
Co nowego w IKEA?



OKAZ NA POKAZ

W każdym domu jest coś, z czego jesteśmy 

dumni i coś, co chętnie schowalibyśmy 

najlepiej za ciemną zasłoną. 

SETTING prezentujący rozwiązanie do pokoju 

dziennego jest odpowiedzią na te dylematy.

Telewizor, kiedy go nie używamy, można 

schować,  a dekoracje i bibeloty wyeksponować 

w witrynach. 

W celu ich zwielokrotnienia możemy 

zastosować lustra i odbicia a światłem 

posterować w taki sposób, by niczym w teatrze 

za pomocą cienia wydobyć niuanse albo ukryć 

„niedoskonałości”.

Nasze dzieci dzięki takim rozwiązaniom mogą 

skupić się na beztroskiej zabawie lub ukryć się 

w namiocie tipi.



DOMOWA OAZA

Po ciężkim dniu dobrze jest się zanurzyć we własnym świecie, 

gdzie wszystko sprzyja wyciszeniu i relaksowi. Wygodne łóżko

z miękką pościelą i przytulna muzyka, świetnie zorganizowana 

szafa z odpowiednio dobranym oświetleniem, łazienka z otwartą 

kabiną i strefa domowego SPA. 

To oaza spokoju stworzona za pomocą świeżych roślin 

i naturalnych materiałów. Nic tylko wypoczywać!



ENERGIA PROSTO Z KUCHNI

Kuchnia jest miejscem, gdzie się albo tylko gotuje, albo 

gotowanie wykonywane jest z pasją! 

Energii można dostarczać naszemu organizmowi na wiele 

sposobów, poprzez jedzenie – to oczywiste, ale także 

poprzez kolory. W kuchni nic się nie marnuje, jeśli jedzenie 

przechowujemy w kolorowych pojemnikach, by oszczędzić 

czas i energię. 

Czas – bo mamy coś gotowego, co sami przygotowaliśmy, 

energię - bo dostarczamy naszemu organizmowi zdrowy 

posiłek. 

Energią można się podzielić z innymi – wystarczy zrobić 

zdjęcie ze swoim ulubionym daniem i „puścić” je dalej

w świat. 



KUCHNIA SINARP/HASSLARP 

SINARP/HASSLARP to piękne drewniane fronty, które sprawdzą się nie tylko w dużych 

wnętrzach, ale także w małych, blokowych rozwiązaniach. Elegancja ciemnego, brązowego 

drewna nawiązuje do modnych deseni włoskiego designu i stylu retro. Dobrze 

zaprojektowane wnętrza szafek pomogą wykorzystać nawet najmniejszą przestrzeń

Wózki pozwolą wykorzystać również miejsce pod szafkami, a ponieważ 

są mobilne, można ich używać jako tacy do serwowania dań na przyjęciu 

czy jako dodatkowego miejsca do przechowywania - nie tylko w kuchni.



IKEA zmienia się 
dla Ciebie



WEJSCIE DO SKLEPU IKEA

IKEA przedstawia nowe podejście do przestrzeni 

przy wejściu do sklepu, gdzie pracujemy ze 

światłem, dźwiękiem i zapachem, aby jeszcze 

bardziej podkreślić wejście do świata dekoracji

i urządzania domu.



EKSPOZYCJA NOWOŚCI I PRODUKTÓW SEZONOWYCH

W sklepach IKEA dostępne są dedykowane 

miejsca, które mają na celu przedstawienie 

produktów sezonowych i nowości - prezentujące 

je w zupełnie innej, bardziej abstrakcyjnej 

formie. 

W nowym roku pracujemy dużo z kolorowym 

światłem (żarówki z oferty IKEA), projekcjami, 

dźwiękiem oraz docelowo również z zapachem.



TRENDY

Ekspozycja dotycząca trendów.

Jest to dedykowane w sklepie miejsce, w którym opowiadamy o najnowszych 

trendach w designie.

O trendach możesz przeczytać również na stronie: 

https://www.ikea.com/pl/pl/ideas/trendy-pub22280310

W okresie od lipca do września skupiamy się np. na tematyce obłych kształtów. 

Dowiedz się więcej:

https://www.ikea.com/pl/pl/ideas/oble-ksztalty-pubdbee7e90

https://www.ikea.com/pl/pl/ideas/trendy-pub22280310
https://www.ikea.com/pl/pl/ideas/oble-ksztalty-pubdbee7e90


NOWE KOLEKCJE

Ekspozycja dla kolekcji limitowanych to 

dedykowane w sklepie miejsce, gdzie 

opowiadamy o najnowszych KOLEKCJACH,

np. dostępnej od września kolekcji powstałej

we współpracy z Zandrą Rhodes:

Dowiedz się więcej: 

https://www.ikea.com/pl/pl/new/limitowana-

kolekcja-karismatisk-pub7e947a50

https://www.ikea.com/pl/pl/new/limitowana-kolekcja-karismatisk-pub7e947a50


Chcesz wiedzieć co 
u nas słychać? 

Odwiedź IKEA.pl
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