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Dla wszystkich,  
którzy chcą żyć po swojemu
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Co nowego  
w tym roku?
13 historii, które pokazują  
różne oblicza IKEA w realnym 
świecie. Od spontanicznego  
gotowania w akademiku  
w Stanach Zjednoczonych,  
po opowieść o podejmowanych  
przez nas działaniach,  
by wspierać potrzebujące  
dzieci w Afryce Wschodniej.

Całkowicie przeprojektowana  
i jeszcze bardziej inspirująca 
aplikacja Katalog IKEA –  
na smartfony, laptopy, tablety  
i komputery stacjonarne. 
A na deser: również na naj- 
nowszej generacji Apple TV.
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Jesteśmy dumni z wartości IKEA. Tak dumni,  
że w tegorocznym Katalogu IKEA umieściliśmy  
13 historii, które pokazują, czym są nasze wartości  
–  widziane z codziennej perspektywy. To nasz  
sposób na podzielenie się zasadami, którymi się 
kierujemy. Ale wartości IKEA są obecne nie tylko  
w publikowanych historiach. Widać je w całym  
Katalogu IKEA 2017 – od różnych rozwiązań 
wyposażenia domu, po wybrane produkty,  
z których jesteśmy autentycznie dumni.  
Wiele historii i rozwiązań stanowi również  
przykład na to, że staramy się być czymś więcej  
niż „męczącymi sprzedawcami z niebieskiego 
blaszanego sklepu”. Dla nas każdy dzień i każde  
spotkanie z klientem jest szansą, aby słuchać,  
uczyć się i doskonalić. 

No i proszę – wprowadzenie do Katalogu IKEA  
wyszło całkiem naturalnie.

Tegoroczny Katalog IKEA 
jest nieco inny
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Miska OFTAST uratuje cię z opresji, gdy pojawi się dodatkowy gość,
dodatkowa porcja lub dodatkowy powód, by spędzić więcej czasu  
w miłym towarzystwie. Wykonana z hartowanego szkła i w bardzo 
atrakcyjnej cenie, została zaprojektowana tak, by bezcenne chwile  
w życiu przychodziły łatwiej.

OFTAST miska 2,- Szkło hartowane. Projekt: Henrik Preutz. Ø15cm. 802.589.15

Dobre rzeczy w życiu  
wcale nie muszą  
dużo kosztować

OFTAST
miska

2,-

©
 In
te
r IK

E
A
 S
y
s
te
m
s
 B
.V
. 2
0
1
6
.  P
L

page 328
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_2013_v05.mx4

Dla wszystkich, którzy 
chcą żyć po swojemu

RÅSKOG
wózek, patrz str. 181

199,-
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WSZYSTKIE CENY KATALOGOWE TO CENY MAKSYMALNE, WAŻNE DO 31 LIPCA 2017 
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Wszystko co robimy, stanowi odpowiedź  
na potrzeby i marzenia prawdziwych ludzi. 
Ludzi, którzy są tacy jak Ty lub którzy są 
Twoim całkowitym przeciwieństwem.  
Ludzi z całego świata, z różnych środowisk  
i o różnych życiorysach. Czasami nawet  
się do nich wprowadzamy –  żyjemy z nimi 
pod jednym dachem, by dowiedzieć się,  
jak tworzyć lepsze produkty. 

Okładka tegorocznego Katalogu mówi: 
„Dla wszystkich, którzy chcą żyć  
po swojemu”. Dla nas to nie jest slogan,  
to sposób myślenia i działania.  
Tworząc produkty i rozwiązania, cały czas 
myślimy o ich późniejszych użytkownikach,  
a nie tylko przedmiotach w oderwaniu 
od ich faktycznego przeznaczenia.

Pomysł 
na okładkę



PH137231

PH137229

PH137233

Dla wszystkich, którzy 
chcą żyć po swojemu

Projektujemy dla zwykłych ludzi. 
Anonimowi konsumenci z marke-
tingowych badań nigdy nie wstają 
z łóżka lewą nogą, nigdy nie śmieją 
się z pełnymi ustami i nigdy nie 
rozgotowują makaronu. I tak  
naprawdę po prostu nie istnieją. 

My projektujemy dla zwykłych  
ludzi w prawdziwym życiu. Dla  
dzieci, które uwielbiają gotować,  
dla dziewczyn, które oczekują  
śniadania do łóżka i dla seniorów, 
którzy lubią mieć dużo miejsca na 
swoje pamiątki – także w kuchni. 
Do niektórych nawet wprowadza-
my się na jakiś czas, by poznać ich 
prawdziwe potrzeby i dzięki temu 
tworzyć jeszcze lepsze produkty.

Czy zdecydujesz się na zakup  
naszych produktów po lekturze  
tego Katalogu? Mamy nadzieję,  
że tak. Czy będziesz mieć wrażenie,  
że usiłujemy sprzedać ci rzeczy,  
których nie potrzebujesz?  
Mamy nadzieję, że nie.

Miłego dnia! I nie martw się, 
jeśli rozgotujesz makaron. 
Zwykłym ludziom to się zdarza.

MATERIAŁY PRASOWE IKEA 2016 / Sierpień 2016 / 5
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Wiele osób odczuwa w codziennym życiu  
presję i napięcie. Bardzo często ta presja  
pojawia się w kuchni lub w związku z jedzeniem. 
W tegorocznym Katalogu staraliśmy się stworzyć 
rozwiązania wyposażenia domu, które pomogą 
ludziom uwolnić się od negatywnych oczekiwań 
w codziennym życiu. Chcielibyśmy, aby ludzie  
w mniejszym stopniu przejmowali się tym,  
co myślą o nich inni, a bardziej tym, czego sami 
pragną i co dla nich samych jest najważniejsze. 

Pożegnaj oczekiwania. Powitaj siebie!

Motyw przewodni



PH134869

Pożegnaj  
oczekiwania.  
Powitaj siebie!
Chcemy inspirować ludzi do porzuce-
nia i oderwania się od oczekiwań.  
Jeśli chcesz w dowolny sposób  
łączyć i zestawiać ze sobą różne  
krzesła, po prostu zrób to!  
Jeśli chcesz podać weselny 
obiad bez sztućców – świetnie!  
Chodzi o podążanie własną drogą  
i słuchanie swojego wewnętrznego  
głosu. Chodzi o to, by każdy był sobą. 
Koniec, kropka.

Motyw przewodni

MATERIAŁY PRASOWE IKEA 2016 / Sierpień 2016 / 7
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Bądź najjaśniejszą  
gwiazdą w swojej  
kuchni
Gotowanie tylko dla siebie może  
sprawiać mnóstwo frajdy. Wszystko 
zależy od podejścia – możesz uznać
je za nużący, codzienny obowiązek,  
kolejne zadanie do wykonania albo  
dostrzec drzemiące w nim możliwości.
Kiedy jesteś sam, możesz przecież  
robić, co tylko dusza zapragnie.  
Chodzić cały dzień w piżamie.
Śpiewać na cały głos ckliwe przeboje. 
Gotować z zapałem, nie przejmując  
się, gdy coś spadnie na podłogę.
Jeśli tylko dostosujesz kuchnię  
do swoich potrzeb, znajdziesz  
inspirację, by gotować pełną parą.

Motyw przewodni



PH134872

PH134942

PH137756PH134939
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Wspólny posiłek –
gdzie tylko chcesz 
Coraz częściej jemy posiłki nie tylko przy stole 
w jadalni lub kuchni, ale też na sofie, na podłodze  
lub przy biurku. Dziś obiad w gronie rodziny 
czy znajomych nie musi odbywać się przy ideal-
nie nakrytym stole. Krzesła też bywają zbędne.  
Czasy „trzeba” i „powinno się” odchodzą w nie-
pamięć. Śmiało, jedzcie przy stoliku kawowym. 
Albo na sofie. A nawet na podłodze. Nie ma 
znaczenia gdzie – najważniejsze, że razem.

Motyw przewodni



PH134873 PH136584 PH136585
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Motyw przewodni



MATERIAŁY PRASOWE IKEA 2016 / Sierpień 2016 / 11

Historie IKEA
Po raz pierwszy w historii, Katalog IKEA jest okraszony 
13 historiami. Zabierają one czytelnika w podróż dookoła  
świata. Chcemy przedstawić inspirujące przykłady tego, 
w jaki sposób IKEA dociera do różnych ludzi, w różnych 
krajach i kulturach na całym świecie. To zbiór opowieści  
przedstawiających nieco inne oblicze IKEA, które dla 
większości ludzi pozostaje nieznane.
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Kuchenne 
improwizacje
Jonaha Reidera

Zachęcamy, byście nie ulegali presji 
oczekiwań w kuchni. Zasady są po to, 
aby je łamać, a kuchenne przepisy 
można traktować z nonszalancją –  
niedoskonałość też jest piękna.  
Nie pozwalajcie, by ktokolwiek  
narzucał wam, w jaki sposób coś  
należy robić. Jonah Reider jest  
właśnie takim kucharzem – podobnie 
jak my wierzy, że w kuchni mogą  
panować radość, spontaniczność  
i pewność siebie.

Dania, które przyrządza z ogromną pewnością 
siebie i brawurą, są zarazem czarująco niedosko-
nałe. Jonah okrasza je swoją niezwykłą energią  
i osobowością. Nie korzysta z przepisów – zdecy-
dowanie woli eksperymentować i improwizować,
nawet jeśli ostateczny wynik tych działań jest 
inny, niż początkowo zakładał. Jako pianiście 
jazzowemu przychodzi mu to zupełnie naturalnie.

Historie IKEA



Rodzina zebrana  
w kuchni to według 
Ineke i Guido  
ważny składnik 
szczęśliwego domu.

MATERIAŁY PRASOWE IKEA 2016 / Sierpień 2016 / 13

Sposób życia zaczyna się jednak 
zmieniać – staje się on bardziej 
płynny, a świat wydaje się mniejszy 
niż kiedyś. Ciekawi nas zatem,  
co sprawia, że miejsce, w którym  
się mieszka, staje się domem?

Kiedy dom staje się 
Twoim domem

Anna urodziła się w Hongkongu, dzieciństwo 
spędziła w Nowej Zelandii. Teraz, wraz z 20 innymi
osobami, mieszka w centrum Kopenhagi.

Żeglujący od przystani do przystani Eric 
jest uosobieniem cyfrowego nomady.  

Większość życia spędził w ruchu,  
przeprowadzając się z miejsca na miejsce  

– z Francji do Szwecji, Kanady,  
Norwegii czy na Sri Lankę.

Mohammed spędza
większość czasu  
w kuchni, gdzie
zarówno pracuje 
twórczo, jak i gotuje.

Historie IKEA



PH135886

PH135944
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PH135956

Dyrektor kreatywny, Michael Nikolic, trzyma kojarzone z przemysłem 
papierniczym opakowanie na jajka. Tak właśnie zrodził się innowacyjny 
pomysł.

Projektantka Hanna Dalrot 
odkryła, że papier może mieć  

wiele niewyobrażalnych  
zastosowań. Formowanie 

tych różnobarwnych donic 
to tylko jedno z nich.

Stale dążymy do innowacji. Ulepszamy 
nasze produkty, szukamy nowych roz- 
wiązań, by tworzyć lepszą przyszłość.  
I właśnie dlatego czasem zadajemy  
sobie nietypowe pytania, jak na przykład:  
Czy da się stworzyć mebel z tego samego 
materiału, z którego powstaje kartonik  
na jajka? Lub Czy przetworzona, tania 
pulpa papiernicza nada się do czegoś  
innego niż opakowania? Właśnie z tych 
pytań zrodził się pomysł na meble  
z papieru. Tak, tak – z papieru.

Meble z papieru
Historia prawdziwa

Historie IKEA
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Cyfrowa ewolucja
Dużo się dzieje w cyfrowym świecie IKEA.  
Najważniejszą zmianą w tym roku jest pojawienie 
się całkowicie nowej aplikacji IKEA Katalog.  
Została zaprojektowana od nowa, dzięki czemu 
lepiej wygląda, lepiej działa i oferuje niezrównane 
możliwości tym, którzy chcą jeszcze głębiej 
zanurzyć się w zawartość Katalogu.



Cyfrowa ewolucja
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Nowa aplikacja Katalog IKEA jest przeznaczona na smartfony, laptopy,  
komputery stacjonarne. Aplikacja będzie dostępna od tygodnia 32.

Wypróbuj  
nową aplikację 
Z punktu widzenia użytkownika, 
nowa aplikacja zapewnia o wiele 
bardziej inspirujący i intensywny  
odbiór treści. Aplikacja nie jest  
po prostu cyfrową wersją Katalogu.  
To jego cyfrowe rozszerzenie  
i wzmocnienie. Fakt, że aplikacja 
płynnie łączy się z najnowszą  
wersją Apple TV, otwiera szerokie 
możliwości odkrywania Katalogu 
IKEA na ekranie własnego  
telewizora w domu.

Nowa aplikacja Katalog IKEA  
łączy się z najnowszą generacją  
Apple TV. Połącz się i zobacz  
artykuły wyposażenia domu  
w zupełnie nowy i znacznie  
bardziej inspirujący sposób.



Cyfrowa ewolucja

CF: 17100-mcbe01a CF: 17100-mcbe01a TF: 171000-pl_124

02  Nowość ÄNGSLILJA
komplet pościeli

109,-

03  GJÖRA
rama łóżka

999,-
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04
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Spanie

01 IVAR szafka 245,-/szt. Lita sosna. 
S80×G30, W83cm. 400.337.63

02 Nowość ÄNGSLILJA komplet pościeli 
109,- 100% bawełna. S200×D200cm.  
Poszewka D50×S60cm. Biały. 903.185.46 

03 GJÖRA rama łóżka 999,- Dno łóżka  
z listewek, materac i pościel sprzedawane są 
osobno. Lita brzoza. S178×D213, W175cm. 
Pasuje materac 160×200cm. 691.563.05

04 NORRÅKER stołek 129,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie lita brzoza. Projekt: 
J. Karlsson/N. Karlsson. S45×G29, W45cm. 
002.753.44

05 Nowość SJÖSLEV dywan tkany na 
płasko 249,- 97% juta, 3% wełna. Projekt: 
Paulin Machado. S133×D195cm. 602.852.60

To tutaj, wśród miękkich poduszek  
i miłej w dotyku pościeli, zaczynasz  
i kończysz każdy dzień. Przy odrobinie 
wyobraźni sypialnia może stać się 
czymś więcej, niż tylko miejscem  
do spania. Może przypominać pokój 
hotelowy w odległym mieście. Lub 
przytulną kryjówkę gdzieś hen,  
wysoko w chmurach. Może być  
prywatnym azylem lub stylowym 
miejscem do spania dla dwojga.  
Niezależnie jaki stworzysz w niej  
nastrój, twoja sypialnia będzie  
miejscem, w którym z przyjemnością 
spędzisz więcej niż osiem godzin. 

125

page 125
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Gravure_PSR_LWCv2_UnoRoto_v05.mx4

MATERIAŁY PRASOWE IKEA 2016 / Sierpień 2016 / 17

Nowa aplikacja Katalog IKEA przeznaczona  
jest na smartfony, laptopy, komputery stacjonarne. 
Aplikacja będzie dostępna od tygodnia 32.

CF: 171000-mcco01f CF: 171000-mcco01f TF: 171000-pl_001
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Miska OFTAST uratuje cię z opresji, gdy pojawi się dodatkowy gość,
dodatkowa porcja lub dodatkowy powód, by spędzić więcej czasu  
w miłym towarzystwie. Wykonana z hartowanego szkła i w bardzo 
atrakcyjnej cenie, została zaprojektowana tak, by bezcenne chwile  
w życiu przychodziły łatwiej.

OFTAST miska 2,- Szkło hartowane. Projekt: Henrik Preutz. Ø15cm. 802.589.15

Dobre rzeczy w życiu  
wcale nie muszą  
dużo kosztować

OFTAST
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Dla wszystkich, którzy 
chcą żyć po swojemu

RÅSKOG
wózek, patrz str. 181

199,-
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Publikacje Ulubione Ustawienia

Lokalizuj 
sklep

Umieść 
w pokoju

Pomoc

?

Więcej, głębiej, 
pełniej 
Nowa aplikacja jest łatwiejsza  
w obsłudze i ma bardziej intuicyjne 
menu. Zawiera więcej filmów  
i więcej możliwości odkrywania  
rozwiązań wyposażenia domu 
w 3D. Kolejną, przyprawiającą  
o dreszczyk emocji część nowej  
aplikacji stanowi możliwość  
spojrzenia na produkty IKEA  
w trybie AR (Augmented Reality). 
Daje możliwość umieszczenia 
produktów IKEA we własnym  
domu, by przekonać się,  
jak pasują do wnętrza.



Cyfrowa ewolucja

18

Zabawne funkcje  
do pomocy i inspiracji 
Nowa aplikacja oferuje mnóstwo 
inspiracji. Przykładowo możemy 
„wejść” do wybranego wnętrza  
i poruszać się po nim w trybie  
360°, by dokładnie sprawdzić 
wszystkie wspaniałe pomysły. 

Funkcja „spacer po pokoju”  
pozwala zwiedzić i przetestować 
unikalną kuchnię. To niesamowity 
sposób odkrywania wystroju  
wnętrz i funkcjonalności artykułów  
wyposażenia domu z IKEA.
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Jeszcze więcej nowości
Katalog IKEA od zawsze prezentuje nowości  
w naszym asortymencie. Nowe produkty, nowe 
pomysły i nowe spojrzenie na życie w domu. 
Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że w IKEA 
nowe produkty pojawiają się regularnie przez 
cały rok. Aby podkreślić ten fakt i zwiększyć  
zainteresowanie odbiorców, prezentujemy  
również przyszłe nowości – kolekcje, które  
pojawią się w sklepach już wkrótce. 
 
W tym roku pojawi się mnóstwo ekscytujących 
nowości. Dwa wspaniałe przykłady to nowa  
kolorowa kolekcja SÄLLSKAP i długo  
oczekiwana kolekcja IKEA PS 2017.



PH136603PH137600

PH137627

PH137630

PE598789

PE598923
PH136194

Jeszcze więcej nowości
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Kolekcja 
dostępna 
jesienią 
2016

Limitowana kolekcja SÄLLSKAP

Kolekcja SÄLLSKAP 
Edycja limitowana
W zainspirowanej szwedzkim  
wzornictwem limitowanej kolekcji 
SÄLLSKAP najważniejsza jest  
radość z bycia razem. SÄLLSKAP  
to przede wszystkim drukowane 
wzory i meble do jadalni z trwałych 
materiałów, które we wspaniały 
sposób tworzą przytulną przestrzeń 
tak, by każdy znalazł w niej miejsce 
dla siebie.



PE602853

PE602955

PE597092

PH136192

PE597114

PE597119

PE597117

Jeszcze więcej nowości
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Kolekcja 
dostępna 
na wiosnę 
2017

Kolekcja IKEA PS 2017

PE602853

IKEA PS 2017
Styl życia wielu z nas nigdy dotąd 
nie był równie nieprzewidywalny. 
Dlatego właśnie potrzebujemy
wyjątkowo funkcjonalnych i mobil-
nych mebli, takich jak stoły, które  
służą także jako stołki, składane 
sofy i układane jeden na drugim 
pojemniki, które łatwo można  
przenieść, a później wykorzystać 
jako miejsce do przechowywania. 
Cenisz sobie wolność, zabawę  
i elastyczność? IKEA PS 2017 
to idealnie rozwiązanie, które  
wpasuje się w każdą przestrzeń  
w domu.



Jeszcze więcej nowości
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Nowości  
na każdym kroku
Katalog IKEA jest pełen nowości,  
na wielu płaszczyznach.  
Nowe produkty, nowe kolory, 
nowe wzory, nowe materiały.  
I oczywiście, nowe niskie ceny. 
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IKEA na co dzień
IKEA jest firmą, która skupia się na codziennym 
życiu. Dbamy o to, by ludziom żyło się lepiej – 
i w poniedziałkowe poranki i w środowe popołu-
dnia. To nasza wizja i najważniejszy cel. Dlatego 
tegoroczny Katalog, podobnie jak wcześniejsze, 
kładzie silny nacisk na rozwiązania dla codzien-
nego życia. Na przykład – jak żyć na niewielkiej 
przestrzeni, jak stworzyć dom, który podąża  
za Twoim rytmem i jak sprawić, by troska  
o środowisko stała się naturalną częścią życia.  
I – oczywiście – jak stworzyć domy, które będą 
dowodem na to, że dzieci są najważniejszymi 
ludźmi na świecie.
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Życie na małych powierzchniach

Życie na małych 
powierzchniach
Coraz więcej ludzi przeprowadza 
się do małych mieszkań w dużych 
miastach. Jednym z efektów tego 
trendu jest brak miejsca, obecny  
w wielu częściach świata. Dlatego 
kładziemy duży nacisk na pomysłowe  
rozwiązania dla małych przestrzeni. 
Pomysłowe i niedrogie. Chodzi  
o wielofunkcyjne meble, kompak-
towe rozwiązania, a nawet nowe 
spojrzenie na to, ile przedmiotów 
tak naprawdę jest nam potrzebnych. 
Chcemy pomóc ludziom wykorzystać  
ich przestrzeń w nowy i ekscytujący 
sposób. 

Odrobina prywatności
dla każdego 
Kiedy dzielisz z kimś mieszkanie lub pokój, 
czasem trudno zapewnić sobie choć trochę 
prywatności. Mała wysepka pośród innych 
łóżek, tylko dla Ciebie, może rozwiązać 
ten problem: regały na książki i wieszaki 
na ubrania podzielą przestrzeń i pomogą 
wytłumić hałas. A Ty będziesz w spokoju 
cieszyć się czasem tylko dla siebie.

Balkon gotowy
na ucztę 
Gdy robi się ciepło, wszyscy chcemy 
po prostu przenieść się na zewnątrz. 
Wcale nie potrzeba do tego dużo  
miejsca. Nawet mały balkon można 
zmienić w wygodną przestrzeń  
do przygotowywania i podawania 
pysznych posiłków. Półki pełnią  
podwójną rolę – nie tylko postawisz  
na nich składniki na balkonową ucztę, 
ale też pogawędzisz ze znajomymi, 
szatkując warzywa. Wyjdź na balkon.
Czy czujesz już wakacje?

IKEA na co dzień
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Życie na małych powierzchniachIKEA na co dzień
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Życie na małych powierzchniach

24 godziny z życia rozkładanej sofy
Coraz więcej osób przenosi się do miast, a mniejsze przestrze- 
nie stały się nowymi wymarzonymi domami. Nie tylko dlatego, 
że małe jest piękne – małe jest także funkcjonalne. Sercem tego  
pokoju dziennego jest rozkładana sofa – miejsce do towarzy-
skich spotkań, ale też do drzemki. Dodaj rozkładany stół, który 
może służyć także jako biurko, krzesło, które jednocześnie 
ozdobi ścianę oraz ławkę i zyskaj wystarczająco dużo miejsca, 
żeby zaprosić przyjaciół na domowe przyjęcie.

Przestrzeń dla urody
Jeśli wymarzona łazienka jest poza Twoim zasięgiem ze względu 
na ograniczoną przestrzeń, nadszedł czas na nieszablonowe 
myślenie i wyjście poza ramy – i to dosłownie. Przy odrobinie 
wyobraźni możesz wyjść z łazienką poza jej ściany, by stworzyć 
wygodne i przestronne miejsce do szykowania się. Wspólne 
toaletki nawiązują do teatralnej garderoby, gdzie w miłym 
towarzystwie oddasz się zabiegom pielęgnacyjnym.

IKEA na co dzień
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Życie na małych powierzchniach

24 godziny z życia rozkładanej sofy
Coraz więcej osób przenosi się do miast, a mniejsze przestrze- 
nie stały się nowymi wymarzonymi domami. Nie tylko dlatego, 
że małe jest piękne – małe jest także funkcjonalne. Sercem tego  
pokoju dziennego jest rozkładana sofa – miejsce do towarzy-
skich spotkań, ale też do drzemki. Dodaj rozkładany stół, który 
może służyć także jako biurko, krzesło, które jednocześnie 
ozdobi ścianę oraz ławkę i zyskaj wystarczająco dużo miejsca, 
żeby zaprosić przyjaciół na domowe przyjęcie.

Przestrzeń dla urody
Jeśli wymarzona łazienka jest poza Twoim zasięgiem ze względu 
na ograniczoną przestrzeń, nadszedł czas na nieszablonowe 
myślenie i wyjście poza ramy – i to dosłownie. Przy odrobinie 
wyobraźni możesz wyjść z łazienką poza jej ściany, by stworzyć 
wygodne i przestronne miejsce do szykowania się. Wspólne 
toaletki nawiązują do teatralnej garderoby, gdzie w miłym 
towarzystwie oddasz się zabiegom pielęgnacyjnym.

IKEA na co dzień Życie na małych powierzchniach

Produkty  
przyjazne  
dla niewielkich 
przestrzeni
Wiele naszych produktów  
zaprojektowano specjalnie  
z myślą o niewielkich prze-
strzeniach. Pomyślane tak, 
aby można je przechowywać 
jeden na drugim, składać, 
wieszać, chować, zwijać –  
lub po prostu by oszczędzały 
miejsce. 
 
Katalog 2017 pokazuje wiele 
przykładów, jak wykorzystać 
te produkty w różnych  
częściach domu.

IKEA na co dzień
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Meble tak elastyczne jak Ty

Meble tak elastyczne 
jak Ty
W porównaniu z tym, jak życie 
wyglądało jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu, obecnie ludzie żyją  
w bardziej płynny, elastyczny  
sposób. Kuchnie są teraz nie tylko  
miejscem przygotowywania po-
siłków. Mogą służyć jako biuro, 
gabinet lub miejsce, w którym 
naprawiamy rower. Wyzwaniem 
dla nas jako firmy meblowej jest 
opracowanie produktów o wielu 
zastosowaniach. Takich jak stoły  
kuchenne, które mogą pełnić 
funkcję powierzchni roboczej,  
sofy służące również do spania lub 
rozwiązania do przechowywania, 
które można wykorzystywać  
na mnóstwo innych sposobów. 
Chodzi o rozwój produktów, które 
są tak samo elastyczne jak ludzie.

IKEA na co dzień
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Sypialnia w dwóch odsłonach 
Gdy sypialnia jest jednocześnie pokojem dziennym, wydzielenie cichej 
i intymnej przestrzeni tylko dla Ciebie nabiera jeszcze większego  
znaczenia. To serce domu, z którego korzystają wszyscy domownicy, 
ale w sprytny sposób ukryto w nim sypialnię dla jednej osoby.  
Szafa jest garderobą, parawan przebieralnią, a sofa wygodnym 
łóżkiem do spania – o ile nie przeszkadza ci towarzystwo o poranku.

Meble tak elastyczne jak TyIKEA na co dzień
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Szafa bez wiercenia 
Wynajmujesz mieszkanie i potrzebujesz
funkcjonalnego rozwiązania do przechowy-
wania, ale właściciel mieszkania raczej nie  
będzie zachwycony kolejnymi wywierconymi 
w ścianie dziurami? Postanowiliśmy pogodzić 
te dwa punkty widzenia i stworzyliśmy szafę, 
która nie wymaga wiertarki, jest niedroga,  
a ma wszystko, co potrzebne: lekkie drążki 
na ubrania, pojemniki i wygodne metalowe 
moduły. Dzięki niej poczujesz się w wynaj-
mowanym mieszkaniu jak u siebie w domu.

Meble tak elastyczne jak TyIKEA na co dzień
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Meble tak elastyczne jak TyIKEA na co dzień
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Życie bardziej „eko”

Życie bardziej „eko” 
Coraz więcej ludzi chce żyć w bardziej  
zrównoważony sposób – zaintereso-
wanie życiem „eko” rośnie z godziny  
na godzinę. Dla milionów ludzi zielony  
styl życia jest jedyną alternatywą. 
Cieszymy się, że będąc częścią  
tego ruchu, dostarczamy produkty  
i rozwiązania pomagające ludziom 
zacząć żyć w zgodzie z naturą.
 
Coraz więcej ludzi interesuje się 
uprawą własnych warzyw lub po 
prostu hoduje w domu więcej roślin 
doniczkowych. Katalog IKEA 2017 
podsuwa mnóstwo pomysłów na 
zielone życie w wielu odsłonach.  
Nie tylko jako dodatek – ale jako 
ważna część domu.

IKEA na co dzień
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Życie bardziej „eko”IKEA na co dzień
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Drobne czyny, duża zmiana
Większość z nas zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na nasze życie  
ma środowisko naturalne. Jednocześnie często zapominamy,  
że każdy z nas może dużo zdziałać – dzięki zaangażowaniu  
i konsekwencji. Chodzi o to, by wspólnie, małymi kroczkami 
przyczyniać się do większych zmian.

Życie bardziej „eko”IKEA na co dzień
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Życie bardziej „eko”IKEA na co dzień



PH135666

PH135181

PH135095

PH134940

36

Zawsze na czasie, zawsze online

Zawsze na czasie, 
zawsze online 
Miliony ludzi korzystają z Internetu 
non-stop, 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu. Internet stał się 
naturalną częścią życia i wielu ludziom  
trudno bez niego funkcjonować.  
Tegoroczny Katalog zawiera wiele 
przykładów pokazujących, jak IKEA 
pomaga ludziom być w stałym  
kontakcie i zawsze na łączach;  
takich jak meble z wbudowaną  
ładowarką do telefonu lub prostych 
rozwiązań pomagających zapano-
wać nad plątaniną kabli w domu.

IKEA na co dzień
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Zawsze na czasie, zawsze onlineIKEA na co dzień
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Zawsze na czasie, zawsze onlineIKEA na co dzień

Na styku pracy i zabawy 
Gdy Twój dom jest jednocześnie Twoim biurem,  
dobrze zorganizowana przestrzeń pomoże  
Ci przestawić się w tryb pracy w godz. 9-17.  
Nie musisz mieć oddzielnego pokoju –  
by urządzić profesjonalne i wygodne domowe  
biuro wystarczy nieduży kącik. Funkcjonalne  
biurko i szafki, w których pomieścisz wszystko,  
co warto mieć pod ręką, zadbają o owocny  
dzień pracy. No i nic nie pobije czasu dojazdu 
do domu – trzy sekundy od biurka do sofy!
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Mieszkając z dziećmiIKEA na co dzień

Podwórko wkracza do domu 
Trawnik przed domem to idealne miejsce, gdzie dzieci 
mogą biegać, skakać, chować się, fikać i brykać. Ale nie 
jedyne – dzięki odpowiednim rozwiązaniom, możesz 
stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy także w domu. 
Ściana ze schowkami w tym pokoju dziennym pomieści
wszystkie gry i niezbędne akcesoria, a haki zmienią  
zabawki w dekoracje. Teraz każdy moment jest dobry  
na zabawę – dorośli też są mile widziani. Dołączysz?
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Mieszkając z dziećmi

Mieszkając z dziećmi
Życie z dziećmi jest wspaniałe.  
Ale to również wymagające zadanie. 
Trzeba dokładnie zastanowić się,  
jak wygospodarować miejsce dla 
wszystkich aktywności, które dzieci  
uwielbiają i których potrzebują. 
Od zawsze traktujemy dzieci jako 
najważniejszych ludzi na świecie. 
Staramy się rozwijać pomysły 
i produkty, które pomagają im bawić 
się, uczyć, odpoczywać, koncentro-
wać albo po prostu być dzieckiem. 
Chcemy, by maluchy czuły się mile 
widziane we wszystkich częściach 
domu. Dzieci są takie, jak Ty i ja. 
Tylko nieco bardziej interesuje je, 
dlaczego banany są żółte i dlaczego 
zabawa szczotką do WC jest nieco 
dziwnym pomysłem.

Rodzinny obiad na luzie
W dzisiejszych czasach rodzinny obiad może 
wyglądać w dowolny sposób. Najważniejsze 
to po prostu być razem. Wygodne miejsce 
do jedzenia o magicznej mocy przyciągania, 
którego nie chcemy opuszczać. To miejsce, 
w którym opowiadamy sobie historie, two-
rzymy wspomnienia i odrzucamy sztywne 
zasady. Jedz przy stole. Jedz pod stołem. 
Jedz na sofe albo w namiocie. Jedz obojęt-
nie gdzie – byle razem!

IKEA na co dzień
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01  Nowość METOD/KALVIA 
zestaw szafek do przechowywania

1965,-
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04  Nowość BACKARYD/ 
ÖVRARYD
stół

499,-
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Wymarzona jadalnia
Jadalnia to miejsce, w którym się zbieramy, 
by wspólnie coś zjeść, opowiadać historie  
i snuć plany na przyszłość. Ważne, by  
wyglądała dokładnie tak, jak chcesz, ponie-
waż odpowiednia atmosfera pomaga tworzyć 
niezapomniane chwile – te duże i te małe. 
Podstawa to stół i krzesła w twoim stylu,  
w odpowiednim rozmiarze. Całości dopełnią 
dodatki, które zadbają o radosny nastrój  
i dobrą zabawę.

Dywan

Miejsce, w którym stoi stół przyciąga 
plamy niczym magnes, ale dywany  
z sizalu i wełny są na nie odporne. 
Rozmiar dywanu powinien być  
większy niż wielkość stołu – gdy  
odsuniesz krzesła, wciąż będziesz 
mieć go pod stopami.

Dekoracje

Jeden przykuwający wzrok element wystroju 
jadalni potraf zdziałać cuda. Może być tak duży  
jak kredens albo tak mały jak ozdoba na środku 
stołu – ważne, by dzięki niemu pokój odzwiercie-
dlał twoją osobowość.

Oświetlenie

W przestrzeni jadalnianej najlepiej 
sprawdza się światło imitujące 
blask świec, które tworzy przytulną 
atmosferę. Kluczowe jest jednak 
oświetlenie suftowe, oświetlające 
całą powierzchnię stołu. Ważne 
są też przyciemniane żarówki, dzięki 
którym łatwo zmienisz nastrój. 

01 Nowość METOD/KALVIA zestaw szafek  
do przechowywania 1965,- Ta kombinacja 
obejmuje: szafki ścienne METOD wykończone  
folią melaminową, drzwi KALVIA z wykończeniem 
z folii, półki UTRUSTA wykończone folią melami- 
nową, nogi LIMHAMN ze stali nierdzewnej. 
S180×G40, W187.5cm.

02 SINNERLIG lampa wisząca 199,- Lakiero-
wany bezbarwnie bambus. Projekt: Ilse Crawford. 
Ø50cm. IKEA. Model T1431F Sinnerlig. Do tego 
modelu lampy pasują żarówki o klasie energetycz-
nej od A++ do D. 703.116.97

03 VILMAR krzesło 149,-/szt. Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie okleina dębowa/stal 
chromowana. Projekt: Johanna Jelinek. S52×G55, 
W89cm. 798.897.50

04 Nowość BACKARYD/ÖVRARYD stół 499,-  
Stal malowana proszkowo, płyta wiórowa  
i bambus. D150×S78, W75cm. 791.407.00

05 LOHALS dywan tkany na płasko 429,-
100% juta. S200×D300cm. 002.773.95

Jedzenie 21

05
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01  IVAR
2 sekcje z półkami i szufadami

776,-
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Lepszy sposób  
na przechowywanie 
Spiżarnia to taki miniaturowy sklep spo-
żywczy w domu. Gdy wszystko jest dobrze 
widoczne, niczego nie przeoczysz. Wcale nie 
musisz przeznaczać na nią dużo miejsca. 
Wystarczy zawiesić w narożniku zasłonę, 
która zapewni chłód i ograniczy dostęp 
światła. Jedzenie wyeksponowane w szkla-
nych słoikach zainspiruje cię do zaplanowa-
nia kolejnego posiłku, a metalowe szufady 
na warzywa korzeniowe wspaniale zastąpią 
lodówkę. Dzięki spiżarni żywność dłużej 
zachowa świeżość, a ty zyskasz większą 
pewność siebie w kuchni.

03

04

02

05

Słoiki

Przechowywanie przetworów  
w szklanych słojach jest przyjazne 
dla środowiska i pozwala oszczędzać 
energię. Dodatkowo masz czyste  
sumienie – nie marnujesz sezono-
wych produktów, które w innym 
wypadku mogłyby wylądować  
w koszu na śmieci. 

Metalowe szufady

Metalowe szufady, w których tak jak pod ziemią 
jest ciemno i chłodno, świetnie nadają się do  
przechowywania warzyw korzeniowych. Dzięki 
temu twoje warzywa dłużej zachowają świeżość. 

Oznaczenia półek

Dobra organizacja w spiżarni  
jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. 
Wystarczy umieścić na półkach 
metalowe uchwyty na etykietki. 
Dzięki nim łatwiej rozpoznasz,  
co znajduje się w poszczególnych 
słoikach i bez problemu znajdziesz 
to, czego szukasz.

01 IVAR 2 sekcje z półkami i szufadami 766,- 
Lita sosna. S134×G30, W226cm. 191.813.69

02 IVAR szufada 60,-/szt. Stal malowana 
proszkowo i poliester. Projekt: Sarah Fager. 
S39×G30, W14cm. 703.047.72

03 KORKEN słoik z pokrywką 9,99/szt. Szkło  
z recyklingu. Ø12, W16.5cm. 1l. 502.135.46

04 IVAR uchwyt na etykietę 5,-/2 szt. Stal 
malowana proszkowo i poliester. Projekt: Sarah 
Fager. S6×G3, W2cm. 903.047.71

05 IVAR hak do półki 6,-/2 szt. Stal malowa-
na proszkowo i poliester. Projekt: Sarah Fager. 
S2×G3, W7cm. 303.047.74

Kuchnia 67

Usługa montażu. Skorzystaj z pomocy specjalistów-montażystów współpracujących z IKEA. Patrz str. 311.
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Jak to zrobić

Urządź tak jak chcesz
W tym roku Katalog IKEA ma spra-
wić, by jak najwięcej ludzi mogło 
wykorzystać prezentowane pomysły 
i rozwiązania wyposażenia wnętrz  
w swoich domach. Urządzanie  
i aranżacja domu może wydawać się 
dość trudna – trzeba przecież wziąć 
pod uwagę tyle czynników. Ale tak 
naprawdę to wcale nie musi być 
skomplikowane lub zagmatwane.  
Z pomocą praktycznych wskazówek 
i jasnych sugestii możesz urządzić 
swój dom tak, by był funkcjonalny, 
osobisty i dopasowany do tego jak 
żyjesz. Przecież najważniejsze są 
Twoje potrzeby i Twój styl, my tylko  
podsuwamy ci składniki i dajemy 
kilka podpowiedzi.

IKEA na co dzień



Kuchnia Spotkań IKEA to wyjątkowe miejsce.  
W pięknej, zabytkowej kamienicy w centrum 
Warszawy znajdują się dwie w pełni wyposażone  
kuchnie, jadalnie, przestrzeń do odpoczynku  
i mnóstwo dobrej atmosfery. Dla najmłodszych 
przygotowaliśmy także bawialnię, w końcu  
zabawa ma być na całego!

W Kuchni Spotkań IKEA znajdują się wszystkie 
fajne, sprytne rozwiązania i akcesoria potrzebne 
do gotowania oraz urządzenia przyjęcia. To Ty 
decydujesz, co masz w niej ochotę przygotować. 
Wystarczy, że wpadniesz z zakupami i znajomy-
mi, a reszta zrobi się sama. 

Zapomnielibyśmy o jednym – wynajęcie  
Kuchni Spotkań jest całkowicie bezpłatne. 

Kuchnia Spotkań IKEA
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Kuchnia spotkań

Kuchnia  
Spotkań IKEA  

w liczbach
 

listopad 2015 -  
- czerwiec 2016

           72 sekundy 

to czas, w jakim zarez-
erwowano wszystkie 
terminy w pierwszym  
tygodniu działania  
Kuchni Spotkań IKEA

7 675 osób 

odwiedziło  
Kuchnię Spotkań IKEA 

od listopada 2015  
do czerwca 2016

Przez 8 miesięcy  
Kuchnię Spotkań  
IKEA odwiedziło:

4 160 kobiet 

2 105 mężczyzn 

1 420 dzieci

Kuchnia Spotkań  
była świadkiem wielu  

urodzin, chrzcin, 

zaręczyn i wieczorów  
panieńskich

Królowała  
kuchnia włoska  
i orientalna118 żarówek LED 

oświetlało Kuchnię  
Spotkań IKEA.  
Będą jeszcze  
działać przez 
około 25 lat

         Zmywarka  
pracowała  
non stop  

1 000 
cykli

40%  
mniej  
wody

 Od kwietnia do czerwca  
odbyło się 10 warsztatów  
kulinarnych dla seniorów,  
w których wzięło udział  

168 osób  
z Warszawy

Dzięki temu  
zużyto  

niż przy  
zmywaniu  

ręcznym

Kuchnia Spotkań IKEA
W IKEA wierzymy, że wspólne gotowanie  
i jedzenie to doskonałe okazje do spotkań 
w gronie najbliższych. Spotkań tworzących 
szereg pozytywnych emocji i doświadczeń. 
Pozwalają delektować się smakiem niepo-
wtarzalnych chwil, inspirują i uaktywniają 
kreatywność. Mimo wielu obowiązków,  
braku czasu, potrzebujemy momentów,  
w których możemy się zatrzymać  
i celebrować bycie razem. Kuchnia 
jest na to idealnym miejscem. 

Z tego powodu stworzyliśmy Kuchnię 
Spotkań IKEA - przestrzeń, której celem 
jest zachęcenie Polaków do odkrywania 
niepowtarzalnego smaku drobnych chwil 
spędzanych z bliskimi. Misją, jaka nam 
towarzyszyła przy tworzeniu tej wyjątko-
wej przestrzeni, było udostępnienie miejsca 
otwartego dla wszystkich, którzy pragną 
spotkać się z rodziną i przyjaciółmi przy 
wspólnym stole i celebrować wyjątkowe 
chwile spędzane razem.

Kuchnia Spotkań to także miejsce,  
w którym prezentujemy proste sposoby, 
aby nasz dom był przyjazny dla planety. 
To również tutaj swoje polskie premiery 
miały nowe kolekcje IKEA.
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują 
się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login:  adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło:  ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl
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