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Piękno prostoty
W październiku IKEA wprowadza na rynek najnowszy efekt współpracy  
z duńską firmą projektową HAY. Kolekcja obejmuje szeroki wybór produktów,  
od większych mebli, takich jak sofy i stoliki kawowe, aż po drobne akcesoria, 
takie jak nowa wersja kultowej, niebieskiej torby IKEA.
 
Wykorzystująca różne materiały, kolory i techniki produkcyjne, YPPERLIG  
to kolekcja podstawowych artykułów, dostosowanych do współczesnych  
potrzeb i pragnień. Nowoczesna, a zarazem ponadczasowa - tak jak  
produkty, które wchodzą w jej skład.
 
„W IKEA jesteśmy ciekawi świata. Wierzymy we współpracę z innymi,  
ponieważ razem możemy osiągnąć znacznie więcej, oferując lepsze  
produkty i rozwiązania dla wielu ludzi”. 
 
- Marcus Engman, Kierownik ds. Wzornictwa, IKEA of Sweden.

PH146028 YPPERLIG krzesło z podłokietnikami 199,-/szt.
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Powiedz hej do HAY 

Mette i Rolf Hay są małżeńskim duetem projektantów, tworzącym studio 
HAY. Założona w Kopenhadze w Danii w 2002 roku firma HAY koncentruje 
się na tworzeniu mebli z myślą o nowoczesnym życiu, przy wykorzystaniu 
zaawansowanej technologii produkcyjnej. Para czerpie inspiracje  
z architektury, mody i sztuki, tworząc przedmioty o prostym, funkcjonalnym  
i estetycznym wyglądzie. Mówiąc wprost, ta firma idealnie pasuje do IKEA.  

„Już od samego początku współpracy było dla nas jasne, że chcemy pozostać 
wierni podejściu IKEA, czyli tworzyć solidne i praktyczne produkty  
w przystępnych cenach, które będą służyły ludziom przez długie lata”.

- Mette Hay

Cały wywiad przeczytasz na stronach 20-21. 
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IKEA i HAY – silniejsi razem
Chociaż IKEA i HAY pracują w tej samej branży, jednak współpraca ta nigdy 
nie oznaczała rywalizacji dwojga konkurentów, ale skupiła się na wykorzystaniu 
kreatywności i doświadczenia poprzez zbudowanie silnego partnerstwa. IKEA 
ma głęboką wiedzę na temat produkcji, a HAY jest pasjonatem projektowania 
- kolekcja YPPERLIG jest wynikiem tego połączenia. Gdy podczas współpracy 
pojawiały się problemy, zostawały rozwiązywane szybko i w nowatorski sposób. 
W prawdziwym duchu IKEA działo się to zazwyczaj na etapie produkcji w fabryce.  
W trakcie procesu obie firmy stawiały sobie wyzwania, starannie dopracowując 
każdy produkt, dopóki obie strony nie były zadowolone z rezultatu. W wyniku 
wspólnych prac powstała przystępna cenowo kolekcja składająca się z produktów  
codziennego użytku stworzonych na długie lata. Kolekcja o wysokiej wartości 
wzorniczej, która wykorzystuje to, co najlepsze z obu tych światów, pokazując 
prawdziwą zaletę współpracy.

„Było przy tym mnóstwo pracy, ale przy okazji dużo frajdy - jednym z powodów  
jest fakt, że zarówno w przypadku HAY, jak i IKEA siłą napędową są procesy 
produkcyjne. Tak, jesteśmy projektantami, ale pasjonuje nas proces wytwarzania.  
Innym projektantom chcącym pracować z IKEA mogę tylko podpowiedzieć, 
że we współpracy z pewnością pomaga zrozumienie procesów produkcyjnych. 
Tak wiele decyzji podejmowanych jest bezpośrednio na miejscu, w fabryce,  
że lepiej być tam obecnym”.  

- Rolf Hay 

Obejrzyj film o monoblokowym krześle na http://ikea.today/making-the-monobloc/
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PH146014 YPPERLIG sofa 3-osobowa, rozkładana 1699,-
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Czasami to, co wydaje się proste, jest dość trudne do osiągnięcia. Podobnie 
jak w przypadku rozkładanej sofy YPPERLIG. Zespół projektantów chciał, aby 
produkt oferował coś więcej niż jedynie piękny wygląd - chodziło o naprawdę 
wspaniały sen. Uzyskanie właściwej konstrukcji i stabilności było prawdziwym 
wyzwaniem. Rozwiązaniem okazało się użycie materaca sprężynowego jako 
siedziska, a rezultatem jest dobrze zaprojektowana sofa, która zapewnia komfort  
i wygodę przez całą dobę. Słodkich snów!

PH146024 YPPERLIG stolik kawowy 149,-

PH146023 YPPERLIG 3-osobowa, rozkładana 1699,-
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PH146015 YPPERLIG stół 699,- 
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Stoliki z desek od zawsze stanowiły ważny element skandynawskiej tradycji 
meblarskiej. Nic więc dziwnego, że studio HAY chciało zaprojektować ich 
nowoczesną odsłonę. Wykorzystano najnowszą technikę „board-on-frame”, 
która zapewnia wyjątkową wytrzymałość, w połączeniu z metalową ramą  
i solidnymi drewnianymi nogami. Efekt to stabilny, bejcowany na biało stolik  
w jesionowej okleinie, o czystym, naturalnym wyglądzie. 

PH146029 YPPERLIG krzesło z podłokietnikami 199,-/szt.

PH146027 YPPERLIG wazon 99,99 
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PH146020 YPPERLIG ławka 299,- 
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Uwielbiamy udane metamorfozy! Biorąc pod uwagę fakt, że torba IKEA  
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów IKEA na świecie,  
Mette chciała stworzyć nową wersję, jednocześnie doceniając pierwowzór. 
Zachowując rozmiar i materiał, pracowała z kolorami i wzorami splotu.  
Torba jest dostępna w trzech różnych kolorach, a zespół projektantów  
stworzył także wersję, która jest wyjątkowo trwała dzięki paskowi nylonu 
biegnącemu wokół dna torby.

„To jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów IKEA, choć niedoceniany 
jako projekt designerski. Zachowaliśmy jej wymiary, ale zmieniliśmy wzór  
i kolorystykę. To hołd dla produktu, który zyskał status ikony”.

- Mette Hay

PH146032 YPPERLIG duża torba 3,99/szt. 
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Lustra są wykonane z metalu i są dostępne w trzech różnych rozmiarach  
i kolorach, dzięki czemu świetnie się sprawdzają w różnych pomieszczeniach  
w domu. Mają też wygodną, małą półkę idealną na wszystkie drobiazgi, 
których pełno w każdym domu. Lustro zostało także przetestowane  
pod kątem wilgotności, jest zatem odpowiednie do użytku w łazience. 

„Nie chcieliśmy robić czegoś, co byłoby po prostu wydarzeniem marketingowym 
- zależało nam, by stworzyć coś, co będzie piękne, dobrze wykonane i użyteczne.  
To naprawdę dobre produkty wykonane przez IKEA i doprawione odrobiną 
ducha HAY”. 

- Mette Hay

PH146033 YPPERLIG lustro 89,99  
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PH146017 YPPERLIG zestaw na biurko 29,99  
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HAY chciał stworzyć lampę, która byłaby wyjątkowo smukła, co stanowiło 
wyzwanie dla sposobu, w jaki IKEA zwykle produkuje swoje lampy. Było z tym 
dużo pracy, ale wszyscy są bardzo zadowoleni z wyniku: powstała niezwykle 
smukła lampa LED z wbudowanym dotykowym ściemniaczem, który pozwala 
regulować natężenie światła jednym dotknięciem palca. Zapewnia również 
dobre, nieoślepiające światło, które dzięki regulowanej główce można skierować 
tam, gdzie chcesz.  

„To była naprawdę dobra praca zespołowa i mam nadzieję, że ludzie to zauważą. 
Dobry projekt jest najczęściej efektem pracy zespołowej - a nie rezultatem 
pracy pojedynczego geniusza”.  

- Marcus Engman, Kierownik ds. Wzornictwa, IKEA of Sweden

PH146026 YPPERLIG lampa stołowa LED 179,-  
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„Jednym z naszych ulubieńców w kolekcji jest „monoblokowe krzesło”, które 
powstaje, gdy forma w kształcie fotela zostaje wypełniona pojedynczym 
wtryskiem płynnego tworzywa sztucznego. Strzał trwa około 30 sekund,  
a w efekcie uzyskujemy piękne, wygodne i mocne, a zarazem lekkie krzesło. 
Tak bardzo nam się ono spodobało, że stworzyliśmy zarówno model krzesła 
do jadalni, jak również niższe krzesło wypoczynkowe. Zostało ono nawet 
zatwierdzone do użytku publicznego”.

- Rolf Hay

PH146016 YPPERLIG zestaw stolików, 3 szt. 249,-
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„Dzięki tej współpracy naprawdę dużo się nauczyliśmy: prostoty w łańcuchu 
dostaw IKEA i upraszczania tego, co złożone, a więc ulepszania i ograniczania 
kosztów. Dowiedzieliśmy się również sporo o tym, jak tworzyć najlepsze narzędzia  
i rozwiązania, a także jak radzić sobie z wyzwaniami jakie wiążą się z płaskimi 
paczkami”.

- Rolf Hay

PH146021 YPPERLIG stołek 99,99
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Tekstylia stanowią dużą część kolekcji YPPERLIG. Większość poszewek  
na poduszki ma inny wzór z każdej strony, dzięki czemu są bardziej 
uniwersalnym, niedrogim sposobem na wprowadzenie do wnętrza  
charakteru i przytulności.

PH146034 YPPERLIG poszewka 19,99/szt.
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PH146018 YPPERLIG regał 399,-
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„Podczas tworzenia akcesoriów lubię obserwować modę i aktualne trendy. 
Uważam, że akcesoria, które tworzymy wspólnie do tej kolekcji, sprawią,  
że ludzie spojrzą w inny sposób na niektóre z najbardziej znanych  
produktów IKEA”. 

- Mette Hay

PH146031 YPPERLIG świecznik 12,99/szt.
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Ta pojedyncza formowana sofa, inspirowana projektem z początku 
lat 50., była sporym wyzwaniem ‒ IKEA nie była pewna, czy uda 
się ją stworzyć, gdyż wcześniej nie zaprojektowała nic podobnego.  
To jednak kolejny przykład, który pokazuje, że przy odrobinie 
uporu i ciężkiej pracy, zazwyczaj osiągasz to, czego pragniesz.

PH146025 YPPERLIG sofa 2-osobowa 1699,-  [Dostępna w lutym 2018]
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Co się stanie, gdy połączysz duńską  
firmę projektową ze szwedzkim  
sprzedawcą mebli? Właśnie tego 
chciała dowiedzieć się IKEA,  
rozpoczynając współpracę z HAY. 
Efektem jest YPPERLIG, kolekcja, 
która pokazuje prawdziwą moc 
współpracy. 

Założone przez Mette i Rolfa Hay  
studio HAY jest duńską firmą  
projektową, która działa na szerokim 
polu, od architektury po modę,  
będąc synonimem współczesnego  
designu. Krótko mówiąc: był to  
naturalny wybór dla IKEA, jeśli  
chodzi o firmę współpracującą.

Choć obie firmy mają wspólne 
spojrzenie na design, ważnym  
elementem sukcesu tej współpracy 
było również podobne podejście  
do wartości. W tym przypadku  
otwartość była kluczowa.  

„Natychmiast poczuliśmy, że IKEA jest  
bardzo otwartą firmą, która nie ma obaw  
związanych z dzieleniem się. Z mojego 
punktu widzenia to jeden z powodów,  
dla których ta współpraca tak bardzo 
mnie pociągała. Wspaniałe było to,  
że uczyliśmy się od siebie” - mówi Rolf.  
Mette zgadza się z nim: „Myślę, że czasy,  
w których żyjemy, sprzyjają dzieleniu 
się doświadczeniami, przyszłość opiera 
się na współpracy. Chodzi o właściwy 
dobór partnerów, o takie podejście do 
współpracy, gdzie obie strony wnoszą  
coś od siebie. W przypadku IKEA i HAY  
naprawdę czułam, że obie firmy się za-
angażowały i stworzyliśmy coś razem”.  

Pasja dla procesu produkcji
Tym, co również łączy HAY i IKEA jest  
zainteresowanie procesem produkcji,  
pomagające zrozumieć fakt, że wiele 
decyzji wpływających na ostateczny 
wygląd produktu jest podejmowanych 
na miejscu w fabryce.    

HAY łączy siły z IKEA 
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Zatem które produkty YPPERLIG  
są dla nich szczególnie ważne?
Jeśli chodzi o większe elementy  
kolekcji, ulubieńcem Rolfa jest mono-
blokowe krzesło do jadalni, wykonane 
techniką wtryskową przy użyciu poje-
dynczego strzału z płynnego tworzywa 
sztucznego. Strzał trwa około 30 sekund,  
a w efekcie powstaje wygodne, 
wytrzymałe, a zarazem lekkie krzesło,  
które nadaje się nawet do użytku 
publicznego. Zespołowi spodobało się 
ono tak bardzo, że stworzyli zarówno 
model krzesła do jadalni, jak również 
niższe krzesło wypoczynkowe. 

Nowa odsłona ikony IKEA
Podczas pracy dla własnej marki, pasją  
Mette są akcesoria. Kiedy zatem przyszło 
do projektowania kolekcji YPPERLIG, 
naturalnym było, że to na nich skupi 
swoją uwagę. Wizja Mette polegała na 
nadawaniu nowego życia najbardziej 
ikonicznym produktom IKEA, a jednym  
z nich była niebieska torba IKEA.  
Mette bardzo się denerwowała, jak na 
jej projekty zareaguje IKEA ponieważ  
torba przez lata zyskała status praw-
dziwej ikony. W efekcie kolekcja  
zawiera teraz trzy nowe wersje torby, 
z których wszystkie są nadal oryginalne,  
ale utrzymane w stylistyce HAY.  

„Niebieska torba jest jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych produktów 
IKEA, choć mało kto docenia ją jako 
projekt designerski. Zachowaliśmy 
wymiary torby, ale dodaliśmy nowe 
wzory i kolory. To hołd dla produktu, 
który zyskał status ikony”, mówi Mette

Współpraca pełna odkryć
Co małżeństwo projektantów najbar-
dziej docenia we współpracy z IKEA? 
„Dzięki tej współpracy naprawdę dużo 
się nauczyliśmy: prostoty w łańcuchu 
dostaw IKEA i upraszczania tego,  
co złożone, a więc ulepszania i ogra-
niczania kosztów. Dowiedzieliśmy się 
również sporo o tym, jak tworzyć  
najlepsze narzędzia i rozwiązania,  
a także jak radzić sobie z wyzwaniami 
jakie wiążą się z płaskimi paczkami”, 
mówi Rolf Hay.

W efekcie kolekcja YPPERLIG repre-
zentuje wizję, którą Mette i Rolf mieli 
rozpoczynając pracę nad projektem. 
Tak powstała kolekcja, która stanowi  
pochwałę prostoty, a w jej skład wchodzą  
pomysłowe produkty, które są proste, 
a jednocześnie mają ponadczasową 
jakość, która pięknie się starzeje.

HAY fakty 

Ludzie:  
Rolf i Mette Hay, małżeński duet, który stworzył firmę HAY,  
działającą w branży wzorniczej i meblarskiej. 

Miejsce:  
Kopenhaga, Dania
 
Tło:  
Rolf rozpoczął swoją karierę projektanta, pracując dla różnych firm designerskich  
w Danii i samodzielnie uczył się projektowania, a rodzice Mette prowadzili sklep 
z designerskimi produktami. Małżonkowie założyli firmę HAY w 2002 r.,  
a w 2014 r. powstał HAY Mini Market, salon typu pop-up z akcesoriami.
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Produkty i informacje o produktach

PE633891
YPPERLIG fotel 199,- 
Gdy nie są używane, można je 
przechowywać jeden na drugim. 
Wzmocnione tworzywo polipropy- 
lenowe. Projekt: HAY. S62×G64,  
W72 cm. Jasnoszary 203.465.81

PE633892
YPPERLIG fotel 299,- 
Gdy nie są używane, można je 
przechowywać jeden na drugim. 
Wzmocnione tworzywo polipropy-
lenowe i 100% poliester. Projekt: 
HAY. S62×G64, W72 cm. Gunnared 
ciemnoszary 803.465.78

PE657482
YPPERLIG sofa 2-osobowa 
1699,- [Dostępna w lutym 2018]
Pokrycie: 100% poliester.  
Nogi: Stal malowana proszkowo. 
Projekt: HAY. S152×G76, W92 cm. 
Gunnared ciemnoszary 803.465.97 

PE633816
YPPERLIG sofa 2-osobowa 
1199,-
Szerszy kąt siedziska sprawia,  
że sofa wydaje się głębsza  
i zapewnia wygodniejsze oparcie 
dla ciała. Pokrycie: 65% poliester  
i 35% bawełna. Projekt: HAY. 
S186×G84, W84 cm. Orrsta 
czarnoniebieski 003.465.96

PE633820
YPPERLIG 3-osobowa sofa, 
rozkładana 1699,- 
Materac w komplecie. Pokrycie: 
65% poliester i 35% bawełna. 
Projekt: HAY. S200×G80, W85 cm. 
Po rozłożeniu 70×200cm.  
Orrsta jasnoszary 303.465.90

PE633812
YPPERLIG stół 699,-
Lite drewno, okleina i stal to trwałe  
materiały, łatwe do utrzymania  
w czystości. Barwiona, lakierowana 
bezbarwnie okleina jesionowa i lita 
brzoza. Projekt: HAY. D200×S90, 
W74 cm. 803.465.83

PE633890
YPPERLIG ławka 299,-
Lity buk to trwały, naturalny  
materiał. Lakierowany bezbarwnie 
lity buk. Projekt: HAY. S100×G27, 
W46 cm. 403.453.78

PE633814
YPPERLIG stołek 99,99 
Lity buk to trwały, naturalny  
materiał. Lakierowany bezbarwnie 
lity buk. Projekt: HAY. S32×G27, 
W46 cm. 203.453.79

PE633821
YPPERLIG zestaw stolików,  
3 szt. 249,- 
Można je wykorzystywać poje-
dynczo lub zestawić razem, aby 
zaoszczędzić miejsce. Lakierowa-
ny bezbarwnie lity buk. Projekt: 
HAY. Rozmiary: 55×40×60,1 cm, 
40×40×42cm i 40×25×24,2 cm.  
803.453.76

PE633827
YPPERLIG stojak na gazety 
49,99
Lekki, łatwy do przenoszenia.  
Stal malowana proszkowo.  
Projekt: HAY. D55×S36, W67 cm. 
Ciemnoszary 103.461.24

PE633869
YPPERLIG stolik kawowy 149,- 
Lita brzoza to trwały, naturalny 
materiał. Stal malowana proszkowo 
i lakierowana bezbarwnie lita brzoza. 
Projekt: HAY. Ø50, W40 cm.  
Ciemnoszary/brzoza 903.465.92

PE633819
YPPERLIG regał 399,-
Lita brzoza to trwały, naturalny 
materiał. Stal malowana proszkowo  
i lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  
Projekt: HAY. S150×G35, W90 cm. 
Jasnoszary/brzoza 203.465.76

PE633818
YPPERLIG regał 399,-
Lita brzoza to trwały naturalny  
materiał. Stal malowana proszkowo  
i lakierowana bezbarwnie lita brzoza.  
Projekt: HAY. S90×G35, W166 cm. 
Jasnoszary/brzoza 403.465.75

PE633782
YPPERLIG półka ścienna 49,99
Niewielkie, dekoracyjne rozwiązanie  
do przechowywania, które można 
powiesić za drzwiami lub w innej 
wąskiej przestrzeni. Bezbarwnie  
lakierowana lita brzoza. Projekt:  
HAY. S54×G4, W100 cm.  
903.461.39

PE633824
YPPERLIG lustro 89,99
Stal malowana proszkowo i szkło. 
Projekt: HAY. S45×G4, W46 cm. 
Biały 703.461.02

PE633865
YPPERLIG krzesło z podłokiet-
nikami, do użytku wewnątrz/ 
na zewnątrz 199,-
Gdy nie są używane, można je 
przechowywać jedno na drugim. 
Wzmocnione tworzywo polipropy- 
lenowe. Projekt: HAY. S55×G51,  
W83 cm. Zielony 403.465.80

PE633864
YPPERLIG krzesło z podłokiet-
nikami, do użytku wewnątrz/ 
na zewnątrz 199,- 
Gdy nie są używane, można je 
przechowywać jedno na drugim. 
Wzmocnione tworzywo polipropy- 
lenowe. Projekt: HAY. S55×G51,  
W83 cm. Jasnoszary 603.465.79

PE633866
YPPERLIG krzesło z podłokiet-
nikami, do użytku wewnątrz/ 
na zewnątrz 199,-
Gdy nie są używane, można je 
przechowywać jedno na drugim. 
Wzmocnione tworzywo polipropy- 
lenowe. Projekt: HAY. S55×G51,  
W83 cm. Gunnared ciemnoszary 
003.465.77

PE633825
YPPERLIG lustro 69,99 
Stal malowana proszkowo i szkło. 
Projekt: HAY. S30×G4,3, W40 cm. 
Zielony 903.461.01

PE633826
YPPERLIG lustro 59,99 
Stal malowana proszkowo  
i szkło. Projekt: HAY. S30×G4,3, 
W25,7 cm. Ciemnoczerwony 
503.461.03
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PE636063
YPPERLIG lampa stołowa LED 
179,- 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. W44 cm. IKEA. Model 
B1612F YPPERLIG. Ten model 
oświetlenia zawiera wbudowane 
żarówki LED o klasie energetycznej 
A++ do A. Jasnoszary 303.461.04

PE636064
YPPERLIG lampa podłogowa 
LED 199,- 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. W122 cm. IKEA.  
Model G1608F YPPERLIG. Ten  
model oświetlenia zawiera wbu-
dowane żarówki LED, A++ do A. 
Ciemnoszary 303.461.23

PE633784
YPPERLIG wazon 99,99 
Malowany ręcznie przez wykwalifi-
kowanego rzemieślnika. Kamionka. 
Projekt: HAY. W30 cm. Brązowy  
303.465.71

PE633791
YPPERLIG wazon 69,99 
Malowany ręcznie przez wykwalifi-
kowanego rzemieślnika. Kamionka. 
Projekt: HAY. W23 cm. Zielony  
503.465.70

PE633815
YPPERLIG zestaw na biurko 
29,99 
Możesz dowolnie łączyć i stawiać 
jeden na drugim. W komplecie:  
2 pojemniki (Ø8, W3 cm), 1 kubek 
na długopisy (Ø8, W10,5 cm) 
i podajnik do taśmy (Ø8, W3 cm).   
Aluminium. Projekt: HAY. Czarny  
803.461.30

PE633811
YPPERLIG świecznik  
na tealighty 19,99/3 szt. 
Świecznik na tealighty możesz 
również używać do zwykłych świec. 
Malowane proszkowo aluminium.  
Projekt: HAY. W5,8 cm Szary  
603.461.31

PE634556
YPPERLIG świecznik  
na 3 tealighty 29,99 
Świecznik na tealighty możesz 
również używać do zwykłych świec. 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. D19,6×S5, W4,7 cm. 
Ciemnoszary 403.461.32

PE633882
YPPERLIG świecznik 12,99 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. Ø11, W5,1 cm.  
Ciemnoszary 703.463.24

PE633881
YPPERLIG świecznik 12,99 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. Ø11, W5,1 cm.  
Zielony 903.463.23

PE633880
YPPERLIG świecznik 12,99 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. Ø11, W5,1 cm.  
Jasnozielony 203.461.33

PE633793
YPPERLIG taca 29,99 
Laminowana tektura. Projekt: HAY. 
D58×S38 cm. Ciemnoczerwony 
003.463.32

PE633794
YPPERLIG taca 19,99 
Laminowana tektura. Projekt: HAY. 
D50×S16 cm. Zielony 303.463.40

PE633795
YPPERLIG taca 19,99 
Laminowana tektura. Projekt: HAY. 
D33×S33 cm. Ciemnoniebieski  
503.463.39

PE633796
YPPERLIG taca 12,99 
Laminowana tektura. Projekt: HAY. 
D28×S20 cm. Ciemnoczerwony/
jasnozielony 703.463.38

PE633884
YPPERLIG pojemnik z pokrywką 
24,99 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. S21×G20, W12 cm. 
Zielony 503.461.36

PE633885
YPPERLIG pojemnik z pokrywką 
19,99  
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. S16×G15, W12 cm. 
Niebieski 303.461.37

PE633822
YPPERLIG serwetki 5,99/30 szt. 
Serwetki wykonane z 3 warstw 
papieru są bardzo chłonne. 
Projekt: HAY. D33×S33 cm. Biały  
903.465.68

PE633883
YPPERLIG pojemnik z pokrywką 
9,99 
Malowane proszkowo aluminium. 
Projekt: HAY. S9×G8, W6 cm.  
Jasnozielony 703.461.35

PE633823
YPPERLIG serwetki 5,99/30 szt. 
Serwetki wykonane z 3 warstw 
papieru są bardzo chłonne. Projekt: 
HAY. D33×S33 cm. Jasnobrązowy 
703.465.69
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PE633801
YPPERLIG pled 39,99 
Pled zachowuje gładką i miękką 
powierzchnię, ponieważ obie strony 
mają wykończenie zapobiegające 
mechaceniu. 100% poliester.  
Projekt: HAY. S130×D170 cm.  
Ciemnozielony 103.461.38

PE633800
YPPERLIG pled 39,99 
Pled zachowuje gładką i miękką 
powierzchnię, ponieważ obie strony 
mają wykończenie zapobiegające 
mechaceniu. 100% poliester.  
Projekt: HAY. S130×D170 cm.  
Zielony 503.463.20

PE633797
YPPERLIG pled 39,99 
Pled zachowuje gładką i miękką 
powierzchnię, ponieważ obie strony 
mają wykończenie zapobiegające 
mechaceniu. 100% poliester.  
Projekt: HAY. S130×D170 cm.  
Jasnoszary 303.463.21

PE639332
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki. 
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Czarny/biały 
803.463.85

PE639335
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia 
 zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Ciemnoniebieski/ 
w paski 603.463.86

PE639337
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
dejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Ciemnoczerwony/ 
w paski 103.463.84

PE639336
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Różowy/w kropki 
703.463.81

PE639339
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia 
zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Jasnozielony/ 
w kropki 903.463.80

PE639333
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Niebieski/w kropki 
303.463.83

PE639357
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki. 
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Ciemnoniebieski/ 
w kropki 203.463.88

PE639340
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Ciemnoczerwony/ 
w kropki 103.463.79

PE639338
YPPERLIG poszewka 19,99
Zamek błyskawiczny ułatwia  
zdejmowanie poszewki.  
100% bawełna. Projekt: HAY. 
D50×S50 cm. Zielony/w kropki 
503.463.82

PE633877
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm. 
71 l. Zielony 203.463.50

PE633879
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm. 
71 l. Ciemnoczerwony 003.463.46

PE633873
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm. 
71 l. Żółty 603.463.48

PE633875
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm. 
71 l. Zielony/biały 403.463.49

PE633878
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm.  
71 l. Ciemnoczerwony/biały 
003.463.51

PE633872
YPPERLIG duża torba 3,99 
Nadaje się również do sortowania 
odpadów. Plastik polipropylenowy. 
Projekt: HAY. S36×G37, W35 cm. 
71 l. Żółty/czarny 803.463.47
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KONTAKT 
Małgorzata Jezierska, PR Specialist 
malgorzata.jezierska@ikea.com

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


