Osnowa: 100% bawełna.  
Projekt: Jóna Berglind Stefánsdóttir. S170×D240 cm. Wielobarwny 204.705.18
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Wielozadaniowe meble 
kontra ograniczona przestrzeń

Wyobraź sobie tylko, ile miejsca 
można by zaoszczędzić, gdyby 
łóżko za dnia pozwalało wygodnie 
przyjmować gości i stanowiło 
zaciszny kącik do czytania  
i odpoczywania. Tapicerowana 
rama łóżka BLÅKULLEN jest 
komfortowa, nie zrujnuje 
domowego budżetu i nie waży 
dużo, a dzięki temu jej zakup  
oraz transport do domu nie 
sprawią większego kłopotu.

Nowość BLÅKULLEN tapicerowana rama łóżka z narożnym zagłówkiem 599,- 105.057.16  Nowość KVASTFIBBLA komplet pościeli 59,99 Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 504.931.70   
Nowość VIDESPINNARE poszewka 29,99/szt. 105.009.74

PH177615.JPG

Wygodniejsze łóżko
Po ułożeniu na nim odpowiednio 
dużej liczby poduszek, o które 
można się oprzeć i wygodnie się 
na nich ułożyć, tapicerowana rama 
łóżka BLÅKULLEN z powodzeniem 
może pełnić rolę szezlongu albo 
sofy. Nowa pościel KVASTFIBBLA 
jest tkana w całości z pochodzącej 
z bardziej zrównoważonych źródeł 
bawełny – miękkiego, naturalnego 
i trwałego materiału, który jest 
całkowicie bezpieczny dla skóry.
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Rodzinne przytulanie
– z miękkimi tekstyliami

Podaruj rodzinie wyjątkowy prezent – dobrze przespaną noc.
Poza ramą łóżka i materacem, które odgrywają kluczową rolę,  
niemal równie ważne są właściwe tekstylia – poduszka dobrana  
do indywidualnych potrzeb, zasłony pozwalające regulować dopływ 
światła i utrzymywać odpowiednią temperaturę pomieszczenia,  
a także dywany i tkaniny, które tłumią niepożądane dźwięki.
Nie można też zapomnieć o pościeli, która powinna być wystarczająco  
miękka i puszysta, żeby można było poczuć się jak w niebie.

Seria tekstyliów BARNDRÖM jest uroczo dziecięca, a przy tym 
niezwykle stylowa. Urzekające wzory zachwycają nowoczesną 
ekspresją i doskonale ze sobą współgrają, dzięki czemu można bez 
trudu zachować spójny wystrój pokoju dzielonego przez rodzeństwo. 
Nie musisz się też martwić, gdy brakuje ci czasu na znalezienie 
poszewek na poduszki i poszwy na kołdrę od kompletu.

Nowość BARNDRÖM komplet pościeli 59,99 Zwierzęta leśne/wielobarwny 805.046.95   
PEKHULT zabawka pluszowa z lampką nocną LED, na baterie 49,99 504.700.03

PH177668.JPG

Pssst! 
Ten milusi futrzak skrywa 
w sobie lampkę nocną.
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Chichotanie na dzień dobry

PH177661.JPG Nowość BARNDRÖM poduszka z kieszonką 39,99 205.110.62  Nowość BARNDRÖM komplet pościeli 49,99 Samochody/niebieski 505.030.13

Pełna kolorowych snów, dobrze przespana noc 
oznacza radosną pobudkę o poranku, w pełnej 
gotowości do zabawy i psocenia, a wygodne  
i przytulne łóżko może zachęcić wieczorem  
do szybszego wskoczenia pod kołdrę.
 
 

Nowe, miękkie poszwy na kołdrę wykonane z bawełny 
uprawianej w zrównoważony sposób będą w sam  
raz dla rodzeństwa, które ma odmienne upodobania 
co do kolorów i wzorów. Jeśli przerażające dinozaury, 
niebieskie autka, żółciutkie banany i różowe łóżko  
potrafią się ze sobą dogadać – dzieciaki też 
najprawdopodobniej znajdą wspólny język.
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Nowość BARNDRÖM poduszka z kieszonką 39,99 205.110.62 Nowość MINNEN rozsuwana rama łóżka 399,- Materac i pościel są sprzedawane osobno. 105.033.88  PH177659.JPG PH177666.JPG

Komfort, świetny wygląd
i bezpieczeństwo w jednym

Czasem można odnieść wrażenie, 
że małe dzieci wyrastają z ubrań  
i zabawek niemal z dnia na dzień,  
ale z rozsuwaną ramą łóżka 
MINNEN nie pójdzie im tak 
szybko – rośnie razem z nimi, 
więc mogą spać w nim jak 
aniołki przez ładnych parę lat. 
Jasnoróżowa wersja kolorystyczna 
to tegoroczna nowość, do której 
dopasowaliśmy pościel i tekstylia 
dziecięce, dzięki czemu można 
dowolnie urządzić pokój swojego 
dziecka. Oczywiście nie znajdziesz 
w nich ani trochę szkodliwych  
dla zdrowia barwników.

Senny przyjaciel
Poznaj śpiącego kotka, który jest 
jednocześnie poduszką i miłą 
przytulanką. Dzięki umieszczonej  
z tyłu kieszeni jest również 
godnym zaufania strażnikiem 
tajemnic. Możnawsunąć do 
niej także karteczkę z imieniem 
właściciela i numerem telefonu 
na wypadek, gdyby kotek gdzieś 
się zgubił. Podobnie jak wszystkie 
oferowane w IKEA produkty dla 
dzieci, poduszka BARNDRÖM 
spełnia wysokie standardy 
bezpieczeństwa, a na dodatek 
można bez obaw prać ją w pralce  
i suszyć w suszarce.
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Nowość VÄNKRETS komplet pościeli 69,99 Banany/niebieski 105.047.07PH177663.JPG

Pościel miła nie tylko dla portfela
Kolorowe zabawki i zwariowane kreskówki często 
wypełniają dzieciom niemal cały dzień, dlatego 
warto wyświadczyć im małą przysługę i zadbać  
o przerwę od nadmiernej stymulacji, na przykład 
gdy nadejdzie pora snu. Komplet pościeli VÄNKRETS, 
o stonowanych, choć ciekawych wzorach, idealnie 
nada się do tego celu. Bananowych snów!
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Kreatywność rodzi się z marzeń

PH177621.JPG Nowość VÄNKRETS komplet pościeli 49,99 Biała kratka/żółty 105.079.37

Młodzi, pełni zapału artyści potrzebują miejsca,  
w którym będą mogli odpocząć i miło spędzić czas, 
odbudowując pokłady energii, tak żeby starczyło 
jej na naukę w szkole, obowiązki domowe, wizytę 
przyjaciół i wszystko, co wydaje się interesujące. 

Nowa poszwa na kołdrę VÄNKRETS po jednej stronie 
jest słonecznie żółta, a po drugiej zdobi ją biało-szara 
kratka. To pozwala dowolnie mieszać ze sobą różne 
produkty z naszego asortymentu tekstyliów dla dzieci, 
bawiąc się kolorami i całkowicie zmieniając wystrój 
pokoju, gdy poprzedni trochę się już znudzi.
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SMUSSLA to stolik nocny 
i regał w jednym. Jest łatwy 
w montażu i stanowi ciekawy, 
bardzo praktyczny dodatek 
do pokoju dziecka.  
Na szafce zmieści się 
większość laptopów,  
a na zamocowanej z boku 
gałce można coś powiesić.

Mocując do niej nogi z odpowiedniej strony, można 
dostosować wysokość szafki do różnych modeli 
łóżek albo zmieścić ją pod biurkiem. A jeśli zamiast 
przegródek wolisz większą, niepodzieloną przestrzeń, 
po prostu wymontuj niepotrzebną półkę.

SMUSSLA stolik nocny/regał 129,- 904.694.89PH177904.JPG

PH177619.JPG SMUSSLA stolik nocny/regał 129,- 904.694.89
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Nowość VÄNKRETS komplet pościeli 49,99 Biała kratka/żółty 105.079.37PH177618.JPG

Na dzisiaj i na jutro
Dobrze przespana noc pozwala zachować zdrowie  
i zapewnia energię na cały dzień. Jest to szczególnie 
ważne dla rosnących dzieci. Dwustronna pościel jest 
częścią nowej kolekcji trwałych tekstyliów do sypialni 
VÄNKRETS. Ponadczasowa stylistyka przypadnie  
do gustu zarównomłodszym, jak i starszym, a proste 
nadruki będą pasować niemal do każdego wystroju 
wnętrza. Kolekcja VÄNKRETS jest utkana z bawełny 
uprawianej w zrównoważony sposób, która z każdym 
praniem staje się jeszcze bardziej miękka.



Materiały prasowe IKEA  / Lipiec 2021 / 23

Polubić poniedziałki

Nowość FLINTAN krzesło biurowe 199,- 704.922.02PH177725.JPG

Prowadzenie firmy z domu wcale nie oznacza, że musisz zrezygnować 
z uporządkowanego i w pełni wyposażonego stanowiska do pracy.
Funkcjonalne studio zostało wyposażone w praktyczne stanowiska 
do pracy i funkcjonalne rozwiązania do przechowywania, które 
możesz odtworzyć w swoim domu w zaledwie jedno popołudnie.

Poszukaj inspiracji pośród miłych dla oka, niedrogich pomysłów  
i pobudzających do życia kolorów – gwarantujemy, że nawet drobne 
zmiany mogą być znaczące. Kto wie, może nawet uda ci się polubić 
poniedziałki.
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Nowość NYMÅNE lampa biurkowa z ładowarką indukcyjną 249,- 104.486.03   
PLUGGHÄST podkładka na biurko 15,99 004.739.28

PH177726.JPG

Dobrze zaprojektowane
oświetlenie
Światło ma istotny wpływ na nasz nastrój, wzrok 
i poziom energii, a to oznacza, że można poprawić 
swoją zdolność koncentracji, dzięki właściwemu 
oświetleniu miejsca, w którym pracujemy.

Lampa biurkowa z ładowarką indukcyjną to nowość  
z serii NYMÅNE, do której należą między innymi lampy 
sufitowe i wiszące oraz reflektory. Wykonany ze stali 
klosz i przegubowe ramię pozwalają skierować światło 
dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.
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Koniec z bałaganem 
utrudniającym pracę!
Tablica perforowana 
SKÅDIS występuje w kilku 
różnych kolorach i można 
ją przymocować do ściany 
lub bezpośrednio do biurka. 
Zapewnia przede wszystkim 
praktyczne miejsce do 
przechowywania, ale też 
odrobinę prywatności.
Szereg akcesoriów pozwala  
w pełni wykorzystać potencjał  
tablicy, zapewniając swobodny  
dostęp do potrzebnych 
przyborów biurowych.

Nie nadwyrężaj niepotrzebnie mięśni karku i ustaw 
laptopa lub monitor na podstawce ELLOVEN. Ukryta  
w niej bambusowa szuflada pomoże zaprowadzić 
godny profesjonalisty porządek na biurku, mieszcząc 
wszelkie drobiazgi. Większe rzeczy możesz przenieść 
na wsunięty pod blat wózek.

ELLOVEN podstawka pod monitor z szufladą 69,99 504.747.70PH177675.JPG

PH177727.JPG SKÅDIS tablica perforowana 49,99/szt. Akcesoria sprzedawane osobno. 004.897.12
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Nowość LERBODA ramka 29,99 305.030.09  ERTAPPAD talerz 49,99 304.967.30  Nowość BILD plakat 24,99/2 szt. 005.004.70  LERSKIFFER lampa stołowa 39,99 904.862.95  
Nowość TRÅDFRI żarówka LED E27, 470 lumenów, bezprzewodowe przyciemnianie, białe spektrum światła 49,99 904.619.16

PH177698.JPG

Martwa natura
Jeśli chcesz stworzyć kompozycję, 
która nie będzie jedynie 
przypadkową zbieraniną różnych 
przedmiotów, potrzebujesz 
motywu przewodniego.
Może opierać się na palecie 
kolorów, kształtach, materiałach, 
określonym stylu lub typie wzoru.
Wrażenie robią też zestawione ze 
sobą przeciwieństwa, na przykład 
stare z nowym, czy okrągłe  
z kwadratowym. Pamiątki  
i przedmioty osobiste – jak 
kolekcja ceramicznych figurek 
kotów, pocztówki świąteczne, 
medale sportowe czy 
własnoręcznie wykonane prace 
plastyczne – to idealny budulec  
na aranżację, dzięki której twój 
dom będzie jeszcze bardziej twój.

Zabawa kolorami, kształtami 
i kontrastami

Wystarczy zaledwie kilka 
przedmiotów, żeby efekt powalał 
na kolana. W tym przypadku 
elementem centralnym stał się 
kamionkowy talerz ERTAPPAD, 
zwracający uwagę nietuzinkowym 
wzorem, jaki powstał, dzięki 
zastosowaniu specjalnej techniki 
wypalania. Ciekawie kontrastuje  
z nową różową ramką LERBODA  
z zawadiacko przewieszonym 
przez nią łańcuszkiem.
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Dobrze ułożona półka

Styl całemu pomieszczeniu 
można nadać za pomocą zaledwie 
kilku odpowiednio dobranych  
do siebie przedmiotów, takich  
jak lampa, obrazek lub fotografia 
w ramce i półka z poustawianymi 
na niej drobiazgami. Półka 
MOSSLANDA zachwyca 
patynowanym wykończeniem.

PH177676.JPG MOSSLANDA półka 29,99 404.978.14



Materiały prasowe IKEA  / Lipiec 2021 / 28

Wyjście do pracy
bez wychodzenia  
z domu
Większości z nas nigdy nie przyszło do głowy, że moglibyśmy 
pracować we własnym domu, jednak czasem życie decyduje  
za nas – wobec tego zapraszamy do mieszkania, w którym miejsce 
do spania, pracy, spotkań ze znajomymi i spożywania posiłków 
urządzono w jednym pomieszczeniu.  Dzięki wielofunkcyjnym 
meblom, którepozwalają obejść ograniczenia metrażowe,  
tę niewielką przestrzeń udało się zamienić w świetnie wyglądające 
miejsce do wszystkiego.

PH177721.JPG LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 449,- 791.776.42
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TANNISBY dywan, tkany na płasko 999,- 704.947.10PH177681.JPG

PH177701.JPG FYRESDAL leżanka z 2 materacami 1397,- 792.792.78  Nowość JÄTTEVALLMO komplet pościeli 59,99 705.005.51

Jedną z dobrych stron pracy 
zdalnej jest możliwość ucięcia 
sobie krótkiej drzemki,  
gdy zaczną opuszczać cię 
siły. Trudno o lepszy sposób 
na zwiększenie swojej 
produktywności. Leżanka 
FYRESDAL może pełnić rolę 
łóżka pojedynczego lub 
podwójnego, a nawet sofy, 
co pozwala zaoszczędzić 
mnóstwo przestrzeni.
Gruby, gęsto tkany dywan 
TANNISBY, kilkaprzyjemnych 
tekstyliów i roślin powinno 
wystarczyć, żeby wprawić 
się w nastrój sprzyjający 
relaksowi.

Duże dywany nie tylko ocieplają wnętrze i czynią je 
bardziej komfortowym, ale także pozwalają podzielić 
pomieszczenie na określone strefy, dzięki czemu 
otwarta przestrzeń staje się mniej przytłaczająca.
Zadbaj o należyty wygląd swojego miejsca pracy, 
wybierając do niego ciekawy dywan, taki jak tkany  
na płasko dywan TANNISBY, wykonywany ręcznie  
z wełny i zachwycający włosiem różnej długości.
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Kolory zachęcające 
do pracy
Czy kolorystyka wnętrza może 
jednocześnie uspokajać i dodawać 
energii? Jak najbardziej! W tym 
pomieszczeniu uspokajającą rolę 
pełnią różne odcienie niebieskiego 
i brązowego, podczas gdy dużo 
światła dziennego i soczysta 
zieleń roślin wnosi odrobinę  
życia, ruchu i orzeźwienia.

PH177720.JPG LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 449,- 791.776.42  ALEX biurko 499,- 804.838.05  Nowość SKURUP reflektor z klamrą 39,99 304.890.27  IDÅSEN szafka wysoka z szufladą i drzwiami 899,- 303.609.77

Nieduża przestrzeń 
rozplanowana z głową

Gdy mieszkasz i pracujesz  
w jednym pomieszczeniu,  
warto urządzić je meblami, które  
nie zduszą domowej atmosfery  
swoim użytkowym wyglądem.
Biurko może posłużyć za stół,  
jeśli odwiedzą cię znajomi,  
a krzesło biurowe LÅNGFJÄLL  
z powodzeniem zastąpi krzesło 
jadalniane, mimo że ma 
ergonomiczną konstrukcję  
i zostało zatwierdzone  
do użytku biurowego.
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Wykonane ze stali lampy z serii SKURUP przykuwają 
uwagę staromodnym wzornictwem połączonym 
z wyrazistą, nowoczesną stylistyką i zaskakująco 
przystępną ceną. Nowy reflektor z klamrą wygląda 
tak dobrze, że można zamocować go w dowolnym 
miejscu i pozwala skierować światło dokładnie tam, 
gdzie potrzebujesz dodatkowego oświetlenia.

Nowość SKURUP reflektor z klamrą 39,99 304.890.27PH177680.JPG

PH177702.JPG Nowość UNDERSÖKA termiczny kubek podróżny 29,99 304.972.68  Nowość DAGKLAR słoik z wkładką 14,99 604.972.24

Wyjście do pracy 
bez wychodzenia  
z domu 
Bywa, że wypracowane  
przez lata nawyki mocno  
nas ograniczają. Nic jednak 
nie stoi na przeszkodzie,  
żeby wreszcie coś zmienić. 
Choćby odrobinę.
Skoro pracujesz w domu  
i nie musisz zabierać drugiego  
śniadania do pracy, przynieś 
je do biurka w szczelnym 
słoiku z praktyczną wkładką, 
do której możesz nasypać 
orzeszków albo musli.
Smacznego!
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Przegląd zdjęć
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Przegląd zdjęć
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Przegląd zdjęć
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Przegląd zdjęć

PH177698.JPG PH177699.JPG
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Przegląd filmów Za pomocą serii krótkich filmów pokazujemy,  
w jaki sposób nasi klienci mogą urządzić swój dom,  
a w szczególności sypialnię i miejsce do pracy,  
tak aby przestrzeń była relaksująca i energetyzująca.

Ikea_Commute_16x9.mp4
Ikea_Commute_16x9_highres_clean.mp4
Media społecznościowe
Format: 16:9
Długość: 15 sec

https://youtu.be/RrWPxMxTnKw
https://youtu.be/RrWPxMxTnKw
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Przegląd zdjęć

SYMFONISK lampa stołowa  
z głośnikiem wi-fi 799,-  
Szkło i tworzywo sztuczne.
Projekt: I. Vuorivirta/ 
A. Fredriksson. W40 cm.
Biały 304.351.57

Nowość VÄNKRETS komplet 
pościeli 69,99 80% bawełna, 
20% wiskoza/sztuczny jedwab.  
Projekt: Maria Gustavsson. 
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. 
Banany/niebieski 105.047.07

Nowość ANNAKAJSA 
komplet zasłon 299,-  
100% poliester.  
S145×D300 cm.  
Brązowy 104.981.41

PE818124.JPG

PE799556.JPG

TUFJORD tapicerowana  
rama łóżka 1999,- Materac  
sprzedawany osobno.
Tkanina: 100% poliester.
Projekt: Ola Wihlborg.
S184×D223, W109 cm.
Rozmiar materaca 160×200 cm.  
Gunnared niebieski 
704.464.08.05

Nowość SMALFRÄKEN 
komplet pościeli 39,99  
100% bawełna. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Biały/brązowy 
904.929.94

IDANÄS tapicerowana rama 
łóżka 1199,- Materac jest 
sprzedawany osobno.
Tkanina: 100% poliester.
Projekt: Francis Cayouette.
S170×D222, W121 cm.
Pasuje materac 160×200 cm.
Gunnared ciemnoszary 
204.589.41

PE781090.JPGPE726111.JPG

PE803788.JPG

PE802891

Nowość SILVERTISTEL 
komplet pościeli 79,99  
80% bawełna, 20% wiskoza 
/sztuczny jedwab.
Poszwa S150×D200 cm.
Poszewka D50×S60 cm.
Biały/ciemnoszary 104.929.69

Nowość BARNDRÖM 
komplet pościeli 59,99  
80% bawełna, 20% wiskoza/
sztuczny jedwab. Projekt: 
Stina Lanneskog. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Zwierzęta leśne/
wielobarwny 805.046.95 

PEKHULT pluszowa zabawka 
z lampką nocną LED,  
na baterie 49,99 100% 
poliester i tworzywo ABS.
Projekt: Jennifer Idrizi.
S18×W19 cm. Króliczek/szary 
504.700.03

VOLLERSLEV dywan z długim 
włosiem 649,- Włosie: 100% 
polipropylen. Spód: lateks.
S160×D230 cm.
Granatowy 604.925.61

Nowość STRANDMON fotel 
uszak 799,- Tkanina: 100% 
bawełna. S82×G96, W101 cm.
Kvillsfors granatowy/niebieski 
605.073.98

PE803997.JPG

PE808490.JPG PE777022.JPG

PE792162.JPG PE807715.JPG

Nowość MAJGULL tkanina 
na zasłonę zaciemniającą 
29,99/m 100% poliester.
S150 cm. Jasnoszary/beżowy 
205.004.88

Nowość VÄNKRETS komplet 
pościeli 49,99 100% bawełna. 
Projekt: Maria Gustavsson. 
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm.  
Biała kratka/żółty 105.079.37

Nowość BLÅKULLEN 
tapicerowana rama łóżka  
z narożnym zagłówkiem 
599,- Materac sprzedawany 
osobno. Tkanina: 100% 
poliester. S94×D206, W85 cm. 
Pasuje materac 90×200 cm. 
Knisa Niebieski 105.057.16

PE808743.JPG

PE809787.JPG

Nowość JUNIMAGNOLIA 
komplet pościeli 59,99  
85% bawełna perkalowa,  
15% lyocell.
Poszwa S150×D200 cm.
Poszewka D50×S60 cm.
Biały/granatowy 904.932.86 

Nowość VIMLE 2-osobowa 
sofa rozkładana z szerokimi 
podłokietnikami 2759,- 
Pokrycie: 30% bawełna,  
70% poliester. Jasnoniebieski 
Saxemara 494.006.57

SMUSSLA stolik nocny/
regał 129,- Malowana płyta 
wiórowa. S35×G32, W59 cm.
Biały 904.694.89

Nowość KVASTFIBBLA 
komplet pościeli 39,99 
100% bawełna. Projekt: 
Lisa Bengtsson. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Biały/
ciemnoniebieski 304.931.85 

PE805068.JPG

PE791191.JPG

PE803777.JPGPE821743.JPG

Nowość MINNEN rozsuwana 
rama łóżka 399,- Materac jest 
sprzedawany osobno.
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Tina Christensen.
S85×D135-206, W92 cm.
Rozmiar materaca 80×200 cm.  
Jasnoróżowy 105.033.88

Nowość JÄTTEVALLMO 
komplet pościeli 59,99 
80% bawełna, 20% wiskoza/
sztuczny jedwab. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Granatowy/biały  
705.005.51

PE797209.JPG

PE803761.JPG

Nowość BARNDRÖM 
poduszka z kieszonką 39,99 
Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: 100% poliester  
z recyklingu. Projekt:  
Stina Lanneskog. Ø32 cm.
Beżowy 205.110.62

Nowość STOENSE dywan 
z krótkim włosiem 99,99 
Warstwa wierzchnia: 
100% polipropylen. Spód: 
tworzywo EVA. S80×D150 cm. 
Ciemnobrązowy 205.002.09

PE810520.JPG

PE804586.JPG

Nowość BARNDRÖM 
komplet pościeli 49,99 
100% bawełna. Projekt: 
Stina Lanneskog. Poszwa 
S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Samochody/
niebieski 505.030.13

Nowość CITRUSTRÄD 
poszewka 19,99  
100% bawełna. Projekt: 
Jennifer Idrizi. D50×S50 cm.  
Niebieski/biały 305.017.79

PE808497.JPG

PE808711.JPG

PE801622.JPG
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Przegląd zdjęć

Nowość VIDESPINNARE 
poszewka 29,99 100% 
bawełna. D50×S50cm. 
Jasnoniebieski 105.009.74

Nowość FLINTAN krzesło 
biurowe 199,- Tkanina:  
100% poliester. Siedzisko: 
S46×G49, W45-58 cm.  
Beżowy 704.922.02

PE808799.JPG

BENGTA zasłona  
zaciemniająca, 1 długość  
59,- 100% poliester i 100% 
poliuretan. S210×D300 cm.
Niebieski 104.544.58

Nowość NYMÅNE lampa 
biurkowa z ładowarką 
indukcyjną 249,- Aluminium  
i stal malowane proszkowo.
W67 cm. Biały 104.486.03

PE769558.JPG

PE819570.JPG

SKÅDIS tablica perforowana 
49,- Malowana płyta 
pilśniowa. Projekt: Eva Lilja 
Löwenhielm. S56xW56 cm.  
Niebieski 004.897.12

ERTAPPAD talerz 49,99 
Kamionka. Ø34 cm.  
Niebieski 304.967.30 

PE813258.JPG

PE725365.JPG PE821699.JPG PE777662.JPG

SKÅDIS pojemnik 17,-/3 szt.
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
S7,5xG9, W8 cm. Różne kolory 
704.896.81

Nowość LERBODA ramka 
29,99 W zestawie metalowy 
łańcuszek do zawieszenia 
ramki i rozkładana podpórka 
do jej ustawienia. Stal  
i tworzywo sztuczne. Projekt: 
Lisa Reiser. Format obrazu 
S20×W25 cm. Różowy 
305.030.09

Nowość TRÅDFRI żarówka 
LED E27, rurkowa, 470 
lumenów, bezprzewodowe 
ściemnianie, białe spektrum 
światła 49,99 Białe matowe 
szkło 904.619.16

PE813256.JPG

SKÅDIS klips 5,-/2 szt.
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm.
W8 cm. Różowy 404.897.10

LERSKIFFER lampa stołowa 
39,99 Żarówka nie jest 
przykryta kloszem. Beton.  
Podstawa: Ø10, W11 cm. 
Imitacja lastryko/biały 
904.862.95

PE813257.JPG

PE788393.JPG

ELLOVEN podstawka pod 
monitor z szufladą 69,99- 
Stal malowana proszkowo 
i lakierowany bezbarwnie 
bambus. Projekt: Francis 
Cayouette. S47×G26, W10 cm. 
Biały 504.747.70

PE804426.JPG

PLUGGHÄST podkładka 
na biurko 15,99 Tworzywo 
sztuczne. Projekt: Lisa 
Bengtsson. D65×S45 cm.
Beżowy wzór/przezroczysty 
004.739.28

PE814168.JPG PE819366.JPG
Nowość TJENA segregator 
14,99/2 szt. Papier.
Projekt: Lisa Bengtsson.
S10×G25, W30 cm.
Beżowy 904.871.72

FÖRNUFTIG oczyszczacz 
powietrza 199,- Tworzywo 
polistyrenowe, poliester i stal  
malowana proszkowo. Projekt:  
David Wahl. S31×G11, W45 cm.
Biały 504.619.37

PE777645.JPG

Nowość PORJUS wisząca 
ozdoba 39,99 Stal powlekana 
miedzią. Projekt: Elizabet 
Gutierrez. Ø50, W64 cm.
Wielobarwny 104.543.78 

PE800021.JPG

PE825954.JPG



Materiały prasowe IKEA  / Lipiec 2021 / 39

Przegląd zdjęć

TANNISBY dywan tkany 
na płasko 999,- Warstwa 
wierzchnia: 100% wełna.
Osnowa: 100% bawełna.
S160×D230 cm.
Szary/czarny 704.947.10

PE793780.JPG

VILDKORN poduszka, wysoka, 
do spania na boku/na plecach 
19,99 Wypełnienie: włókna 
poliestrowe z recyklingu. 
Projekt: Maja Ganszyniec. 
D50×S60 cm. 904.605.68

PE763925.JPG

ULLVIDE poszewka 12,99 
85% bawełna perkalowa,  
15% lyocell. D50×S60 cm.
Granatowy 103.427.91

PE682717.JPG

DVALA poszewka 19,99/2 szt. 
100% bawełna. D50×S60 cm. 
Różowy 303.576.87

PE721005.JPG

Nowość SKURUP reflektor 
z klamrą 39,99 Tworzywo 
sztuczne, stal i kauczuk 
syntetyczny. Projekt: Mikael 
Axelsson. Ø15,6 cm. Czarny 
304.890.27

PE811820.JPG

Nowość UNDERSÖKA 
termiczny kubek podróżny 
29,99 Stal nierdzewna 
malowana proszkowo 
i tworzywo sztuczne.
Projekt: K. Gouriou/ 
H.K. Heikkilä. W21 cm. 0,4 l.
Czarny 304.972.68

PE816703.JPG

Nowość DAGKLAR słoik  
z wkładem 14,99 Szkło i stal 
nierdzewna. Ø8, W11 cm.  
0,4 l. 604.972.24

PE811481.JPG

LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 
449,- Tkanina: 100% poliester. 
Projekt: Eva Lilja Löwenhielm.
Siedzisko: S53×G41, W43–53 cm.  
Gunnared ciemnoszary/
czarny 791.776.42

PE735483.JPG
IDÅSEN szafka wysoka  
z szufladą i drzwiami 899,- 
Stal malowana proszkowo.
S45×G47, W172 cm.
Niebieski 303.609.77

PE822907

FYRESDAL leżaka  
z 2 materacami 1397,-  
Stal malowana proszkowo, 
sprężyny i pianka 
poliuretanowa.
S88×D207, W94 cm.
W zestawie dwa materace 
HUSVIKA 80×200 cm.
Czarny 792.792.78

PE745508.JPG

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

MOSSLANDA półka na zdjęcia  
29,99 Folia papierowa.  
Projekt: M. Warnhammar/ 
A. Fredriksson. S115×G12 cm.
Imitacja drewna sosnowego 
bejcowanego na biało 
404.978.14 

Nowość BILD plakat 24,99 
/2 szt. Papier. S40×W50 cm.
Różowy i niebieski 005.004.70

PE819044.JPGPE803211.JPG

Nowość GOJIBÄR osłonka 
doniczki z podstawką, do 
wewnątrz/na zewnątrz 34,99 
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Hanna Crondahl.
Maks. średnica doniczki:  
15 cm. W22 cm. Czarny 
804.968.60

Nowość DRÖMSK osłonka 
doniczki, do wewnątrz/na 
zewnątrz 29,99 Kamionka.
Barwione szkliwo.
Projekt: Henrik Preutz.
Maks. średnica doniczki: 
15 cm. W18 cm. Granatowy 
104.968.68

PE820983.JPG PE820972.JPG
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