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Poradnik
kupującego

Meble na balkon i do ogrodu
Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl/ogrod.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach
są dostępne na metkach
cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.
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SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami
Jasnoszary/ciemnoszary, aluminium
malowane proszkowo. Poduszki
sprzedawane osobno. 103.865.01

349,-
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Życie poza domem
Marzysz o drzemce w słońcu? O spacerach w ogrodzie?
O grillowaniu z rozmachem? Twoje marzenia czekają
na ciebie w domu, bez względu na jego wielkość.
Twoja wyobraźnia i szeroki asortyment mebli
i akcesoriów ogrodowych pomogą je spełnić.
Nie ma znaczenia, czy chodzi o odpoczynek,
gotowanie, uprawianie ogródka, przechowywanie
czy pomoc przy praniu. Zobaczmy, co możemy
zrobić, by chwile spędzane pod gołym niebem
były jeszcze przyjemniejsze.
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PODANO PRZYJEMNOŚĆ
Gotowanie i wspólne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu ma w sobie coś wyjątkowego. Z jakiegoś
powodu jedzenie smakuje lepiej w promieniach słońca.
Być może sprawia to bliskość natury. Trudno powiedzieć.
Jednego jesteśmy natomiast pewni: w IKEA znajdziesz
wszystko, co może być potrzebne do czerpania radości
z gotowania i jedzenia na świeżym powietrzu –
od stołów i krzeseł, po grille i narzędzia ogrodnicze.
Wszystko to znajdziesz pod jednym dachem,
nawet jeśli u ciebie wcale nie trafi pod dach!
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WYLUZUJ
Na świeżym powietrzu łatwiej zwolnić i uprawiać
sztukę nicnierobienia. Na balkonie, na plaży, w parku
czy we własnym ogrodzie – wszędzie można poczuć się
jak u siebie. Od sof modułowych, hamaków i leżaków,
po parasole, altany, oświetlenie, tekstylia i wszystko
po drodze – oferujemy wszystko, co pomoże ci
zbudować własną oazę, którą żal będzie opuszczać.
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Jedzenie na
świeżym powietrzu
Niedzielny obiad w promieniach słońca. Śniadanie
na balkonie. Przyjęcie na patio. Dzięki odpowiednio
dobranym meblom ogrodowym przy stole nigdy
nie zabraknie dobrych widoków – ani doborowego
towarzystwa.

SJÄLLAND stół Jasnobrązowy/
eukaliptus bejcowany na jasnoszaro/
aluminium. 792.624.47

699,-
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WŁASNY PRZEPIS NA
UCZTOWANIE NA SŁOŃCU
Nieważne, czy dysponujesz ogromną szklarnią,
malutkim balkonem w środku miasta, przytulnym,
zacisznym tarasem, czy kocem rozłożonym nad
brzegiem morza, w IKEA znajdziesz odpowiednie
stoły, krzesła, ławki i stołki, które wpasują się
w twoją przestrzeń. Różnorodność stylów, mnogość
kolorów i materiałów pozwala wybrać meble,
które będą cieszyć twoje oko i nie sprawią kłopotu
z konserwacją. Bez względu na to, jaki zestaw
mebli znajdzie się w twoim ogrodzie, na stole
z pewnością nie zabraknie warzyw ani owoców!

Spędź trochę czasu z rodziną i przyjaciółmi, zasiadając
do wspólnego posiłku, odpoczywając i śmiejąc się
w zaciszu swojego balkonu.

Zafunduj sobie ucztę z owocami morza nieco bliżej fal,
rezerwując stolik tuż przy brzegu.

Zaparz filiżankę herbaty i delektuj się dźwiękami miasta
obserwowanego z balkonu.
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POZNAJ NASZYCH ULUBIEŃCÓW
Gotów na zanurzenie się w świecie mebli
ogrodowych, ale nie do końca wiesz,
od czego zacząć? Zebraliśmy w jednym
miejscu nasze ulubione meble, by pokrótce
przedstawić ich wygląd i mocne strony.

Na kolejnych stronach dowiesz się więcej
o oferowanych przez poszczególne serie
funkcjach, dostępnych rozmiarach,
materiałach i kolorach oraz cenach. Szukanie
właściwych mebli nie może być łatwiejsze!

ÄPPLARÖ powstaje z wytrzymałego drewna akacji,
pozyskiwanego ze zrównoważonych źródeł i doskonale
pasuje do każdej przestrzeni – składane meble sprawdzą
się na małych balkonach, a rozkładane stoły w ogrodach
lub na dużych tarasach. Serię ÄPPLARÖ darzymy
wyjątkowym uczuciem. Tylko nie mówcie o tym
pozostałym meblom! To najbardziej rozbudowana
seria mebli ogrodowych, stworzona z myślą o jedzeniu,
gotowaniu, odpoczynku i przechowywaniu. Obejmuje

między innymi leżaki, sofy modułowe, stoły różnej
wielkości, wózek i ławkę ze schowkiem. A to wcale
nie koniec! Opcji jest tak wiele, że zawsze możesz
dołączyć kolejne elementy, jeśli zmienią się twoje
potrzeby lub zamarzysz o czymś innym.
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SJÄLLAND oferuje szerokie możliwości
personalizacji, a dzięki zastosowaniu
eukaliptusa, aluminium i szkła meble
nie wymagają zbyt wiele troski.
Meble z tej serii dostępne są w dwóch
rozmiarach: większym i mniejszym.

LÄCKÖ czerpie inspirację z tradycyjnych
mebli ogrodowych z kutego żelaza.
Malowana proszkowo stal i sztuczny
rattan nie wymagają konserwacji
i łatwo utrzymać je w czystości.

VINDALSÖ łączy niewymagające
pielęgnacji malowane proszkowo
na biało aluminium z ciepłem drewna
eukaliptusa, dla trwałości pokrywanego
lakierem ochronnym. Seria zawiera
też wózek.

VÄDDÖ to spełnione marzenie
w kompaktowym wydaniu – składane
meble, które można też ustawiać
jedne na drugich. Wytrzymałe i łatwe
w pielęgnacji – powstają z malowanej
proszkowo stali i tworzywa imitującego
podział na drewniane listewki..

ASKHOLMEN powstaje z wytrzymałego
drewna akacji ze zrównoważonych
źródeł, bejcowanego na szarobrązowo
dla lepszego efektu i dodatkowej
ochrony. Seria obejmuje też składane
meble idealne na małe balkony.

TUNHOLMEN ma gastronomiczne
geny – meble z tej serii łatwo przenieść,
umyć, ustawić jeden na drugim
i zablokować. Odporne na korozję
aluminium jest solidne i nie wymaga
specjalnej pielęgnacji.

SALTHOLMEN to składany ulubieniec
małych, ale gwarnych balkonów.
Seria jest wykonana z solidnej,
łatwej w pielęgnacji stali malowanej
proszkowo i nie wymaga montażu.

TÄRNÖ to składane, wytrzymałe meble,
które urzekają połączeniem naturalnej
twardej akacji ze zrównoważonych
źródeł i stali malowanej proszkowo.
Drewno jest bejcowane na szarobrązowo
dla lepszego efektu i dodatkowej
ochrony.

FALHOLMEN powstaje z wytrzymałego
drewna akacji ze zrównoważonych źródeł,
bejcowanego na szarobrązowo dla
lepszego efektu i dodatkowej ochrony.
Krzesła można składować jedno
na drugim, by zaoszczędzić miejsce.
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Wiele naszych mebli ogrodowych wykonanych jest z materiałów, które nie wymagają skomplikowanej
pielęgnacji. Takie produkty oznaczone są symbolem „łatwe w pielęgnacji”. Aby dowiedzieć się więcej
o pielęgnacji mebli ogrodowych, zajrzyj na stronę 95.

ZESTAWY JADALNIANE DLA 2 OSÓB

TÄRNÖ 159,97 Czarny/bejcowana
na szarobrązowo lita akacja i stal malowana
proszkowo (698.984.15)

ASKHOLMEN 239,97 Bejcowana
na szarobrązowo lita akacja (191.779.18)

ÄPPLARÖ 575,99 Bejcowana
na szarobrązowo lita akacja (890.883.20)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

ASKHOLMEN stolik ścienny, składany.

TÄRNÖ stół, składany

70×44 cm

55×54 cm

700.954.29

1 szt.

ASKHOLMEN krzesło,

TÄRNÖ krzesło, składane

900.954.28

2 szt.

składane

803.210.21

ÄPPLARÖ stolik ścienny z opuszczanym blatem,
1 szt.

składany, 80×56 cm

802.917.31

1 szt.

802.049.27

1 szt.

ÄPPLARÖ panel ścienny
502.400.31

2 szt.

80×158 cm

ÄPPLARÖ półka do panela ściennego
68×27 cm

802.086.85 1 szt.

ÄPPLARÖ krzesło,
składane

102.085.37

2 szt.

SJÄLLAND 1097,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (592.649.42)

SJÄLLAND 1097,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (592.649.04)

SALTHOLMEN 259,97 Beżowy, stal
malowana proszkowo (191.838.15).

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 71×71×73 cm,
203.864.97
jasnoszary

SJÄLLAND podstawa 71×71×73 cm,
1 szt.

SJÄLLAND blat 68×68 cm,
ciemnoszary

203.864.97

SALTHOLMEN stół,
1 szt.

SJÄLLAND blat 68×68 cm,
804.019.37

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami
jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary

103.865.01

jasnobrązowy
jasnoszary/jasnobrązowy

803.118.33

1 szt.

803.118.28

2 szt.

SALTHOLMEN krzesło,
004.019.41

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami
2 szt.

składany, Ø65 cm

703.865.03

2 szt.

składane
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LÄCKÖ 259,97 Szary, stal malowana
proszkowo (498.984.35)

HÄRÖ/FEJAN 170,- Biały, plastik
i stal malowana proszkowo (891.197.17)

VÄDDÖ 288,98 Biały, stal malowana
proszkowo i plastik (090.484.13)

Lista zakupów

Lista zakupów

HÄRÖ stół, składany

VÄDDÖ stół 58×74 cm

402.595.11

1 szt.

LÄCKÖ stół Ø70 cm

401.518.41

1 szt.

VÄDDÖ składane

802.671.37

2 szt.

LÄCKÖ krzesło

601. 518.40

2 szt.

55×60 cm

902.090.81

1 szt.

FEJAN krzesło, składane

102.553.07

2 szt.

Również dla
twojej firmy!

TUNHOLMEN 737,- Szary, stal
malowana proszkowo (390.484.21).
Stół i krzesło zostały przetestowane
pod kątem eksploatacji w miejscach
publicznych i spełniają wymagania
w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości
i stabilności określone w normie EN581.
Lista zakupów

Lista zakupów

Również dla
twojej firmy!

TUNHOLMEN 737,- Ciemnobrązowe,
malowane proszkowo aluminium
(591.300.09). Stół i krzesło
zostały przetestowane pod kątem
eksploatacji w miejscach publicznych
i spełniają wymagania w zakresie
bezpieczeństwa, wytrzymałości
i stabilności określone w normie EN581.
Lista zakupów

TUNHOLMEN stół
58×69 cm

602.594.97

1 szt.

TUNHOLMEN stół,

TUNHOLMEN krzesło

502.595.01

2 szt.

58×69 cm

703.262.79

1 szt.

TUNHOLMEN krzesło

103.262.77

2 szt.

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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ZESTAWY JADALNIANE DLA 4 OSÓB

ASKHOLMEN 498,96 Bejcowana
na szarobrązowo lita akacja (192.121.82)

ÄPPLARÖ 775,- Bejcowana na brązowo lita
akacja. (398.984.45)

FALHOLMEN 815,- Bejcowana
na szarobrązowo lita akacja (192.178.58)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

ASKHOLMEN stół

ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem,

112×62 cm, skadany

103.378.17

1 szt.

ASKHOLMEN krzesło,
składane

502.400.31

20/77/133×62 cm

FALHOLMEN stół,

502.085.35

1 szt.

153×73 cm

ÄPPLARÖ krzesło, składane 102.085.37

4 szt.

FALHOLMEN krzesło

4 szt.

z podłokietnikami

903.130.92

1 szt.

503.130.94

4 szt.

SJÄLLAND 1796,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (992.523.72)

SJÄLLAND 1796,- Szkło szary/
jasnoszary, szkło i aluminium
malowane proszkowo (792.651.96)

SJÄLLAND 1796,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (992.651.57)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary, 2 szt.

803.865.07

1 szt.

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
1 szt.

glass/ciemnoszary, 2 szt.

003.865.06

704.017.06

1 szt.

103.865.01

jasnoszary/ciemnoszary

1 szt.

jasnoszary/ciemnoszary

903.865.02

1 szt.

jasnobrązowy, 2 szt.

203.865.05

1 szt.

504.019.86

1 szt.

SJÄLLAND ławka 136 cm,
704.017.06

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
2 szt.

jasnoszary

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,

SJÄLLAND ławka 136 cm,

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
jasnoszary/ciemnoszary

903.865.02

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,

SJÄLLAND ławka 136 cm,
jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary

103.865.01

jasnoszary/jasnobrązowy

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
2 szt.

jasnoszary/jasnobrązowy

703.865.03

2 szt.

SJÄLLAND 2095,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (292.650.14)

SJÄLLAND 2095,- Szkło szary/
jasnoszary, szkło i aluminium
malowane proszkowo (392.650.37)

SJÄLLAND 2095,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (192.523.71)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary, 2 szt.

803.865.07
103.865.01

903.865.02

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary
glass/ciemnoszary, 2 szt.

003.865.06

jasnoszary/ciemnoszary

103.865.01

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu, 86×72 cm,
1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
4 szt.

jasnoszary
jasnobrązowy, 2 szt.

203.865.05

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
4 szt.

jasnoszary/jasnobrązowy

703.865.03

4 szt.
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ÄPPLARÖ 1215,- Bejcowana na brązowo
lita akacja (990.483.95)
Lista zakupów
ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem
140/200/260×78 cm

402.085.31

1 szt.

ÄPPLARÖ krzesło
z podłokietnikami

VINDALSÖ 1545,- Bejcowany na brązowo
lity eukaliptus i malowane proszkowo na biało
aluminium (690.469.82)

VINDALSÖ 2145,- Bejcowany na brązowo
lity eukaliptus i malowane proszkowo na biało
aluminium. (891.300.03)

Lista zakupów

Lista zakupów

VINDALSÖ stół,
182×100 cm

202.085.27

4 szt.

VINDALSÖ stół,
902.590.33

1 szt.

VINDALSÖ krzesło
z podłokietnikami

182×100 cm

902.590.33

1 szt.

103.064.39

4 szt.

VINDALSÖ krzesło
402.590.35

VÄDDÖ 518,96 Biały, stal malowana
proszkowo i plastik. (590.484.15)

SALTHOLMEN 668,96 Beżowy, stal
malowana proszkowo. (592.180.83)

Lista zakupów

Lista zakupów

4 szt.

z regulowanym oparciem

SALTHOLMEN stół,

VÄDDÖ stół,
116×74 cm

802.595.14

1 szt.

115×74 cm, W72 cm

VÄDDÖ krzesło

802.671.37

4 szt.

SALTHOLMEN krzesło,
składane

603.684.96

1 szt.

803.118.28

4 szt.

W sprzedaży od kwietnia 2018

W sprzedaży od kwietnia 2018

W sprzedaży od kwietnia 2018

SJÄLLAND 2295,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (392.654.81)

SJÄLLAND 2295,- Szkło szary/
jasnoszary, szkło i aluminium
malowane proszkowo (992.654.78)

SJÄLLAND 2295,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (792.654.84)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary 2 szt.

803.865.07

jasnoszary

903.865.02

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

glass/ciemnoszary 2 szt.

003.865.06

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

jasnobrązowy 2 szt.

203.865.05

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem,

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem,

jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary/jasnobrązowy

504.053.38

4 szt.

504.053.38

4 szt.

304.053.39

4 szt.

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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ZESTAWY JADALNIANE DLA 6-8 OSÓB

ÄPPLARÖ 1573,- Bejcowana na brązowo
lita akacja (398.984.74)

ÄPPLARÖ 1832,- Bejcowana na brązowo
lita akacja (190.707.81)

ÄPPLARÖ 1931,- Bejcowana na brązowo
lita akacja (690.539.82)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem

ÄPPLARÖ stół 140×140 cm 702.051.83

140/200/260x78 cm

402.085.31

1 szt.

ÄPPLARÖ krzesło
z podłokietnikami

6 szt.

ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem

202.085.27

6 szt.

140/200/260×78 cm
ÄPPLARÖ krzesło
z regulowanym oparciem

802.085.29

1 szt.

ÄPPLARÖ krzesło
z podłokietnikami

202.085.27

1 szt.

ÄPPLARÖ ławka
z oparciem

402.085.31

1 szt.

702.085.39

8 szt.

SJÄLLAND 2793,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (192.652.03)

SJÄLLAND 2793,- Szkło szary/
jasnoszary, szkło i aluminium
malowane proszkowo (492.652.06)

SJÄLLAND 2793,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (192.651.99)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

803.865.07

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
jasnoszary/ciemnoszary

103.865.01

903.865.02

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary, 2 szt.

jasnoszary
glass/ciemnoszary, 2 szt.

003.865.06

jasnoszary/ciemnoszary

103.865.01

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
6 szt.

jasnoszary
jasnobrązowy 2 szt.

203,865.05

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami,
6 szt.

jasnoszary/jasnobrązowy

703.865.03

6 szt.

W sprzedaży od kwietnia 2018

W sprzedaży od kwietnia 2018

W sprzedaży od kwietnia 2018

SJÄLLAND 3093,- Ciemnoszary/
jasnoszary, aluminium malowane
proszkowo (992.654.35)

SJÄLLAND 3093,- Szkło szary/
jasnoszary, szkło i aluminium
malowane proszkowo (292.654.29)

SJÄLLAND 3093,- Jasnobrązowy/
jasnoszary, lity eukaliptus i aluminium
malowane proszkowo (692.654.32)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary, 2 szt.

803.865.07

jasnoszary

903.865.02

SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

glass/ciemnoszary, 2 szt.

003.865.06

jasnoszary

903.865.02

1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
1 szt.

jasnobrązowy, 2 szt.

203.865.05

1 szt.

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem,

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem,

SJÄLLAND krzesło z regulowanym oparciem light,

jasnoszary/ciemnoszary

jasnoszary/ciemnoszary

szary/jasnobrązowy

504.053.38

6 szt.

504.053.38

6 szt.

304.053.39

6 szt.

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
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KRZESŁA JADALNIANE, STOŁKI I ŁAWY

TÄRNÖ krzesło, skadane. Siedzisko:
S39×G28×W45 cm. Lita akacja i stal
malowana proszkowo.

ASKHOLMEN krzesło, skadane. Siedzisko:
36×30 cm, seat wysokość 46 cm. Lita akacja
Bejcowany na szarobrązowo 502.400.31

79,99

ÄPPPLARÖ stolik, skadany. 40×38 cm,
wysokość 42 cm. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

202.049.25

59,99

Czarny/Bejcowany
na szarobrązowo

900.954.28

49,99

ÄPPPLARÖ krzesło, składane.
Siedzisko: S40×G41×W44 cm. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

102.085.37

129,-

ÄPPLARÖ krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S49×G49×W41 cm. Lita akacja
(brązowa bejca) i lita sosna (biały).
Bejcowany na brązowo

202.085.27

179,-

ÄPPLARÖ krzesło z regulowanym
oparciem, składane. Siedzisko:
S44×G48×W41 cm. Lita akacja
(brązowa bejca) i lita sosna (biały).
Bejcowany na brązowo

ÄPPLARÖ ławka. Z miejscem dla 2 osób.
114×41 cm, wysokość 44 cm. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

102.051.81

179,-

ÄPPPLARÖ ławka z oparciem. 117×65 cm,
wysokość 80 cm. Lita akacja (brązowa bejca)
i lita sosna (biały).
Bejcowany na brązowo

802.085.29

259,-

Jasnoszary/jasnobrązowy 703.865.03

349,-

SJÄLLAND ławka. Siedzisko:
S127×G42×W52 cm. Aluminium
malowane proszkowo.
Jasnoszary/ciemnoszary

704.017.06

179,-

SJÄLLAND krzesło
z podłokietnikami. Siedzisko:
S44×G46×W43 cm. Aluminium
malowane proszkowo.
Jasnoszary/ciemnoszary

SJÄLLAND krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S44×G46×W43 cm. Lity eukaliptus
i aluminium malowane proszkowo.

702.085.39

103.865.01

349,-

SJÄLLAND ławka. Siedzisko:
S127×G42×W52 cm. Lity eukaliptus
i aluminium malowane proszkowo.
399,-

Jasnoszary/jasnobrązowy 504.019.86

399,-
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W sprzedaży od kwietnia 2018

SJÄLLAND krzesło z regulowanym
oparciem, składane. Siedzisko:
S45×G43×W42 cm. Aluminium
malowane proszkowo.

SJÄLLAND krzesło z regulowanym
oparciem, składane. Siedzisko:
S45×G43×W42 cm. Lity eukaliptus
i aluminium malowane proszkowo.

Jasnoszary/ciemnoszary

504.053.38

399,-

VINDALSÖ krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S40×G42×W45 cm. Malowany lity
eukaliptus i aluminium. Możesz mieć kilka
krzeseł pod ręką, nie zajmując zbyt dużo
miejsca, ponieważ można je przechowywać
jedno na drugim.
Biały/brązowa bejca

402.590.35

199,-

FALHOLMEN krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S50×G42×W42 cm. Lita akacja
Można składować jedno na drugim,
by zaoszczędzić miejsce.

399,-

Bejcowany na szarobrązowo 503.130.94

VINDALSÖ krzesło z regulowanym
oparciem. Siedzisko: S45×G41×W45 cm.
Malowany lity eukaliptus i aluminium.
Możesz mieć kilka krzeseł pod ręką,
nie zajmując zbyt dużo miejsca, ponieważ
można je przechowywać jedno na drugim.

FEJAN krzesło, składane.
Siedzisko: S40×G39×W45 cm.
Stal malowana proszkowo i plastik.

Jasnoszary/jasnobrązowy 304.053.39

Biały/brązowa bejca

103.064.39

Biały

102.553.07

129,-

45,-

349,-

SALTHOLMEN krzesło, składane.
Siedzisko: S38×G35×W46 cm.
Stal malowana proszkowo.

YPPERLIG krzesło
z podłokietnikami. Siedzisko:
S42×G43×W46 cm. Plastik.
Zielony

403.465.80

199,-

Jasnoszary

603.465.79

199,-

Beżowy

803.118.28 79,99

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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KRZESŁA JADALNIANE, STOŁKI I ŁAWY

VÄDDÖ stołek. S36×G33×W46 cm.
Stal galwanizowana malowana proszkowo
i plastik. Możesz mieć kilka stołków pod ręką,
nie zajmując zbyt dużo miejsca, ponieważ
można je przechowywać jedno na drugim.
Biały

702.671.33 39,99

VÄDDÖ krzesło. Siedzisko: S39×G46×W46 cm.
Stal malowana proszkowo/stal galwanizowana
i plastik. Możesz mieć kilka krzeseł pod ręką,
nie zajmując zbyt dużo miejsca, ponieważ
można je przechowywać jedno na drugim.
Biały

802.671.37 79,99

VÄSTERÖN stołek. Siedzisko:
S24×G24×W44 cm. Stal malowana
proszkowo i plastik. Możesz mieć kilka
stołków pod ręką, nie zajmując zbyt dużo
miejsca, ponieważ można je przechowywać
jedno na drugim.
Pomarańczowy

VÄSTERÖN ławka. Z miejscem dla 2 osób.
iedzisko: S91×G28×W44 cm. Siedzisko:
S91×G28×W44 cm. Stal malowana
proszkowo i plastik. Możesz mieć kilka ławek
pod ręką, nie zajmując zbyt dużo miejsca,
ponieważ można je przechowywać jedno
na drugim.
Pomarańczowy

403.079.51

99,99

INNAMO krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S37×G45×W45 cm. Plastik.
Możesz mieć kilka krzeseł pod ręką,
nie zajmując zbyt dużo miejsca, ponieważ
można je przechowywać jedno na drugim.
Biały
Ciemnoszary

503.124.24 149,103.124.21 149,-

Również dla
twojej firmy!

LÄCKÖ krzesło. Stal malowana proszkowo.
Możesz mieć kilka krzeseł pod ręką,
nie zajmując zbyt dużo miejsca, ponieważ
można je przechowywać jedno na drugim.
Szary

601.518.40 79,99

TUNHOLMEN krzesło. Siedzisko:
S42×G50×W45 cm. Aluminium malowane
proszkowo. Możesz mieć kilka krzeseł pod
ręką, nie zajmując zbyt dużo miejsca,
ponieważ można je przechowywać jedno
na drugim. Krzesło zostało przetestowane
pod kątem eksploatacji w miejscach
publicznych i spełnia wymagania w zakresie
bezpieczeństwa, wytrzymałości i stabilności
określone w normie EN581.
Ciemnobrązowy
Szary

103.262.77 229,502.595.01 229,-

503.079.55 39,99

LÄCKÖ krzesło z podłokietnikami.
Siedzisko: S42×G42×W42 cm. Stal malowana
proszkowo i plastik. Możesz mieć kilka
krzeseł pod ręką, nie zajmując zbyt dużo
miejsca, ponieważ można je przechowywać
jedno na drugim.
Szary

401.604.78 99,99
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PODUSZKI NA MEBLE JADALNIANE
Posiłki na świeżym powietrzu mogą być jeszcze wygodniejsze
z grubymi, miękkimi poduszkami. Dostępne w wielu kolorach
i wzorach, w wielkim stylu lądują na ogrodowym siedzisku.
Większość poduszek ma zdejmowane pokrycia, które można

Poszewki FRÖSÖN i poduszki DUVHOLMEN sprzedawane są oddzielnie,
dzięki czemu łatwiej jest odmienić wygląd krzesła i wyprać pokrycie,
gdy się zabrudzi. Powstają z poddanych recyklingowi butelek PET i są
barwione w sposób przyjazny dla środowiska, dzięki czemu ich kolory
są bardziej odporne na promienie słońca.
FRÖSÖN poszewki na poduszki: 100% poliester, można prać w pralce.
DUVHOLMEN poduszki wewnętrzne: Wypełnienie: watolina poliestrowa/
poliuretan
.

prać w pralce. Wszystkie natomiast można odwrócić,
gdy jedna strona się zabrudzi, więc nie trzeba ich za często
prać dzięki czemu będą dłużej ci służyć. Poduszki pozostają
na swoim miejscu dzięki sznurkom i/lub rzepom.

FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska/oparcia 116×45 cm.
Należy uzupełnić poduszką wewnętrzną DUVHOLMEN do poduszki
siedziska/oparcia.
Beżowy
Ciemnoszary

303.917.14
203.917.19

49,99
49,99

FRÖSÖN poszewka na poduszkę na krzesło Ø35 cm. Należy
uzupełnić poduszką wewnętrzną DUVHOLMEN do poduszki na krzesło
Ø35 cm.
Beżowy
Ciemnoszary
Niebieski

303.917.09
803.917.16
803.918.20

15,15,15,DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna do poduszki siedziska/
oparcia. W komplecie: 1 poduszka siedziska (45×42 cm) i 1 poduszka
oparcia (45×71 cm).

DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna do poduszki na krzesło
Ø35 cm. Grubość 4 cm.
Szary

803.918.39

103.917.10
603.917.17
503.918.26

203.918.56

50,-

10,-

FRÖSÖN poszewka na poduszkę na krzesło 44x44 cm.
Należy uzupełnić poduszką wewnętrzną DUVHOLMEN do poduszki
na krzesło 44×44 cm.
Beżowy
Ciemnoszary
Niebieski

Szary

Poszewki na poduszki FRÖSÖN szyte są z poliestru
powstającego z poddanych recyklingowi butelek PET
i barwione przy wykorzystaniu przyjaznej dla środowiska
techniki, która sprawia, że ich kolory nie blakną tak szybko
na słońcu.

19,99
19,99
19,99

DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna do poduszki na krzesło
44×44 cm. Grubość 5 cm.
Szary

803.918.44

20,-

Poduszki YTTERÖN można odwrócić, gdy jedna strona się zabrudzi,
dzięki czemu można je rzadziej prać i będą dłużej nam służyć.

Poduszki NÄSTÖN mają inny kolor z każdej strony, więc wystarczy
je obrócić, żeby odmienić swój taras czy ogród.

Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Wypełnienie: Pianka
poliuretanowa. Prać ręcznie.

Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Wypełnienie: Pianka
poliuretanowa. Prać ręcznie.

Poduszka na krzesło, Ø35 cm. Grubość 8 cm.

Poduszka na krzesło, 40×40 cm. Grubość: 2 cm.

Niebieski

703.192.88

Turkusowy/beżowy

29,99

Poduszka na siedzisko/oparcie, głębokość siedziska 48 cm,
wysokość oparcia 68 cm, szerokość 47 cm. Grubość: 2 cm.
Turkusowy/beżowy
403.895.41
49,99

Poduszka na krzesło, 40×40 cm. Grubość 8 cm.
Niebieski

203.146.98

Poduszko na siedzisko/oparcie, głębokość siedziska 47 cm,
wysokość oparcia 45 cm, szerokość 50 cm. Grubość 8 cm.
Niebieski
803.147.04
69,99

503.895.26

15,99

19,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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PODUSZKI NA MEBLE JADALNIANE
Poduszki HÅLLÖ można odwrócić, gdy jedna strona się zabrudzi,
dzięki czemu można je rzadziej prać i będą dłużej nam służyć. Tkanina
jest barwiona przy wykorzystaniu przyjaznej dla środowiska techniki,
która sprawia, że kolory są bardziej odporne na promienie słońca.

Poduszki STEGÖN można odwrócić, gdy jedna strona się zabrudzi,
dzięki czemu można je rzadziej prać i będą dłużej nam służyć.

Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Wypełnienie: Włókna
poliestrowe. Prać ręcznie.
Poduszka na krzesło, Ø35 cm. Grubość: 8 cm.
Beżowy

203.126.04

19,99

Poduszka na krzesło, 40×40 cm. Grubość: 8 cm.
Beżowy

403.137.25

29,99

Poduszka na krzesło, 50×50 cm. Grubość: 8 cm.
Beżowy
Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Wypełnienie: Watolina
poliestrowa.Prać ręcznie.
Poduszka na krzesło, 40×40 cm. Grubość: 6 cm.
Czarny

702.645.49

39,99

Beżowy

202.616.85

39,99

703.126.06

39,99

Poduszka na siedzisko/oparcie, głębokość siedziska 48 cm,
wysokość oparcia 68 cm, szerokość 47 cm. Grubość 8 cm.
Beżowy

703.126.11

79,99

Poduszka na krzesło, 50×50 cm. Grubość: 6 cm.
Czarny

402.644.85

49,99

Beżowy

502.616.79

49,99

Poduszka na siedzisko/oparcie, głębokość siedziska 48 cm,
wysokość oparcia 68 cm, szerokość 47 cm. Grubość: 6 cm.
Czarny

702.644.60

99,99

Beżowy

602.616.93

99,99

Poduszkę BENÖ można odwrócić, gdy jedna strona się zabrudzi,
dzięki czemu można ją rzadziej prać i będzie dłużej nam służyć.
Proces barwienia tkaniny z wykorzystaniem specjalnej zaprawy
ogranicza zużycie wody i barwnika, a kolory są trwalsze niż
w przypadku stosowania tradycyjnych technik barwiarskich.

Poduszki GRENÖ mogą służyć jako podparcie odcinka lędźwiowego
albo podłokietnik, dzięki czemu ogrodowa sofa lub krzesło będą
jeszcze wygodniejsze. Wszystkie poduszki mają zdejmowane
pokrycie, które można wyprać w pralce.

Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Wypełnienie: Watolina
poliestrowa. Można prać w pralce.

Poszewka na poduszkę: 100% poliester. Tkanina wewnętrzna:
Włóknina polipropylenowa. Wypełnienie: Puste włókna poliestrowe.
Można prać w pralce.

BENÖ poduszka na krzesło, Ø35 cm. Grubość 3 cm.
Ciemnoszary

903.365.50

8,99

Poduszka, 59×30 cm. Grubość 15 cm.
Ciemnoniebieski/

203.380.10

24,99

Niebieski/szary

403.380.09

24,99

Żółty/biały

603.380.08

24,99

Wielobarwny

803.380.07

24,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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PODUSZKI NA MEBLE JADALNIANE – JAK WYBIERAĆ
Krzesła
jadalniane

HÅLLÖ
beżowy,
czarny

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN
beżowy,
niebieski,
ciemnoszary

NÄSTÖN
turkusowy/
beżowy

STEGÖN
beżowy

YTTERÖN
niebieski

BENÖ
ciemnoszary

Krzesło składane

40×40 cm

Ø35 cm

40×40 cm

40×40 cm

40×40 cm

Ø35 cm

Krzesło z podłokietnikami

50×50 cm

—

—

50×50 cm

92×50 cm

—

Krzesło z regulowanym
oparciem, składane

116×47 cm

116×45 cm*

116×47 cm

116×47 cm

—

—

Ławka z oparciem

50×50 cm

—

—

50×50 cm

92×50 cm

—

Krzesło z podłokietnikami

—

44×44 cm

—

—

—

—

Krzesło z regulowanym
oparciem, składane

—

116×45 cm*

—

—

—

—

Ława

—

Ø35 cm

—

—

Ø35 cm

Krzesło z podłokietnikami

40×40 cm

44×44 cm

—

—

—

—

Krzesło
z regulowanym oparciem

50×50 cm

116×45 cm*

—

—

—

—

—

Ø35 cm

—

Ø35 cm

Ø35 cm

Ø35 cm

50×50 cm

44×44 cm

—

50×50 cm

92×50 cm

—

—

Ø35 cm

—

Ø35 cm

Ø35 cm

Ø35 cm

50×50 cm

—

—

—

—

—

—

Ø35 cm

—

Ø35 cm

Ø35 cm

Ø35 cm

—

Ø35 cm

—

Ø35 cm

Ø35 cm

Ø35 cm

Poduszki
ÄPPLARÖ

SJÄLLAND

VINDALSÖ

ASKHOLMEN
Krzesło składane
FALHOLMEN
Krzesło z podłokietnikami
TÄRNÖ
Krzesło składane
LÄCKÖ
Krzesło z podłokietnikami
Krzesło
SALTHOLMEN
Krzesło składane

* Poszewki FRÖSÖN do poduszek 116x45 dostępne w kolorze beżowym i ciemnoszarym.
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STOŁY JADALNIANE

TÄRNÖ stół, składany. Z miejscem
dla 2 osób. 55×54 cm, wysokość 70 cm.
Lita akacja i stal malowana proszkowo.

ASKHOLMEN stół, składany. 60×62 cm,
wysokość 73 cm. Z miejscem dla 2 osób.
Lita akacja.

Czarny/bejcowany
na szarobrązowo

Bejcowany
na szarobrązowo

700.954.29 59,99

ASKHOLMEN stół, składany. 112×62 cm,
wysokość 73 cm. Z miejscem dla 4 osób.
Lita akacja.
Bejcowany
na szarobrązowo

103.378.17 179,-

ÄPPLARÖ stolik ścienny z opuszczanym
blatem. Z miejscem dla 1-2 osób. 80×56 cm,
wysokość 72 cm. Można uzupełnić panelem
ściennym ÄPPLARÖ lub przymocować
bezpośrednio do ściany na balkonie.
Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

ÄPPLARÖ stół. Z miejscem dla 4-8 osób.
140×140 cm, wysokość 72 cm. Otwór na
środku stołu pozwala bezpiecznie zamocować
parasol. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

702.051.83 499,-

602.400.35 99,99

Bejcowany
na szarobrązowo

803.210.21 79,99

ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem.
Z miejscem dla 2-4 osób. 20/77/133×62 cm,
wysokość 71 cm. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

502.085.35 259,-

802.917.31 159,-

ÄPPLARÖ stół z opuszczanym blatem.
Z miejscem dla 4-8 osób. 140/200/260×78 cm,
wysokość 72 cm. Otwór na środku stołu
pozwala bezpiecznie zamocować parasol.
Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

ASKHOLMEN stolik ścienny, składany.
70×44 cm, wysokość 71 cm. Z miejscem dla
2 osób. Mebel należy przytwierdzić do ściany.
Lita akacja.

402.085.31 499,-

FALHOLMEN stół. 153×73 cm, wysokość
72 cm. Z miejscem dla 4 osób. Lita akacja.
Bejcowany
na szarobrązowo

903.130.92 299,-
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VINDALSÖ stół. Z miejscem dla 4-6 osób.
182×100 cm, wysokość 76 cm. Malowany
lity eukaliptus i aluminium. Otwór na środku
stołu pozwala bezpiecznie zamocować parasol.
Biały/brązowa bejca

902.590.33 749,-

SJÄLLAND stół . Z miejscem dla
2 osób. 71×71 cm, wysokość 73 cm.
Aluminium malowane proszkowo.
(292.624.35) Cena zestawu: 399,-

SJÄLLAND stół. Z miejscem dla 2 osób.
71×71 cm, wysokość 73 cm. Lity eukaliptus
i aluminium malowane proszkowo.
(992.624.32) Cena zestawu: 399,-

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND podstawa 71×71×73 cm
jasnoszary
203.864.97 1 szt.
SJÄLLAND blat stołu 68×68 cm,
ciemnoszary
804.019.37 1 szt.

SJÄLLAND podstawa 71×71×73 cm,
jasnoszary

203.864.97 1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 68×68 cm,
jasnobrązowy

004.019.41 1 szt.

SJÄLLAND stół. Z miejscem dla 4-6 osób.
156×90 cm, wysokość 75 cm. Otwór
na środku stołu pozwala bezpiecznie
zamocować parasol. Stal malowana
proszkowo. Cena zestawu: 699,(492.648.72)

SJÄLLAND stół. Z miejscem dla 4-6 osób.
156×90 cm, wysokość 75 cm. Otwór
na środku stołu pozwala bezpiecznie
zamocować parasol. Szkło i aluminium
malowane proszkowo. Cena zestawu: 699,(792.648.75)

SJÄLLAND stół. Z miejscem dla 4-6 osób.
156×90 cm, wysokość 75 cm. Otwór
na środku stołu pozwala bezpiecznie
zamocować parasol. Lity eukaliptus
i aluminium malowane proszkowo.
Cena zestawu: 699,- (792.624.47)

Lista zakupów

Lista zakupów

Lista zakupów

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
ciemnoszary, 2 szt.
803.865.07 1 szt.
SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
jasnoszary
903.865.02 1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm
szkło/ciemnoszary 2 szt.003.865.06 1 szt.
SJÄLLAND podstawa 156×90 cm,
jasnoszary
903.865.02 1 szt.

SJÄLLAND blat stołu 86×72 cm,
jasnobrązowy 2 szt.
203.865.05 1 szt.
SJÄLLAND podstawa 156×90 cm
jasnoszary
903.865.02 1 szt.

HÄRÖ stół, składany. Z miejscem dla 2 osób.
55×60 cm, wysokość 71 cm. Stal malowana
proszkowo i plastik.

SALTHOLMEN stół, składany. Z miejscem
dla 2 osób. Ø65 cm, wysokość 71 cm.
Stal malowana proszkowo.

SALTHOLMEN stół, składany. Z miejscem
dla 4 osób. 115×74 cm, wysokość 71 cm.
Otwór na środku stołu pozwala bezpiecznie
zamocować parasol. Stal malowana
proszkowo.

Biały

902.090.81 80,-

Beżowy

803.118.33 99,99

Beżowy

603.684.96 349,-

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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STOŁY JADALNIANE

VÄDDÖ stół. Z miejscem dla 2 osób.
58×74 cm, wysokość 71 cm. Stal malowana
proszkowo/stal galwanizowana i plastik.
Biały
V

402.595.11 129,-

VÄDDÖ stół. Z miejscem dla 4 osób.
116×74 cm, wysokość 71 cm. Stal malowana
proszkowo/stal galwanizowana i plastik.
Biały

802.595.14 199,-

LÄCKÖ stół. Z miejscem dla 2 osób. 70 cm,
wysokość 71 cm. Stal malowana proszkowo.
Szary
C

401.518.41 99,99

Również dla
twojej firmy!

TUNHOLMEN stół, składany. Z miejscem
dla 2 osób. 58×69 cm, wysokość 71 cm.
Aluminium malowane proszkowo. Stół został
przetestowany pod kątem eksploatacji
w miejscach publicznych i spełnia wymagania
w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości
i stabilności określone w normie EN581.
Ciemnobrązowy
Szary
V

703.262.79 279,602.594.97 279,-

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl

31

32

ZABAWA PRZEZ CAŁY DZIEŃ
Na świeżym powietrzu nigdy nie jest nudno. Jest tam
tyle rzeczy do odkrycia i tyle zabaw w zanadrzu. Jednak
większość mebli ogrodowych powstaje z myślą o dorosłych.
Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy łatwe do utrzymania
w czystości meble ogrodowe w rozmiarze dziecięcym

– od krzeseł, stołków i stolików, po fotele, pufy i ławy
piknikowe. Większość mebli sprawdzi się nie tylko
pod gołym niebem, ale i w domu. Wystarczy wnieść
je do środka, gdy zabawa na dworze dobiegnie końca!
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MEBLE OGRODOWE DLA DZIECI

MAMMUT krzesełko dziecięce,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S39×W67 cm. Siedzisko: G26×W30 cm.
Tworzywo polipropylenowe.
Niebieski
Biały
Czerwony
Różowy

603.653.46
403.653.71
403.653.66
803.823.21

MAMMUT stołek dziecięcy,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
Ø30 cm, wysokość 30 cm.
Tworzywo polipropylenowe.
39,99
39,99
39,99
39,99

MAMMUT stolik dziecięcy,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
Ø85 cm, wysokość 48 cm.
Tworzywo polipropylenowe.
Niebieski

903.651.80 99,99

RESÖ ława piknikowa dla dzieci.
D92×S89×W49 cm. Bejcowana lita akacja.
Bejcowany
na szarobrązowo

702.283.25 149,-

Żółty
Pomarańczowy

203.823.24 19,99
503.653.61 19,99

UTTER stołek dziecięcy, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. S28×G28×
W27 cm. Wzmocnione tworzywo
polipropylenowe.
Biały
Zielony

503.577.85 17,203.577.77 17,-

BUNSÖ fotel dziecięcy.
Siedzisko: S37×G36×W26 cm.
Tworzywo polipropylenowe.
Biały
Bladopomarańczowy

902.874.13 49,99
303.896.07 49,99

MAMMUT stolik dziecięcy,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
D77×S55×W48 cm. Tworzywo
polipropylenowe.
Biały
Czerwony

503.651.77 79,99
603.651.67 79,99

UTTER stolik dziecięcy, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. D58×S42×
W43 cm. Wzmocnione tworzywo
polipropylenowe.
Biały

603.577.37 35,-

BUSSAN puf, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. D94/187×S67×W20/70 cm.
Poliester i plastik. Puf może być
wykorzystany na różne sposoby. Można
ułożyć go pionowo, w charakterze fotela lub
rozłożyć na płasko jako miejsce do leżenia.
Zalecany dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Szary

503.129.09 349,-

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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Wypoczynek
na świeżym powietrzu

Książka. Film. Przekąski i napoje.
Gra planszowa. Rozmowa. Drzemka.
Wychodząc z domu, nie zapomnij
zabrać swoich ulubionych
sposobów na relaks!

SOLLERÖN fotel z poduszką
na siedzisko i oparcie KUNGSÖ,
brązowy plastikowy rattan. 092.415.09

937,99
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SALON POD CHMURKĄ
Nie warto ograniczać swojej przestrzeni życiowej!
Szeroki wybór ogrodowych mebli wypoczynkowych
pozwoli ci stworzyć na balkonie, na podwórku,
a nawet na plaży dodatkowy salon, którego nikomu
nie będzie się chciało opuszczać! Urządzając swój
zakątek pod gołym niebem można wybierać spośród
sof modułowych, leżaków, stolików i nie tylko.
A dla dodatkowego komfortu, stylu i prawdziwie
domowego ciepła oferujemy poduszki, dywany
i drewniane płytki podłogowe. Oświetlenie, altany
i parasole wraz z podstawami pozwalają cieszyć się
świeżym powietrzem, nawet jeśli jest trochę
za ciemno, słońce nieco za mocno świeci albo
wiatr jest odrobinę zbyt silny.
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ZNAJDŹ IDEALNĄ SOFĘ DLA SIEBIE
Jak wygląda twój odpoczynek? Lubisz umościć się
wygodnie na sofie dla dwojga? A może wolisz wyciągnąć
się na ciągnącej się po horyzont sofie z podnóżkiem?
Ile masz miejsca do zagospodarowania? Modułowa
sofa umożliwia stworzenie zestawu, który dopasuje się
zarówno do twojego stylu wypoczywania, jak i przestrzeni,

jaką dysponujesz. Co więcej, w przyszłości możesz
dołączyć do niej dodatkowe moduły albo rozdzielić
obecne i ustawić w inny sposób. Oferujemy cztery
modułowe systemy sof ogrodowych. Wszystkie
produkty znajdziesz na kolejnych stronach.
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SOLLERÖN powstaje z łatwego w pielęgnacji, solidnego
sztucznego rattanu, który wygląda tak samo jak rattan
naturalny. W schowku pod siedziskiem zmieszczą się
poduszki i narzuty.

KUNGSHOLMEN również wykorzystuje odporne
na korozję aluminium oraz lekko wyplatany, łatwy
w pielęgnacji i wytrzymały sztuczny rattan w kolorze
czarnobrązowym.

ÄPPLARÖ powstaje z wytrzymałej litej akacji –
ciemnego twardego drewna. Zabezpieczone fabrycznie
kilkoma warstwami bejcy drewno nie wymaga
zbyt wiele troski, by służyło nam długie lata.

HAVSTEN jest wytrzymały i wszechstronny dzięki
lekkiej ramie z malowanych proszkowo stalowych rurek
i siedzisk z siatki z tworzywa sztucznego. Sofę łatwo
można przesunąć z miejsca na miejsce, a wygodne
poduszki i nowocześnie wyglądająca rama są łatwe
w pielęgnacji. Więcej informacji o serii HAVSTEN
znajdziesz na str. 54.

GOTOWE CZY NA WYMIAR?
SOLLERÖN, KUNGSHOLMEN I ÄPPLARÖ
Zdecyduj się na wybrany model i dobierz do siebie
odpowiednie moduły, tak by sofa odpowiadała twoim
potrzebom i oczekiwaniom.

Możesz też wybrać jeden z gotowych zestawów
dwuosobowych, trzyosobowych lub narożnych.
Wybór należy do ciebie!

+
=
+
+
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SEKCJE SOF MODUŁOWYCH

SOLLERÖN sekcja pojedyncza.
Stal malowana proszkowo i plastik.
S62×G82, wysokość 74 cm. Siedzisko:
S62×G62×W32 cm. Można uzupełnić
poduszkami na siedzisko i oparcie FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, KUNGSÖ lub HÅLLÖ. Poduszki
dekoracyjne i pledy można przechowywać
w schowku pod siedziskiem.
Brązowy

SOLLERÖN sekcja narożna. Stal malowana
proszkowo i plastik. S82×G82, wysokość
74 cm. Siedzisko: S62×G62×W32 cm.
Można uzupełnić poduszkami na siedzisko
i oparcie FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ
lub HÅLLÖ. Poduszki i narzuty można
przechowywać w schowku pod siedziskiem.
Brązowy

SOLLERÖN stołek. Stal malowana
proszkowo i plastik. D62×S62 cm, wysokość
32 cm. Można uzupełnić poduszkami
na siedzisko FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ
lub HÅLLÖ. Poduszki i narzuty można
przechowywać w schowku pod siedziskiem.
Brązowy

403.736.15 300,-

203.736.21 440,-

603.736.24 390,-

SOLLERÖN podłokietniki 2 szt.
Stal malowana proszkowo i plastik.
W18×G82×W53 cm.
Brązowy

103.864.50 349,-

ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza. Lita akacja.
S63×G80×W73 cm. Siedzisko: S63×G63×
W28 cm. Można uzupełnić poduszkami
na siedzisko i oparcie HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN lub KUNGSÖ.
Bejcowany na brązowo

602.051.88 199,-

KUNGSHOLMEN sekcja narożna.
Malowane proszkowo aluminium i plastik.
S80×G80×W73 cm. Siedzisko: S62×G62×
W34 cm. Można uzupełnić poduszkami
na siedzisko i oparcie KUNGSÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN lub HÅLLÖ.
Czarnobrązowy

102.670.46 379,-

ÄPPLARÖ sekcja narożna. Lita akacja.
S80×G80×W73 cm. Siedzisko: S63×G63×
W28 cm. Można uzupełnić poduszkami
na siedzisko i oparcie HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN lub KUNGSÖ.
Bejcowany na brązowo

Bejcowany na brązowo

802.134.46 129,-

502.051.79 249,-

KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza.
Malowane proszkowo aluminium i plastik.
S62×G80×W73 cm. Siedzisko: S62×G62×
W34 cm. Można uzupełnić poduszkami
na siedzisko i oparcie KUNGSÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN lub HÅLLÖ.
Czarnobrązowy

ÄPPLARÖ stół/stołek. Lita akacja.
S63×D63 cm, wysokość 28 cm. Można
uzupełnić poduszkami na siedzisko HÅLLÖ,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN lub KUNGSÖ.

502.670.49 299,-

KUNGSHOLMEN stołek. Malowane
proszkowo aluminium i plastik. S62×G62×
W34 cm. Można uzupełnić poduszkami na
siedzisko KUNGSÖ, FRÖSÖN/DUVHOLMEN
lub HÅLLÖ.
Czarnobrązowy

102.670.51 249,-
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PODUSZKI NA SOFY
Poszewki FRÖSÖN i poduszki DUVHOLMEN sprzedawane są oddzielnie,
dzięki czemu łatwiej jest odmienić wygląd krzesła i wyprać pokrycie,
gdy się zabrudzi. Poszewki FRÖSÖN i poduszki DUVHOLMEN pasują
do sof modułowych SOLLERÖN, KUNGSHOLMEN oraz ÄPPLARÖ.
Poduszka jest pokryta impregnatem, więc wodę pozostawioną na niej
przez lekki deszcz wystarczy strząsnąć. Poszewki powstają z poddanych
recyklingowi butelek PET i są barwione w sposób przyjazny środowisku,
dzięki czemu ich kolory są bardziej odporne na promienie słońca.

FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska, 62×62 cm.
Należy uzupełnić poduszką wewnętrzną DUVHOLMEN do poduszki
na siedzisko, 62×62 cm. 100% poliester. Można prać w pralce.
Beżowy
903.917.11
35,Ciemnoszary
403.917.18
35,Niebieski
103.918.14
35,-

DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna do poduszki na siedzisko,
62×62 cm. Grubość 12 cm. Pokrycie: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Watolina poliestrowa, Wypełnienie środka: Pianka
poliuretanowa. Nie prać.
Szary
503.918.50
65,-

FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia, 62×44 cm.
Należy uzupełnić poduszką wewnętrzną DUVHOLMEN do poduszki
na oparcie 62×44 cm. 100% poliester. Można prać w pralce.
Beżowy
703.917.12
30,Ciemnoszary
003.917.15
30,Niebieski
303.918.32
30,-

DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna do poduszki na oparcie
62×44 cm. Grubość 14 cm. Pokrycie: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa, kulki z włókien poliestrowych.
Nie prać.
Szary
103.918.33
30,-

Poszewki FRÖSÖN szyte są z poliestru powstającego
z poddanych recyklingowi butelek PET i barwione
z użyciem przyjaznej środowisku techniki, która
sprawia, że ich kolory nie blakną tak szybko na słońcu.

HÅLLÖ poduszki na siedzisko i oparcie. Pasują do sekcji
wypoczynkowych SOLLERÖN, ÄPPLARÖ i KUNGSHOLMEN. Proces
barwienia tkaniny z wykorzystaniem specjalnej zaprawy ogranicza
zużycie wody i barwnika, a kolory są trwalsze niż w przypadku
stosowania tradycyjnych technik barwiarskich.

Poduszka na siedzisko, 62×62 cm. Grubość: 8 cm. Poszewka:
100% poliester. Tkanina wewnętrzna: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Poliestrowa watolina. Poszewkę można prać w pralce,
poduszki wewnętrznej nie należy prać.
Czarny
602.645.40
79,99
Beżowy
002.600.74
79,99
Poduszka na oparcie, 62×42 cm. Grubość: 18 cm. Poszewka:
100% poliester. Tkanina wewnętrzna: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Puste włókna poliestrowe. Poszewkę i poduszkę
wewnętrzną można prać w pralce.
Czarny
802.644.93
39,99
Beżowy
002.616.72
39,99

KUNGSÖ poduszka na siedzisko i oparcie. Pasuje do sekcji
wypoczynkowych SOLLERÖN, KUNGSHOLMEN i ÄPPLARÖ.
Poduszka jest pokryta impregnatem, więc wodę pozostawioną
na niej przez lekki deszcz wystarczy strząsnąć. Proces barwienia
tkaniny z wykorzystaniem specjalnej zaprawy ogranicza zużycie
wody i barwnika, a kolory są trwalsze niż w przypadku stosowania
tradycyjnych technik barwiarskich.

Poduszka na siedzisko, 62×62 cm. Grubość: 11 cm. Poszewka:
100% poliester. Tkanina wewnętrzna: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa. Poszewkę
można prać w pralce, poduszki wewnętrznej nie należy prać.
Czarny
903.518.14
129,Biały
803.518.19
129,Poduszka na oparcie, 62×44 cm. Grubość: 18 cm. Poszewka:
100% poliester. Tkanina wewnętrzna: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Puste włókna poliestrowe. Poszewkę i poduszkę
wewnętrzną można prać w pralce.
Czarny
502.923.41
69,99
Biały
503.397.63
69,99

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 2-OSOBOWE
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 2-osobowa. 1449,- (392.523.70)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Sofa 2-osobowa. 1449,- (592.523.88)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 2 szt.
703.917.12 2 szt.
903.917.11 2 szt.
103.918.33 2 szt.
503.918.50 2 szt.

103.864.50 1 szt.
603.736.24 2 szt.
003.917.15 2 szt.
403.917.18 2 szt.
103.918.33 2 szt.
503.918.50 2 szt.

SOLLERÖN
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 2-osobowa. 1449,- (892.671.47)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.
Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 2 szt.
303.918.32 2 szt.
103.918.14 2 szt.
103.918.33 2 szt.
503.918.50 2 szt.

SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 2-osobowa. 1368,96 (192.414.86)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Sofa 2-osobowa. 1368,96 (192.611.39)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy

103.864.50
603.736.24
002.616.72
002.600.74

1
2
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×42 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
802.644.93
602.645.40

1
2
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.
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SOLLERÖN

SOLLERÖN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 2-osobowa. 1526,98 (192.414.91)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Sofa 2-osobowa. 1526,98 (092.414.96)
Wymiary: S161×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, biały

103.864.50
603.736.24
503.397.63
803.518.19

1
2
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
502.923.41
903.518.14

ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 2-osobowa. 938,- (192.599.09)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Sofa 2-osobowa. 938,- (092.600.55)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

502.051.79 2 szt.
903.917.11 2 szt.
703.917.12 4 szt.
503.918.50 2 szt.
103.918.33 4 szt.

1
2
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.

502.051.79 2 szt.
003.917.15 4 szt.
403.917.18 2 szt.
103.918.33 2 szt.
503.918.50 4 szt.

ÄPPLARÖ
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 2-osobowa. 938,- (192.600.69)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

502.051.79 2 szt.
303.918.32 4 szt.
103.918.14 2 szt.
103.918.33 4 szt.
503.918.50 2 szt.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 2-OSOBOWE
ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ
z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 2-osobowa. 817,94 (790.203.21)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 36 cm.

Sofa 2-osobowa. 817,94 (490.247.35)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 36 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, czarny

502.051.79 2 szt.
002.600.74 2 szt.
002.616.72 4 szt.

502.051.79
602.645.40
802.644.93

2 szt.
2 szt.
4 szt.

KUNGSHOLMEN

KUNGSHOLMEN
z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 2-osobowa. 1155,98 (092.192.78)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Sofa 2-osobowa. 1155,98 (892.164.31)
Wymiary: S160×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, biały

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
102.670.46
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, czarny 502.923.41
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny 903.518.14

102.670.46 2 szt.
503.397.63 2 szt.
803.518.19 2 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 3-OSOBOWE
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa. 1999,- (292.524.84)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Sofa 3-osobowa. 1999,- (392.524.74)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia
62×44 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
703.917.12 3 szt.
903.917.11 3 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 3 szt.

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
003.917.15 3 szt.
403.917.18 3 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 3 szt.

SOLLERÖN
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa. 1999,- (592.524.49)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 46 cm.
Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
303.918.32 3 szt.
103.918.14 3 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 3 szt.

SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 3-osobowa. 1878,94 (092.413.83)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Sofa 3-osobowa. 1878,94 (892.611.45)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy

103.864.50
603.736.24
002.616.72
002.600.74

1
3
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62x42 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62x62 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
802.644.93
602.645.40

1
3
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 3-OSOBOWE
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 3-osobowa. 2115,97 (192.413.87)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Sofa 3-osobowa. 2115,97 (192.413.92)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, biały

103.864.50
603.736.24
503.397.63
803.518.19

1
3
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62x44 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62x62 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
502.923.41
903.518.14

ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa. 1297,- (892.600.75)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Sofa 3-osobowa. 1297,- (892.608.48)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
903.917.11 3 szt.
703.917.12 5 szt.
503.918.50 3 szt.
103.918.33 5 szt.

ÄPPLARÖ
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa. 1297,- (392.608.60)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
103.918.14 3 szt.
303.918.32 5 szt.
503.918.50 3 szt.
103.918.33 5 szt.

1
3
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
403.917.18 3 szt.
003.917.15 5 szt.
503.918.50 3 szt.
103.918.33 5 szt.
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ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 3-osobowa. 1136,92 (890.203.54)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 36 cm.

Sofa 3-osobowa. 1136,92 (890.540.42)
Wymiary: S223×G80×W73 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy

502.051.79
602.051.88
002.600.74
002.616.72

2
1
3
5

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, czarny

502.051.79
602.051.88
602.645.40
802.644.93

KUNGSHOLMEN

KUNGSHOLMEN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 3-osobowa. 1653,97 (192.203.23)
Wymiary: S222×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Sofa 3-osobowa. 1653,97 (492.202.46)
Wymiary: S222×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, biały

102.670.46
502.670.49
803.518.19
503.397.63

2
1
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, czarny

102.670.46
502.670.49
903.518.14
502.923.41

2
1
3
5

2
1
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 3-OSOBOWE Z PODNÓŻKIEM
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2399,- (192.526.82)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2399,- (392.527.04)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
403.736.15 1 szt.
703.917.12 3 szt.
903.917.11 4 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 4 szt.

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
403.736.15 1 szt.
003.917.15 3 szt.
403.917.18 4 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 4 szt.

SOLLERÖN
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2399,- (792.527.21)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.
Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
603.736.24 3 szt.
403.736.15 1 szt.
303.918.32 3 szt.
103.918.14 4 szt.
103.918.33 3 szt.
503.918.50 4 szt.

SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2258,93 (192.414.48)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2258,93 (192.611.77)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy

103.864.50
603.736.24
403.736.15
002.616.72
002.600.74

1
3
1
3
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN stołek 62x62 cm, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62x42 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62x42 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
403.736.15
802.644.93
602.645.40

1
3
1
3
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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SOLLERÖN

SOLLERÖN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2544,97 (192.414.53)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2544,97 (092.414.58)
Wymiary: S223×G82×W80 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Lista zakupów

Lista zakupów

SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.

103.864.50 1 szt.

SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.

103.864.50 1 szt.

SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy

603.736.24 3 szt.

SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy

603.736.24 3 szt.

SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy

403.736.15 1 szt.

SOLLERÖN stołek 62×62 cm, brązowy

403.736.15 1 szt.

KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, biały

503.397.63 3 szt.

KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, czarny

502.923.41 3 szt.

KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, biały

803.518.19 4 szt.

KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, czarny 903.518.14 4 szt.

ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 1526,- (292.673.34)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 1526,- (792.620.32)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
ÄPPLARÖ stół/stołek 63×63 cm, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
ÄPPLARÖ stół/stołek 63×63 cm, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
802.134.46 1 szt.
703.917.12 5 szt.
903.917.11 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.

ÄPPLARÖ
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 1526,- (592.608.78)
Wymiary: S223×G80×W73 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
ÄPPLARÖ stół/stołek 63×63 cm, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
802.134.46 1 szt.
303.918.32 5 szt.
103.918.14 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.

502.051.79 2 szt.
602.051.88 1 szt.
802.134.46 1 szt.
003.917.15 5 szt.
403.917.18 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY 3-OSOBOWE Z PODNÓŻKIEM
ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 1345,91 (190.546.96)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 36 cm.
Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza brązowa bejca
ÄPPLARÖ stół/stołek 63×63 cm, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy

502.051.79
602.051.88
802.134.46
002.600.74
002.616.72

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 1345,91 (990.547.44)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 36 cm.
2
1
1
4
5

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza brązowa bejca
ÄPPLARÖ stół/stołek 63×63 cm, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, czarny

502.051.79
602.051.88
802.134.46
602.645.40
802.644.93

2
1
1
4
5

KUNGSHOLMEN

KUNGSHOLMEN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2031,97 (392.582.87)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 284 cm,
po lewej 142 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Sofa 3-osobowa z podnóżkiem. 2031,97 (492.582.82)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 284 cm, po lewej
142 cm.
Wysokość siedziska 45 cm.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSHOLMEN stołek, czarny-brązowy
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, biały

102.670.46
502.670.49
102.670.51
803.518.19
503.397.63

2
1
1
4
3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSHOLMEN stołek, czarny-brązowy
KUNGSÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na oparcie 62×44 cm, czarny

102.670.46
502.670.49
102.670.51
903.518.14
502.923.41

2
1
1
4
3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY NAROŻNE
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z ciemnoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa narożna. 2659,- (492.526.09)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Sofa narożna. 2659,- (592.526.56)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 46 cm.

Lista zakupów

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
203.736.21 1 szt.
603.736.24 3 szt.
703.917.12 5 szt.
903.917.11 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.

103.864.50 1 szt.
203.736.21 1 szt.
603.736.24 3 szt.
003.917.15 5 szt.
403.917.18 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.

SOLLERÖN
z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa narożna. 2659,- (392.526.76)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 46 cm.
Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary

103.864.50 1 szt.
203.736.21 1 szt.
603.736.24 3 szt.
303.918.32 5 szt.
103.918.14 4 szt.
103.918.33 5 szt.
503.918.50 4 szt.

SOLLERÖN

SOLLERÖN

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa narożna. 2478,91 (092.417.07)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Sofa narożna. 2478,91 (792.611.55)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 40 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy

103.864.50
603.736.24
203.736.21
002.616.72
002.600.74

1
3
1
5
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62x42 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62x62 cm, czarny

103.864.50
603.736.24
203.736.21
802.644.93
602.645.40

1
3
1
5
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

52

KOMBINACJE SOF MODUŁOWYCH – SOFY NAROŻNE
SOLLERÖN

SOLLERÖN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa narożna. 2824,95 (192.417.35)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Sofa narożna. 2824,95 (092.417.45)
Wymiary: G82×W80 cm. Szerokość: po prawej 225 cm,
po lewej 162 cm. Wysokość siedziska 43 cm.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, biały

103.864.50
20373621
603.736.24
503.397.63
803.518.19

1
1
3
5
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
SOLLERÖN podłokietniki, brązowy, 2 szt.
SOLLERÖN sekcja narożna, brązowy
SOLLERÖN sekcja pojedyncza, brązowy
KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, czarny

103.864.50
203.736.21
603.736.24
502.923.41
903.518.14

ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

z niebieskimi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa narożna. 1656,- (592.621.46)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Sofa narożna. 1656,- (592.621.94)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 42 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, beżowy
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, beżowy
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, niebieski
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, niebieski
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 2 szt.
903.917.11 4 szt.
703.917.12 6 szt.
503.918.50 4 szt.
103.918.33 6 szt.

ÄPPLARÖ
z cienoszarymi poduszkami FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Sofa narożna. 1656,- (992.621.68)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
FRÖSÖN poszewka na poduszkę siedziska,
62×62 cm, ciemnoszary
FRÖSÖN poszewka na poduszkę oparcia,
62×44 cm, ciemnoszary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na siedzisko, 62×62 cm, szary
DUVHOLMEN poduszka wewnętrzna
do poduszki na oparcie, 62×44 cm, szary

502.051.79 2 szt.
602.051.88 2 szt.
403.917.18 4 szt.
003.917.15 6 szt.
503.918.50 4 szt.
103.918.33 6 szt.

1
1
3
5
4

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

502.051.79 2 szt.
602.051.88 2 szt.
103.918.14 4 szt.
303.918.32 6 szt.
503.918.50 4 szt.
103.918.33 6 szt.
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ÄPPLARÖ

ÄPPLARÖ

z beżowymi poduszkami HÅLLÖ

z czarnymi poduszkami HÅLLÖ

Sofa narożna. 1455,90 (290.203.33)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 36 cm.

Sofa narożna. 1455,90 (890.540.23)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 223 cm,
po lewej 143 cm. Wysokość siedziska 36 cm.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, beżowy
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, beżowy

502.051.79
602.051.88
002.600.74
002.616.72

2
2
4
6

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
ÄPPLARÖ sekcja narożna, brązowa bejca
ÄPPLARÖ sekcja pojedyncza, brązowa bejca
HÅLLÖ poduszka na siedzisko 62×62 cm, czarny
HÅLLÖ poduszka na oparcie 62×42 cm, czarny

502.051.79
602.051.88
602.645.40
802.644.93

KUNGSHOLMEN

KUNGSHOLMEN

z białymi poduszkami KUNGSÖ

z czarnymi poduszkami KUNGSÖ

Sofa narożna. 2221,95 (792.276.23)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 222 cm,
po lewej 142 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Sofa narożna. 2221,95 (092.202.67)
Wymiary: G80×W73 cm. Szerokość: po prawej 222 cm,
po lewej 142 cm. Wysokość siedziska 45 cm.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, biały
KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, biały

102.670.46
502.670.49
803.518.19
503.397.63

2
2
4
5

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
KUNGSHOLMEN sekcja narożna
KUNGSHOLMEN sekcja pojedyncza
KUNGSÖ poduszka na siedzisko, 62×62 cm, czarny
KUNGSÖ poduszka na oparcie, 62×44 cm, czarny

102.670.46
502.670.49
903.518.14
502.923.41

2
2
4
6

szt.
szt.
szt.
szt.

2
2
4
5

szt.
szt.
szt.
szt.

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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WYPOCZYWAJ PO SWOJEMU Z SOFĄ HAVSTEN
Wygodna, wytrzymała i wszechstronna sofa modułowa
HAVSTEN dopasowuje się do ciebie i tego, co lubisz
robić. Dzięki lekkiej ramie z mocnych, malowanych
proszkowo stalowych rurek można ją łatwo przestawić
z miejsca na miejsce. Siedziska z siatki z tworzywa
sztucznego wyłożone są miękkimi poduszkami odpornymi na słońce i lekki deszcz, dzięki czemu pielęgnacja
sofy nie sprawia kłopotu. Wystarczy ci wygodny fotel
ogrodowy? A może potrzebujesz sofy, która pomieści
więcej niż 4 osoby? W jednym i w drugim przypadku
z pomocą przychodzi seria HAVSTEN.

+
2×
siedzisko i oparcie

+
1×
podpórka

Aby zadbać o jeszcze większą wszechstronność sofy
HAVSTEN, podzieliliśmy ją na całkowicie niezależne
elementy. Jest zatem nieco inna od pozostałych sof
modułowych. Choć sofę HAVSTEN buduje się z sekcji,
każda pojedyncza sekcja składa się z części, które
wybiera się i kupuje oddzielnie. Siedzisko i oparcie
stanowią jedną część. Boki podłokietników także są
jedną częścią. Kolejne pojedyncze sekcje dodaje się
z użyciem podpórek. Jedno pozostało bez zmian.
Nadal można wybrać jeden z gotowych zestawów.
A jeśli potrzebujesz sofy, na której zmieszczą się
więcej niż 4 osoby, dołącz kolejne elementy.

+
2×
poduszka
na oparcie

+
2×
poduszka
na siedzisko

=
1×
podłokietniki,
2 szt.

Sofa modułowa HAVSTEN wykorzystuje konstrukcję,
której nie straszne prażące słońce ani lekki deszczyk.
Dodawaj i przestawiaj poszczególne elementy, żeby
stworzyć własny salon pod gołym niebem.

Laureat prestiżowej nagrody Red Dot za rok 2017
Sofa modułowa HAVSTEN otrzymała jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie wzornictwa użytkowego
– Red Dot Design Award. Wyróżniona sofa została
zaprojektowana z myślą o jak największej wszechstronności. Łatwo można ją przestawić i wykorzystać
na różne sposoby. Rama z malowanej proszkowo stali
uzupełniona jest miękkimi, wygodnymi poduszkami
odpornymi na prażące słońce i lekki
deszcz. Dające się odłączyć części
i materiały pozwalają stworzyć
własny salon pod gołym niebem.
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HAVSTEN

W sprzedaży od kwietnia 2018

Fotel. 799,- (392.519.26)
Wymiary: S98×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.

Sofa 2-osobowa. 1399,- (092.519.56)
Wymiary: S179×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.

Lista zakupów
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podłokietniki, 2 szt.

Lista zakupów
004.045.34
204.045.28
504.045.22
404.045.13

1
1
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.

Sofa 2-osobowa bez podłokietników. 1310,- (092.519.61)
Wymiary: S164×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.
poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka

2
2
2
3

szt.
szt.
szt.
szt.

3
3
3
4

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka
podłokietniki, 2 szt.

004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19
404.045.13

3
3
3
2
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

4
4
4
3
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.

Lista zakupów
004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19

Sofa 4-osobowa bez podłokietników. 2510,- (492.672.86 )
Wymiary: S326×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm. Głębokość
siedziska 62 cm.
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

2
2
2
1
1

Sofa 4-osobowa. 2599,- (292.520.78)
Wymiary: S341×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.

Lista zakupów
poduszka na oparcie, 72×98 cm
poduszka na siedzisko, 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka

004.045.34
204.045.28
504.045.22
404.045.13
104.045.19

Lista zakupów
004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19

Sofa 3-osobowa bez podłokietników. 1910,- (492.519.83)
Wymiary: S245×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podłokietniki, 2 szt.
podpórka

Sofa 3-osobowa. 1999,- (992.519.66)
Wymiary: S260×G94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.

Lista zakupów
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19

4
4
4
5

szt.
szt.
szt.
szt.

HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka
podłokietniki, 2 szt.

004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19
404.045.13

Dostawka 600,- (392.519.93)
Dzięki dostawce można z łatwością wydłużyć sofę HAVSTEN.
Wymiary: S83xG94×W90 cm. Wysokość siedziska 42 cm.
Głębokość siedziska 62 cm.
Lista zakupów
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN
HAVSTEN

poduszka na oparcie 72×98 cm
poduszka na siedzisko 100×98 cm
siedzisko/oparcie
podpórka

004.045.34
204.045.28
504.045.22
104.045.19

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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USIĄDŹ WYGODNIE
Ogrodowa sofa może być jeszcze przytulniejsza dzięki
domowym poduszkom i pledom. Jeśli plecy potrzebują
dodatkowego podparcia albo jest trochę za chłodno,
wezwij z domu posiłki – wynieś na zewnątrz swoje
ulubione pledy i poduszki. Poza tym poduszki i pledy

sporo mówią o twoim charakterze, a do tego doskonale
„spinają” wystrój kącika pod chmurką. Pamiętaj tylko,
żeby zabrać je z powrotem do domu, gdy nacieszysz się
już słońcem albo wieczorną ciszą. W środku będą bezpieczne i pozostaną gotowe na całe mnóstwo miłych chwil.
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PODUSZKI DEKORACYJNE I PLEDY

SOMMAR 2018 poszewka, 50×50 cm.
100% bawełna. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
Wielobarwny/w paski

003.929.46 14,99

GULLINGEN poszewka, 40×65 cm.
100% poliester. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm. Należy
uzupełnić poduszką INNER 50x50 cm,
jeśli ma być używana na zewnątrz.

SOMMAR 2018 poszewka, 50×50 cm.
100% bawełna. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
W zygzaki/wielobarwny 103.929.36
14,99

Beżowy

503.940.66

29,99

SÖTHOLMEN poszewka, 50×50 cm.
Poszewka: 100% polipropylen. Podszewka:
100% poliester. Można prać w pralce. Pasuje
do poduszek 50×50 cm. Należy uzupełnić
poduszką INNER 50x50 cm, jeśli ma być
używana na zewnątrz.

Granatowy

303.940.53

29,99

Pomarańczowy

003.940.02

59,99

Niebieski

703.940.08

59,99

VÅRGYLLEN poszewka, 50×50 cm.
100% poliester. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
Biały/czarny

602.607.64

VENDLA poszewka, 50×50 cm.
100% bawełna. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
19,99

GURLI poszewka, 50×50 cm.
100% bawełna. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
Czarny

802.811.38

Czarny/biały

603.845.47

Granatowy/beżowy

203.380.10

24,99

Niebieski/szary

403.380.09

24,99

Żółty/biały

603.380.08

24,99

Wielobarwny

803.380.07

24,99

Poszewka na poduszkę SÖTHOLMEN
nada koloru i charakteru przestrzeni
pod chmurką. Każda poszewka jest
szyta ręcznie w Wietnamie przez
doświadczonych rzemieślników
i oddaje ich wyjątkowe umiejętności.

GURLI poszewka, 50×50 cm.
100% bawełna. Można prać w pralce.
Pasuje do poduszek 50×50 cm.
14,99

INNER poduszka wewnętrzna, biały.
Polipropylen/poliester. Można prać w pralce.
9,99

GRENÖ poduszka, 59×30 cm. Grubość
15 cm. Poszewkę łatwo utrzymać w czystości,
ponieważ można ją zdjąć i wyprać w pralce.
Poszewka: 100% poliester. Tkanina
wewnętrzna: Włóknina polipropylenowa.
Wypełnienie: Puste włókna poliestrowe.

50×50 cm

602.621.93

10,-

40×65 cm

102.308.97

15,-

Jasnoróżowy

203.436.29

9,99

LISAMARI pled, 130×170 cm. 100% akryl,
30% poliester. Można prać w pralce.
Szary melanż/żółty

803.537.76

79,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA w dziale Tekstylia lub Ogród oraz na IKEA.pl
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RELAKS I ŁADOWANIE BATERII
Ciekawa lektura pod rozłożystym drzewem lub kąpiel
słoneczna przy basenie z pysznym deserem lodowym
pod ręką – każdy relaksuje się na swój własny sposób.
Dlatego oferujemy aż tyle pomocy do leniuchowania,

od foteli i leżaków, po stoliki kawowe i pufy.
Dla wypoczywających we własnym towarzystwie
mamy też hamaki. Jest i stojak na hamak, żeby nie
trzeba było czekać, aż urosną nam w ogrodzie palmy.
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FOTELE

YPPERLIG fotel.
Siedzisko: S49×G53×W38 cm. Plastik.
Jasnoszary

203.465.81 199,-

STOLIKI

ÄPPLARÖ stolik/stołek. 63×63 cm,
wysokość 28 cm. Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

802.134.46 129,-

KUNGSHOLMEN stolik kawowy. S62×D62,
wysokość 35 cm. Plastik, malowane
proszkowo aluminium i szkło hartowane.
Czarnobrązowy

602.700.32 249,-

KROKHOLMEN stolik kawowy. Średnica
73 cm, wysokość 44 cm. Stal malowana
proszkowo/stal galwanizowana i plastik.
Beżowy

803.364.66 159,-

KRZESŁA PLAŻOWE

HÅMÖ krzesło plażowe, składane.
S54×G65×W63cm. Siedzisko S40xG38x
W37 cm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester.
Różowy

103.895.09 49,99

HÅMÖ krzesło z regulowanym oparciem,
składane. S60xG66xW97 cm. Siedzisko
S45xG37xW44 cm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester.
Turkusowy

303.895.13 79,99

MYSINGSÖ krzesło plażowe, składane.
S53×G99×W80 cm. Lity buk i 100% poliester.
Turkusowy

403.895.22 89,99

Blado pomarańczowy

003.895.19 89,99

HAMAKI

FREDÖN hamak. D200×S100 cm.
100% poliester, lity eukaliptus i plastik.
Maks. obciążenie 120 kg. Można uzupełnić
stojakiem na hamak GÅRÖ.
Czarny

502.905.11 169,-

Beżowy

802.873.62 169,-

RISÖ hamak. D265×S150 cm. 100% poliester
i plastik. Maks. obciążenie 120 kg. Można
uzupełnić stojakiem na hamak GÅRÖ.
Blado pomarańczowy

GÅRÖ stojak na hamak.D301×S119×
W129 cm. Stal malowana proszkowo i plastik.
Szary

802.515.13 249,-

703.895.49 129,-

Więcej informacji na temat pielęgnacji mebli znajdziesz na stronie 95.
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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LEŻAKI

Również dla
twojej firmy!

ÄPPLARÖ leżak. D199×S71×W33 cm.
Lita akacja.
Bejcowany na brązowo

902.085.43 399,-

TORHOLMEN leżak. D219×S70×W47 cm.
Aluminium malowane proszkowo.
Szary

203.123.26 599,-

HÅMÖ leżak. D199×S59×W28 cm. Stal
malowana proszkowo, poliester i plastik.
Jasnobeżowy

603.895.16 149,-

PODUSZKI NA LEŻAKI

HÅLLÖ poduszka na leżak. 190×60 cm.
Grubość 5 cm. Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: Watolina poliestrowa.
Prać ręcznie.
Czarny

302.645.65 149,-

Beżowy

802.616.92 149,-

BUSSAN puf, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. D94/187xS67xW20/70 cm.
Poliester i plastik. Puf może być wykorzystany
na różne sposoby. Można ułożyć go pionowo,
w charakterze fotela lub rozłożyć na płasko
jako miejsce do leżenia.
Szary

503.129.09 349,-

KUNGSÖ poduszka na leżak. 190×60 cm.
Grubość 5 cm. Poszewka na poduszkę:
100% poliester. Tkanina wewnętrzna:
Włóknina polipropylenowa. Wypełnienie:
Watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa.
Poszewkę można prać w pralce. Poduszki
wewnętrznej nie należy prać.
Czarny

003.518.04 249,-

Biały

903.518.09 249,-

IKEA PS VÅGÖ fotel.
Siedzisko: S55×G50×W36 cm. Plastik.
Biały

101.746.41 79,99

Czarny

301.932. 24 79,99
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ODROBINA CIENIA I PRYWATNOŚCI
Korzystając z uroków przebywania na łonie natury,
jesteśmy równocześnie narażeni na jej kaprysy.
Altany i parasole pozwalają osłonić się przed
opadami i zapewniają ochronę przed promieniami UV.
Altanę można też uzupełnić moskitierą LAPPÖN albo

stworzyć wyjątkowo przytulny zakątek za pomocą
zasłonek, w jakie wyposażona jest altana KARLSÖ.
Parawany chronią przed ciekawskimi spojrzeniami
i umożliwiają tym samym całodzienny relaks z dala
od trosk i zmartwień.
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ALTANY, PARASOLE, BALDACHIMY I PARAWANY
Parasole i altany nie zawiodą cię, jeśli powierzysz im
ochronę swoich bliskich przed szkodliwymi promieniami
ultrafioletowymi (UV) emitowanym przez palące słońce.

Doskonała ochrona 50+
tkanina charakteryzuje się
współczynnikiem ochrony UPF
na poziomie 50+, co oznacza,
że zatrzymywanych jest 98%
promieni ultrafioletowych.

Wszystkie parasole i altany wykonane są z tkaniny
poliestrowej z filtrem UV. Oto, co oznaczają
poszczególne poziomy ochrony przed słońcem:

Bardzo dobra ochrona 25+
tkanina charakteryzuje się
współczynnikiem ochrony UPF
na poziomie 25+, co oznacza,
że zatrzymywanych jest 96%
promieni ultrafioletowych.

Dobra ochrona 15+
tkanina charakteryzuje się
współczynnikiem ochrony UPF
na poziomie 15+, co oznacza,
że zatrzymywanych jest 93%
promieni ultrafioletowych.

Uwaga! Parasol oraz altana nie zapewniają nie zapewniają ochrony
przed odbitym lub rozproszonym promieniowaniem ultrafioletowym.

ALTANY

KARLSÖ altana z zasłonami. Stal malowana
proszkowo i 100% poliester. Tkanina: UPF 50+.
Można uzupełnić moskitierą LAPPÖN. Biały.
S300×G300×W258 cm

801.988.46 499,-

AMMERÖ altana. Ciemnobrązowy/beżowy
Stal malowana proszkowo i 100% poliester.
Tkanina: UPF 50+. Można uzupełnić
moskitierą LAPPÖN.
S300×G300×W260 cm

601.988.47 899,-

LAPPÖN moskitiera do altany. Szerokość
można dopasować do altany 300x300 cm
lub 300x400 cm. Wysokość 205 cm.
100% poliester. Pasuje do altan AMMERÖ
oraz KARLSÖ.
Biały

202.877.08 129,-

PARASOLE PODWIESZANE

KARLSÖ parasol, podwieszany. Ø31 cm,
wysokość 260 cm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester. Gramatura tkaniny: 200 g/m2,
Tkanina: UPF 50+. Należy uzupełnić podstawą
SVARTÖ (lub 4 bloczkami betonowymi, wymiary
min. 30x30 cm, waga min. 50 kg).
Beżowy

102.602.95 299,-

SEGLARÖ parasol, podwieszany, z regulacją
nachylenia. D330×S240×W260 cm. Stal
malowana proszkowo i 100% poliester.
Gramatura tkaniny: 200 g/m2. Tkanina:
UPF 50+. Parasol obraca się o 360 stopni,
dzięki czemu z łatwością można go przesunąć,
by zacienić inne miejsce. Należy uzupełnić
podstawą SVARTÖ (lub 4 bloczkami betonowymi,
wymiary min. 50x50 cm, waga min. 90 kg).
Beżowy

BAGGÖN parasol, podwieszany. Ø250 cm,
wysokość 250 cm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester. Gramatura: 150 g/m2.
Tkanina: UPF 15+. Należy uzupełnić podstawą
SVARTÖ (lub 4 bloczkami betonowymi,
wymiary min. 30x30 cm, waga min. 50 kg).
Biały

502.602.84 249,-

303.878.68 699,Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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PARASOLE
KARLSÖ parasol, z regulacją nachylenia,
Ø300 cm, wysokość 250 cm, słupek Ø38 mm.
Malowane proszkowo aluminium i 100%
poliester. Gramatura tkaniny: 200 g/m2.
Tkanina: UPF 50+. Pasuje do podstawy
GRYTÖ lub LÖKÖ.
202.906.78 199,-

Beżowy

LJUSTERÖ parasol, Ø400 cm, wysokość
295 cm, słupek Ø48 mm. Stal nierdzewna
i 100% poliester. Gramatura tkaniny:
200 g/m2. Tkanina: UPF 50+. Parasol należy
przymocować do nieruchomego obiektu,
takiego jak ściana lub drzewo oraz do podłoża,
przy pomocy dołączonej linki. Paliki do
mocowania parasola w ziemi nie są dołączone.
Pasuje do podstawy GRYTÖ lub LÖKÖ.

LÅNGHOLMEN parasol, długość 300 cm,
szerokość 250 cm, wysokość: 260 cm, słupek
Ø48 mm. Bejcowane lite drewno eukaliptusa
i 100% poliester. Gramatura tkaniny:
200 g/m2. Tkanina: UPF 50+. Pasuje
do podstawy GRYTÖ lub LÖKÖ.
Brązowy/beżowy

304.014.78 549,-

SAMSÖ parasol, z regulacją nachylenia,
Ø200 cm, regulowana wysokość 165-230 cm.
Stal malowana proszkowo i 100% poliester.
Gramatura tkaniny: 170 g/m2. Tkanina:
UPF 25+. Pasuje do podstawy GRYTÖ lub LÖKÖ.
Beżowy

503.118.15 99,99

202.603.13 279,-

Beżowy

RAMSÖ parasol, Ø160 cm, regulowana
wysokość 143-190 cm, słupek Ø22 mm.
Stal malowana proszkowo i 100% poliester.
Gramatura tkaniny: 140 g/m2. Tkanina:
UPF 25+ Pasuje do podstawy FISKÖ.
Turkusowy/jasnobeżowy 303.895.46 49,99

RAMSÖ parasol, Ø125 cm, wysokość 90 cm,
słupek Ø14 mm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester. Gramatura tkaniny: 140 g/m2.
Tkanina: UPF 25+. Przykręcany zacisk ułatwia
montaż i ewentualne przenoszenie parasola.
Zasięg zacisku: do 35 mm.
Turkusowy/jasnobeżowy 003.895.43 29,99

FLISÖ parasol, długość 160 cm, szerokość
100 cm, regulowana wysokość 150-230 cm,
słupek Ø32 mm. Stal malowana proszkowo
i 100% poliester. Gramatura tkaniny: 170 g/m2.
Tkanina: UPF 25+. Pasuje do podstawy
BRAMSÖN.
602.602.50 69,99

Czarny

ŁATWIEJSZA PIELĘGNACJA I DŁUŻSZA EKSPLOATACJA
Aby stworzyć parasol, który można wyprać w pralce,
rozebraliśmy jeden na części! Rama parasola KUGGÖ
składa się ze słupka i stelażu na poszycie. Ramę można
też pochylić. Poszycie parasola LINDÖJA można bez
trudu założyć na ramę KUGGÖ. Zdejmowane poszycie

parasola dostępne jest w kolorze beżowym lub czarnym,
więc możesz zmienić wygląd parasola kiedy tylko chcesz.
Całość umieść w stabilnej podstawie, a potem ułóż się
wygodnie w cieniu.

JAK ZBUDOWAĆ PARASOL KUGGÖ/LINDÖJA

=
GRYTÖ

+
+
KUGGÖ

LINDÖJA

=
LÖKÖ

KUGGÖ/LINDÖJA parasol, z regulacją
nachylenia, Ø302 cm, wysokość 240 cm.
Malowane proszkowo aluminium i 100%
poliester. Gramatura tkaniny: beżowa 200 g/m2,
czarna 180 g/m2. Tkanina: UPF 50+.
Pasuje do podstawy GRYTÖ lub LÖKÖ.
Cena zestawu: 259,Lista zakupów
KUGGÖ stelaż parasola, z
nachylenia, szary
LINDÖJA czasza parasola
Beżowy
Czarny

regulacją
503.960.94 1 szt.
603.961.21 1 szt.
103.961.33 1 szt.
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PODSTAWY PARASOLI
GRYTÖ podstawa parasola. Ø60 cm. Plastik
i malowana proszkowo stal galwanizowana.
Pasuje do parasoli: KUGGÖ/LINDÖJA, KARLSÖ
(300 cm), LÅNGHOLMEN, LJUSTERÖ, SAMSÖ.
Min. słupek Ø30 mm, maks. słupek Ø50 mm.
Podstawę należy całkowicie wypełnić piaskiem.
Potrzebne jest ok. 25 litry piasku (ok. 35 kg).
Ciemnoszary

Szary

901.150.73 159,-

903.146.90 129,-

FISKÖ podstawa parasola. W39×G39.
S39×G39. Maks. słupek Ø32 mm, min. słupek
Ø18 mm. Tworzywo polietylenowe. Należy
napełnić wodą lub piaskiem. Jeśli podstawę
napełniono wodą, przed końcem sezonu
letniego należy ją opróżnić. Pasuje do parasola RAMSÖ (160 cm).
Biały

LÖKÖ podstawa parasola. Ø59 cm. Waga:
40 kg. Beton. Pasuje do parasoli: KUGGÖ/
LINDÖJA, KARLSÖ (300 cm), LÅNGHOLMEN,
LJUSTERÖ, SAMSÖ (200 cm).

BRAMSÖN podstawa parasola.
D40×S29 cm. Waga: 15 kg. Maks. słupek
Ø38 mm. Min. słupek Ø25 mm. Beton i plastik.
Pasuje do parasola FLISÖ.
Czarny

902.657.60 69,99

100.967.52 35,99

SVARTÖ podstawa parasola.
D99×S99×W11 cm. Plastik z recyklingu.
Pasuje do parasoli wiszących z krzyżową
podstawą. Podstawę należy całkowicie wypełnić
piaskiem. Potrzebne jest ok. 64 litry piasku
(ok. 90 kg).
Ciemnoszary

102.853.28 149,-

BALDACHIMY I PARAWANY

DYNING baldachim. Biały.
100% poliester. Tkanina: UPF 25+.
D300×S200 cm

601.257.85 69,99

D360×S415 cm

401.257.86 69,99

SLÄTTÖ parawan. D211×W170 cm.
Lita akacja i 100% poliester.
Czarny

602.853.35 379,-

DYNING parawan na balkon. D250×W80 cm.
100% poliester. Tkanina: UPF 25+. Osłania
przed wiatrem oraz słońcem i zapewnia
większą prywatność na balkonie.
Biały

803.407.84 49,99

Czarny

803.380.12 49,99

SOLIG moskitiera. Ø150 cm, W300 cm.
100% poliester.
Biały

101.481.57 49,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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ROZŚWIETLONA NOC
Słońce już zaszło, ale zabawa wcale nie musi się
kończyć. Odpowiednio rozświetlona ciemność
w połączeniu ze świeżym powietrzem tworzy
niesamowitą atmosferę. W ofercie IKEA znajdziesz
lampy wiszące, stołowe i podłogowe, a także łańcuchy
świetlne i lampiony. Większość lamp z serii SOLVINDEN

wykorzystuje energię słoneczną i przekształca ją
w elektryczność, więc twój kolejny rachunek za prąd
na pewno nie wzrośnie. Poza tym nikt nie potknie się
o przewody, których po prostu nie ma. A w chłodne
wieczory, gdy przydałaby się odrobina dodatkowej
przytulności, atmosferę rozgrzeje koksownik BRÖKO.
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OŚWIETLENIE OGRODOWE
OGRODOWE LAMPY WISZĄCE

SOLVINDEN lampa wisząca LED zasilana
energią słoneczką, w kształcie kuli.

SOLVINDEN lampa wisząca LED zasilana
energią słoneczną, w kształcie tuby.

Ø22 cm, całkowita wysokość: 20 cm.
Biały
203.829.51 24,99
Beżowy/różowy
703.830.57 24,99

Ø15 cm, całkowita wysokość: 25 cm.
Biały
103.831.78 24,99
Szary/turkusowy
403.831.91 24,99

Ø30 cm, całkowita wysokość: 27 cm.
Biały
003.828.29 29,99
Pomarańczowy/beżowy 303.830.35 29,99

Ø23 cm, całkowita wysokość: 40 cm.
Biały
003.831.74 29,99
Niebieski/szary
603.831.90 29,99

Ø45 cm, całkowita wysokość: 41 cm.
Biały
503.828.22 39,99
Wielobarwny
303.829.55 39,99

Ø28 cm, całkowita wysokość: 50 cm.
Biały
803.831.70 34,99
Wielobarwny
103.831.83 34,99

SOLVINDEN lampa wisząca LED, Ø55 cm.
Pomarańczowy/
niebieski

603.841.18 159,-

ŁAŃCUCHY OŚWIETLENIOWE I DEKORACJE

SOLVINDEN łańcuch oświetleniowy LED
z 12 żarówkami, długość przewodu 8,4 m.
Wielobarwny

203.829.27 149,-

SOLARVET łańcuch oświetleniowy LED,
12 lampek. Zasilany przez panel słoneczny,
który zamienia światło słoneczne w energię
elektryczną. Łatwy w użytkowaniu –
nie potrzeba kabli ani wtyczek. W komplecie
1 bateria do wielokrotnego ładowania AAA
HR3 1.2V. Długość przewodu 5 m.
V

SOLARVET
łańcuch oświetleniowy LED, 24 lampki.
zewnętrzne, na baterię słoneczną. Można
nadać łańcuchowi osobisty charakter
i dopasować go do pory roku sezonu lub
swojego stylu. Wystarczy dodać wybrane
ozdoby i zmienić je w dowolnym momencie.

502.992.91 39,99

302.992.92 49,99

Możesz spersonalizować łańcuch oświetleniowy, by dopasować go do sezonu lub
własnego stylu. Wystarczy dodać wybrane ozdoby i zmieniać je w dowolnej chwili.

SOLVINDEN ozdoby do łańcucha
oświetleniowego, 12 szt. Łańcuchy
oświetleniowe LED są sprzedawane osobno.
Przeznaczone do łańcuchów oświetleniowych
LED SOLARVET. W kształcie tuby.
Biały

903.831.98 19,99

SOLVINDEN ozdoby do łańcucha
oświetleniowego, 12 szt. Łańcuchy
oświetleniowe LED są sprzedawane osobno.
Przeznaczone do łańcuchów oświetleniowych
LED SOLARVET. W kształcie kuli.
Biały
Szary/niebieski
Wielobarwny
Niebieski/turkusowy
Pomarańczowy/pink

303.829.22
303.830.02
503.829.83
503.830.20
603.830.05

29,99
29,99
29,99
29,99
29,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA w działach Oświetlenie, Ogród lub na IKEA.pl
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OGRODOWE LAMPY STOŁOWE I PODŁOGOWE

SOLVINDEN oświetlenie LED zasilane
energią słoneczną. Półkula, Ø18 cm,
wysokość: 9 cm.
703.829.39 29,99

SOLVINDEN lampa stołowa LED zasilana
energią słoneczną.

SOLVINDEN latarenka LED zasilana
energią słoneczną, wysokość 30 cm.

Niebieski/biały, Ø13 cm,
wysokość: 30 cm
503.841.14 39,99

Szary

903.832.02 49,99

Żółty

603.832.08 49,99

Szary/biały, Ø17 cm,
wysokość: 42 cm

503.840.91 59,99

SOLVINDEN oświetlenie LED zasilane
energią słoneczną. Cylinder, Ø6 cm,
wysokość: 25 cm.
503.907.75 19,99

LATARENKI OGRODOWE

BORRBY latarenka na świecę blokową,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
Stal i szkło. D15×S15 cm.

GOTTGÖRA latarenki, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. Stal malowana proszkowo i szkło.

SOMMAR 2018, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz.

Latarenka na świecę w metalowej osłonce.

Latarenka na świecę w metalowej osłonce.

W28 cm, czarny

101.561.09 19,99

W26 cm, biały

W28 cm, biały

302.701.42 19,99

Latarenka na świecę blokową.

W44 cm, czarny

701.561.11 49,99

W48 cm, szary

ROTERA latarenka na tealighty,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz, W21 cm.
Biały

301.229.86 9,99

Czarny

101.229.87 9,99

103.414.71 24,99
003.414.76 69,99

W15 cm, czarny

403.880.18 19,99

Latarenka na tealighty.
W12 cm, czarny

003.880.20 14,99

BROKÖ koksownik. Malowana stal.
G41×W50×S41 cm.
Czarny

002.628.98 129,-

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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ODMIEŃ SWOJĄ PRZESTRZEŃ
Płyty podłogowe RUNNEN stanowią doskonałe rozwiązanie bez względu
na to, czy zamierzasz szybko odmienić swój balkon, czy podzielić taras
na część jadalnianą i wypoczynkową. Łatwo się je układa, ponieważ
łączą się ze sobą za pomocą systemu zatrzasków. Możesz wybrać
jeden kolor albo pomieszać je po swojemu. Aby dokładnie obliczyć,
ile paczek potrzebujesz, postępuj zgodnie ze wskazówkami na kolejnej
stronie lub skorzystaj z kalkulatora płyt podłogowych RUNNEN
na IKEA.pl/outdoor

Kalkulator szybko obliczy, ile paczek
płyt podłogowych będzie potrzebnych,
żeby pokryć nimi całą powierzchnię
balkonu czy tarasu.
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PODŁOGI ZEWNĘTRZNE
Jak obliczyć liczbę potrzebnych paczek:
1. Aby obliczyć powierzchnię balkonu
lub tarasu, pomnóż jego długość
przez szerokość. Przykład:
Szerokość 3 m × 5 m = 15 m²
2. Oblicz powierzchnię wszystkich
fragmentów przestrzeni, które
zostaną odjęte od całkowitej
powierzchni balkonu lub tarasu,
np. filarów, narożników itp.
Przykład: Szerokość narożnika
0,5 m × długość 1,0 m = 0,5 m²
15 m² – 0,5 m² = 14,5 m²
3. Podziel wyliczoną powierzchnię
przez 0,81 i zaokrąglij otrzymany
wynik w górę (aby mieć mały
zapas płyt podłogowych).
Przykład:
14,5 m² ÷ 0,81 = 17,90
Zaokrąglone w górę
do 18 paczek.

Tabela z gotowymi obliczeniami:
Powierzchnia

Liczba
paczek

Całkowita cena
(brązowa bejca)

2 m2

3 paczki

239,97 zł

179,97 zł

387,00 zł

5m

7 paczek

559,93 zł

419,93 zł

903,00 zł

2

Całkowita cena
(szary,
ciemnoszary)

Całkowita cena
(sztuczna trawa)

7m

9 paczek

719,91 zł

539,91 zł

1 161,00 zł

10 m2

13 paczek

1 039,87 zł

779,87 zł

1 677,00 zł

12 m

15 paczek

1 199,85 zł

899,85 zł

1 935,00 zł

18 m2

23 paczki

1 839,77 zł

1 379,77 zł

2 967,00 zł

2

20 m

25 paczek

1 999,75 zł

1 499,75 zł

3 225,00 zł

25 m2

31 paczek

2 479,69 zł

1 859,69 zł

3 999,00 zł

30 m

37 paczek

2 959,63 zł

2 219,63 zł

4 773,00 zł

2

2

2

1
RUNNEN płyty podłogowe, do użytku na zewnątrz 0.81 m², zestaw 9 szt. D30×S30×W2 cm.

2

Płyty podłogowe RUNNEN można
dociąć, by dopasować je do narożnika
albo ułożyć wokół słupka. Jeśli
chcesz umyć podłogę pod spodem,
wystarczy rozmontować płyty,
a potem złożyć je ponownie.
Drewniane płyty można
zabezpieczyć przed zużyciem,
pokrywając je regularnie bejcą,
mniej więcej raz do roku.

Ciemnoszary plastik

902.381.11 59,99

Akacja, brązowa bejca 902.342.26 79,99

Szary plastik

702.381.12 59,99

Sztuczna trawa

503.131.31 129,-
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DYWANY

MORUM dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S200×D300 cm. Powierzchnia: 100%
polipropylen. Spód: syntetyczny lateks.

MORUM dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S160×D230 cm. Powierzchnia: 100%
polipropylen. Spód: syntetyczny lateks.

HODDE dywan tkany na płasko, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. 100% polipropylen.
Szary/czarny.
W133×D195 cm

603.378.67 199,-

Beżowy

801.982.95 349,-

Beżowy

202.035.63 249,-

S160×D230 cm

003.378.70 249,-

Ciemnoszary

301.982.93 349,-

Ciemnoszary

402.035.57 249,-

S200×D300 cm

202.987.97 399,-

LOBBÄK dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S200×D250 cm. 100% polipropylen.
Beżowy

603.207.15 349,-

ROSKILDE dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S200×D250 cm. 100% polipropylen.
Zielony-niebieski

603.221.06 349,-

SOMMAR 2018 dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz,
S180×D240 cm. 100% polipropylen.
Czarny/szary

303.908.80 99,99

W paski/turkusowy

103.908.81 99,99

CHODNIKI

SOMMAR 2018 dywan tkany na
płasko, do użytku wewnątrz/na zewnątrz,
S75×D200 cm. 100% polipropylen.
Czarny/szary

003.914.28 39,99

W paski/pomarańczowy 803.914.29 39,99
Turkusowy

603.914.30 39,99

MORUM dywan tkany na płasko,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
S80×D200 cm. Powierzchnia: 100%
polipropylen. Spód: syntetyczny lateks.
Beżowy

602.035.80 99,99

Ciemnoszary

102.035.73 99,99

HODDE dywan tkany na płasko, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz, S80×D200 cm.
Powierzchnia: 100% polipropylen.
Szary/czarny

002.987.98 99,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA w dziale Dywany, Ogród oraz na IKEA.pl
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Gotowanie
na świeżym powietrzu
Warzywa. Ryba. Ananas. Co dziś trafi na talerz? Wyślij kuchnię na wakacje i gotuj
pod chmurką. Wyjdź na patio, wyskocz do parku albo gdzie tylko zechcesz i skrzyknij
rodzinę i przyjaciół na wspólne grillowanie. Albo zaburz nieco codzienną dietę. A co!
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PODKRĘĆ TEMPERATURĘ!
Grill czy barbecue? Jak zwał, tak zwał. I tak każdemu
z nas zależy po prostu na przepysznym jedzeniu i miło
spędzonym czasie. W IKEA znajdziesz grill, któremu
nic nie straszne, pora więc rozpocząć pichcenie pod
chmurką!
Grill KLASEN wyróżnia się przemyślanymi rozwiązaniami,
takimi jak wbudowany termometr, ruszt ze stali
nierdzewnej wysokiej klasy, wysuwana taca na popiół
lub tłuszcz oraz nienagrzewające się uchwyty. Wózek
albo szafka nie tylko zapewni miejsce na akcesoria do
gotowania, ale też ułatwi przygotowywanie i podawanie
posiłków. Pokrowiec na zestaw do grillowania TOSTERÖ
chroni go przed brudem, kurzem i pyłkami kwiatów.
Wybierając się do parku czy na plażę, możesz zabrać
ze sobą wygodny przenośny grill węglowy KÖRPON.
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TRADYCYJNY WĘGLOWY ŻAR
Potrawy przyrządzane na grillu węglowym mają
niepowtarzalny dymny smak. Żarzący się węgiel albo
brykiet zapewnia ciepło do bezpośredniego opiekania
potraw oraz delikatnego podgrzewania na brzegach
rusztu. Na grillu można też upiec ciasto lub pizzę,
a nawet skorzystać z woka. Ogólnie rzecz biorąc,
grill węglowy osiąga wyższą temperaturę niż grill
gazowy, ale osiągnięcie właściwej temperatury

zajmuje mu więcej czasu. Po rozpaleniu grilla warto
zaczekać 30-40 minut, aż węgiel pokryje się szarym
popiołem, i dopiero wtedy ułożyć jedzenie na ruszcie.
Temperaturę można regulować za pomocą wywietrznika
w pokrywie i przedniej części grilla. Po skończeniu
grillowania wystarczy zamknąć pokrywę i wywietrzniki,
by wygasić żarzący się węgiel.
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GOTOWE CZY NA WYMIAR?
Zbuduj swój własny grill lub wybierz jeden z gotowych zestawów.

+
podstawa

+
podstawa

+

+
szafka

2 x blat do
podstawy
70×50 cm

=
grill węglowy

WSZYSTKIE ELEMENTY I CENY – GRILLE WĘGLOWE

KLASEN wkład do grilla węglowego.
Należy uzupełnić podstawą KLASEN
lub ÄPPLARÖ.
Czarny

Stal nierdzewna

602.333.13 299,-

ÄPPLARÖ podstawa, 77×58 cm.
Bejcowany na brązowo

902.880.40 249,-

002.421.22 599,-

ÄPPLARÖ szafka, 77×58 cm. Można łączyć
tylko z blatem do podstawy KLASEN 70×50 cm.
Bejcowany na brązowo

KLASEN podstawa, 70×50 cm.

KLASEN blat do podstawy, 70×50 cm.
Bejcowany na brązowo

702.926.94 79,99

KLASEN blat do podstawy, 70×50 cm.
STal nierdzewna

502.421.72 199,-

603.128.57 379,-

POZOSTAŁE GRILLE WĘGLOWE

KORPÖN przenośny grill węglowy,
składany. Stal nierdzewna/stal emaliowana/
stal malowana proszkowo.
Czarny

502.834.31 79,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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GOTOWANIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - GRILLE WĘGLOWE
KLASEN

KLASEN wózek,
S74×G57×W90 cm.

KLASEN grill węglowy,
stal nierdzewna. S74×G57×W109 cm.

Cena zestawu z

Cena zestawu
Stal nierdzewna

KLASEN grill węglowy z wózkiem.
S144×G57×H109 cm.

899.318.00

898,-

Lista zakupów
KLASEN podstawa 70×50 cm,
stal nierdzewna
602.333.13
KLASEN wkład do grilla węglowego,
czarny
002.421.22

1 szt.
1 szt.

Cena zestawu z

Blatem bejcowanym na brąz
Blatem ze stali nierdzewnej

290.334.15 378,99
499.318.02 498,-

Blatem bejcowanym na brąz
Blatem ze stali nierdzewnej

890.333.75 1276,99
199.318.08 1396,-

Lista zakupów

Lista zakupów

KLASEN podstawa 70×50 cm,
stal nierdzewna
602.333.13 1 szt.
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94 1 szt.
lub stal nierdzewna
502.421.72 1 szt.

KLASEN podstawa 70×50 cm,
stal nierdzewna
602.333.13
KLASEN wkład do grilla węglowego,
czarny
002.421.22
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94
lub stal nierdzewna
502.421.72

2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

ÄPPLARÖ/KLASEN

ÄPPLARÖ/KLASEN grill węglowy,
bejcowany na brązowo. S77×G58×W09 cm.

ÄPPLARÖ/KLASEN wózek,
S77×G58×W90 cm.

ÄPPLARÖ szafka,
S77×G58×W90 cm.

Cena zestawu

Cena zestawu z

Cena zestawu z

090.484.08

848,-

Lista zakupów
ÄPPLARÖ podstawa 77×58 cm,
bejcowany na brązowo
902.880.40
KLASEN wkład do grilla węglowego,
czarny
002.421.22

1 szt.
1 szt.

Blatem bejcowanym na brąz
Blatem ze stali nierdzewnej

490.484.06 328,99
490.484.11 448,-

Blatem bejcowanym na brąz
Blatem ze stali nierdzewnej

991.299.90 458,99
091.299.99 578,-

Lista zakupów

Lista zakupów

ÄPPLARÖ podstawa 77×58 cm,
bejcowany na brązowo
902.880.40 1 szt.
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94 1 szt.
lub stal nierdzewna
502.421.72 1 szt.

ÄPPLARÖ szafka 77×58 cm,
bejcowany na brązowo
603.128.57 1 szt.
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94 1 szt.
lub stal nierdzewna
502.421.72 1 szt.

ÄPPLARÖ/KLASEN grill węglowy
z wózkiem/szafką. S217×G58×W109 cm.
Cena zestawu z
Blatem bejcowanym na brąz
Blatem ze stali nierdzewnej

691.333.90 1635,98
991.333.98 1874,-

Lista zakupów
KLASEN wkład do grilla węglowego,
czarny
002.421.22
ÄPPLARÖ podstawa 77×58 cm,
bejcowany na brązowo
902.880.40
ÄPPLARÖ szafka 77×58 cm,
bejcowany na brązowo
603.128.57
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94
lub stal nierdzewna
502.421.72

1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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DOBRZE WIEDZIEĆ

1

2

3

4

4

2

5

6

1. Termometr wbudowany w pokrywę ułatwia
sprawdzanie temperatury podczas grillowania
- bez konieczności otwierania pokrywy.
2. Aby uzyskać pożądaną temperaturę, możesz
regulować przepływ powietrza przy pomocy
otworu wentylacyjnego w pokrywie i w przedniej
części grilla.
3. Ruszt wykonany z wysokiej jakości stali
nierdzewnej jest trwały i odporny na korozję.

4. Izolowane, nienagrzewające się uchwyty
ze stali nierdzewnej.
5. Popielnik można wyjąć, więc po grillowaniu
łatwo wyrzucisz popiół.
6. Dolna półka jest wykonana ze stali nierdzewnej
i można na nią odkładać gorące przybory
do grillowania.
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ASKHOLMEN skrzynka na kwiaty,
bejcowana na szarobrązowo.
302.586.73

99,99
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Przydomowy ogród
Zioła. Warzywa. Kwiaty. Drzewka. Rośliny wywołują
na naszych twarzach uśmiech! Bliskość natury i własne
uprawy sprawdzają się zarówno w sporym ogrodzie,
jak i na malutkim parapecie. Wystarczy wybrać
odpowiednie nasiona albo sadzonkę. Potrzebna będzie
też woda, słońce, odpowiednia temperatura i odrobina
cierpliwości!
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NIE MA TO JAK WŁASNE
UPRAWY
Gotowi na przygodę z ogrodnictwem? W pierwszej
kolejności należy uzbroić się w podstawowe akcesoria,
takie jak narzędzia ogrodnicze, podkład (kora kokosowa
lub kamyki gliniane), nożyczki, sekator, rękawice,
fartuch oraz konewkę albo zraszacz.
Następnie dobieramy osłonki doniczek, wybierając
odpowiedni kształt, rozmiar, kolor i materiał – może
to być terakota, tworzywo sztuczne lub stal proszkowana.
Samonawadniająca doniczka SÖTCITRON zadba o twoje
rośliny, jeśli samemu nie masz czasu regularnie ich
podlewać. Osłony doniczek ÖSTLIG i SOMMAR 2018
nadają się zarówno do użytku w domu, jak i na zewnątrz.
Gdy wybierzesz osłonki doniczek, możesz je uzupełnić
skrzynką, tacą albo regałem na kwiaty, które pozwolą
lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Miniszklarnie
doskonale sprawdzają się w przypadku kiełków oraz
wrażliwych gatunków roślin. A gdy zabraknie miejsca
na kolejne rośliny, przyda się lekki stojak na doniczki.
Z kolei rośliny pnące znajdą oparcie w drewnianej kratce,
które można rozstawić na całej szerokości ściany.
Niektóre z akcesoriów sprawdzą się też w domu.
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AKCESORIA OGRODOWE

GRÄSMARÖ 3-częściowy zestaw
ogrodowy.
Turkusowy

403.871.65 9,99

JACKFRUKT nożyczki do ziół.
Turkusowy

303.871.61 14,99

ODLA podłoże do upraw,
włókno kokosowe.
15L

202.871.00 12,99

JACKFRUKT sekator.
Turkusowy

903.871.63 24,99

SOCKER konewka. Do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. Stal malowana proszkowo.

TOMAT spryskiwacz 35 cl. Plastik.
Dostępne także inne kolory.

Turkusowy, 1L, W17 cm 003.847.34 19,99

ODLA podłoże do upraw,
gliniane granulki.
602.871.03 14,99

5L

KRYDDNEJLIKA rękawice ogrodowe.
Poliester i guma.
We wzory, S/M

003.871.72 7,99

Turkusowy, M/L

403.871.70 7,99

SOCKER wiadro/osłonka doniczki 10L,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz. Średnica
zewnętrzna 27 cm, wysokość 27 cm.

Turkusowy

603.879.80 3,99

403.847.32 19,99

Różowy

803.879.84 3,99

Galwanizowany

103.847.43 29,99

Turkusowy, 5L, W29 cm 903.847.01 39,99

Zielony

203.879.82 3,99

Turkusowy

603.847.45 29,99

Czarny

303.879.86 3,99

Różowy, 1L, W17 cm

ROŚLINY OGRODOWE
KRYDDNEJLIKA fartuch.
We wzory

103.871.81 29,99

KRYDDNEJLIKA fartuszek dziecięcy.
Zielony

203.871.85 15,99

W sklepach IKEA, w dziale
z roślinami, znajdziesz szeroki
wybór roślin, ziół i nasion.
Asortyment różni się
w zależności od pory roku.
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DONICZKI DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

ÖSTLIG osłonka na doniczkę, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. Średnica wewnętrzna
Ø30 cm, średnica zewnętrzna Ø32 cm. W32 cm.
Plastik. Dostępne także inne rozmiary.
Szary

103.848.61 59,99

INGEFÄRA osłonka doniczki z podstawką,
terakota. Średnica wewnętrzna Ø15 cm,
średnica zewnętrzna Ø16 cm. W14 cm. Maks.
średnica doniczki 12 cm. Dostępne także
inne rozmiary.
Czerwona glina

GRÄSET osłonka doniczki.
G30×S30×W32 cm. Stal malowana
proszkowo/stal galwanizowana. Dostępne
także inne rozmiary.
Beżowy

803.850.89 79,99

302.580.41 9,99

SOMMAR 2018 osłonka doniczki,
12 cm, do użytku wewnątrz/na zewnątrz.
Maks. średnica doniczki 12 cm. Średnica
wewnętrzna Ø14 cm, średnica zewnętrzna
Ø15 cm. Wysokość 15 cm. Plastik i stal
malowana proszkowo. Dostępne także inne
rozmiary.
Czarny

503.888.81 15,99

Turkusowy

203.888.87 15,99

SOMMAR 2018 osłonka doniczki, 12 cm,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz. Kamionka.
Maks. średnica doniczki 12 cm. Średnica
wewnętrzna Ø13 cm, średnica zewnętrzna
Ø15 cm. Wysokość 13 cm.
Ciemnoszary
Różowy

703.846.03 15,99
503.846.04 15,99

SÖTCITRON doniczka samonawadniająca,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz. D29×S11×
W14 cm. Kolorowa glazurowana ceramika
i plastik. Dostępne także inne rozmiary.
Biały

702.857.78 49,99
Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA w dziale Ogród oraz na IKEA.pl
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SZKLARNIE, STOJAKI I KRATKI NA ROŚLINY

HINDÖ szklarnia/szafka, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. S63×G31×W144 cm.
Stal galwanizowana, stal malowana
proszkowo i szkło hartowane.
Szary

Szary

102.913.05 259,-

ASKHOLMEN skrzynka na kwiaty.
D62×S39×W38 cm. Bejcowana lita akacja.
Szarobrązowa bejca

302.586.73 99,99

102.902.83 349,-

ASKHOLMEN stojak na rośliny.
Bejcowana lita akacja.
Szarobrązowa bejca

HINDÖ ławka do upraw. S78×G37×W97 cm.
Stal malowana proszkowo i plastik.

102.586.69 69,99

ASKHOLMEN kratka na rośliny. Bejcowana
lita akacja.
Szarobrązowa bejca

702.586.71

79,99

SOMMAR 2018 kratka na rośliny
S28×W57 cm. Stal malowana proszkowo.
Pasuje do doniczek o minimalnej średnicy
15 cm.
Czarny

SOMMAR 2018 uchwyt na doniczkę,
czarny. Drut stalowy malowany proszkowo.
Dostępne także inne rozmiary.
Ø16 cm

603.906.85 15,99

45×16 cm

503.906.81 29,99

SKURAR doniczka z uchwytem, 15 cm.
Maks. średnica doniczki wewnętrznej Ø15 cm,
wysokość 22 cm, średnica zewnętrzna Ø17 cm.
Stal malowana proszkowo.
Biały

303.872.17 15,99

203.844.17 19,99

SOCKER skrzynka na kwiaty z uchwytem.
Szerokość 19 cm. Długość 51 cm. Wysokość
12 cm. Stal malowana proszkowo.
Galwanizowany

303.846.76 39,99

Biały

103.846.77 39,99
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SOMMAR 2018 wiszący uchwyt na
doniczkę z kratką, Szerokość 36 cm,
wysokość 67 cm. Podstawka z miejscem
na doniczkę o maks. średnicy Ø15 cm.
Czarny

SKURAR wisząca doniczka, 30 cm.
Stal malowana proszkowo.
Biały

403.871.94 29,99

403.844.16 59,99

SOMMAR 2018 stojak na rośliny.
Można ustawić również do góry nogami,
na doniczki w różnych rozmiarach.
Drut stalowy malowany proszkowo.
Czarny, 19 cm

303.906.63 15,99

Czarny, 26 cm

103.906.64 19,99

SOMMAR 2018 stojak na rośliny,
Wysokość 57 cm, średnica 26 cm. Podstawka
z miejscem na doniczkę o maks. średnicy
Ø26 cm. Stal malowana proszkowo i plastik.
Czarny

003.844.18 79,99

SOMMAR 2018 wiszący uchwyt
na doniczkę, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. Na doniczkę w rozmiarze
19 cm lub większą.
Czarny

903.844.14 12,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA w dziale Ogród oraz na IKEA.pl
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PRZECHOWYWANIE
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Nieważne czy to skromny balkon, czy obszerny taras
– im większy porządek, tym więcej miejsca dla nas.
Oferujemy szeroki wybór ławek ze schowkiem, szafek,
regałów, pudeł, haczyków, które pomogą ci uporządkować
i przechowywać doniczki, zabawki, poduszki, narzędzia
ogrodnicze, sprzęt sportowy czy akcesoria niezbędne
do suszenia prania. Niestety nie zmieści się w nich ładna
pogoda, ale mniej czasu zmarnowanego na szukanie
tego, co potrzebne, oznacza więcej czasu na zabawę
i odpoczynek.
Solidne regały nie ugną się ani pod ciężarem twoich
rzeczy, ani przed niesprzyjającą pogodą. Regały i szafki
z serii HYLLIS oraz HINDÖ nadają się też do użytku
w domu. Przedmioty, którym opady atmosferyczne
mogłyby zaszkodzić albo które niekoniecznie muszą
zalegać na widoku, możesz ukryć wewnątrz metalowych
szafek dostępnych w różnych rozmiarach. Równie dobrze
będzie im w ławce ze schowkiem, która jednocześnie
pełni funkcję siedziska. Ławkę można też uzupełnić
torbą na poduszki z serii TOSTERÖ.
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REGAŁY I SZAFKI

HYLLIS regał, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. S60×G27×W140 cm.
Stal galwanizowana.
Szary

LÄCKÖ regał. S61×G32×W160 cm.
Stal malowana proszkowo.
Szary

201.518.37 129,-

002.785.78 49,99

HINDÖ szklarnia/szafka, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. S63×G31×W144 cm.
Stal galwanizowana, stal malowana
proszkowo i szkło hartowane.
Szary

HINDÖ szafka, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. S78×G37×W82 cm. Stal
galwanizowana i stal malowana proszkowo.
By zyskać więcej miejsca do przechowywania,
ustaw na szafce regał HINDÖ.
Szary

102.902.78 269,-

HINDÖ regał, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. S78×G37×W82 cm. Stal
galwanizowana i stal malowana proszkowo.
Szary

502.902.81 199,-

102.902.83 349,-

HINDÖ szafka z regałem, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. S78×G37×W158 cm.
Stal galwanizowana i stal malowana proszkowo.
Cena zestawu
Szary

490.484.54 468,-

Lista zakupów
HINDÖ szafka, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz S78×G37×W82 cm
Szary
102.902.78 1 szt.
HINDÖ regał, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz S78×G37×W82 cm.
Szary
502.902.81 1 szt.

ÄPPLARÖ szafka.
S77×G58×W90 cm.
Cena zestawu z blatem
ze stali nierdzewnej
091.299.99 578,bejcowanym na brązowo 991.299.90 458,99
Lista zakupów
ÄPPLARÖ szafka 77×58 cm,
bejcowany na brązowo 603.128.57 1 szt.
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo 702.926.94 1 szt.
lub stal nierdzewna
502.421.72 1 szt.
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ŁAWY ZE SCHOWKIEM

ÄPPLARÖ ława z panelem ściennym
i 2 półkami. S80×G44×W158 cm. Lite
drewno akacjowe i stal galwanizowana.

ÄPPLARÖ ława ze schowkiem
S122×G50×W54 cm. Bejcowana lita akacja.
Można uzupełnić torbą na poduszki TOSTERÖ.

Bejcowany na brązowo 298.979.79 387,98

Bejcowany na brązowo 902.342.07 399,-

WÓZKI

VINDALSÖ wózek. D81×S51×W71 cm.
Malowane proszkowo aluminium i bejcowany
lity eukaliptus.
Biały/brązowa bejca

302.671.30 349,-

ÄPPLARÖ/KLASEN wózek,
S77×G58×W90 cm. Akacja bejcowana
na brązowo/stal nierdzewna.

KLASEN wózek, S74×G57×W90 cm.
Stal nierdzewna/akacja bejcowana
na brązowo.

Cena zestawu z blatem

Cena zestawu z blatem
ze stali nierdzewnej
499.318.02 498,bejcowanym na brązowo 290.334.15 378,99

ze stali nierdzewnej

490.484.11 448,-

bejcowanym na brązowo 490.484.06 328,99
Lista zakupów
ÄPPLARÖ podstawa 77×58 cm,
bejcowany na brązowo

902.880.40 1 szt.

KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo

702.926.94 1 szt.

lub stal nierdzewna

502.421.72 1 szt.

POJEMNIKI DO UŻYTKU
NA ZEWNĄTRZ

HACZYKI DO UŻYTKU
NA ZEWNĄTRZ

KLÄMTARE pojemnik z pokrywką,
do użytku wewnątrz/na zewnątrz. Tworzywo
polipropylenowe. Ciemnoszary.

SKRÄLL haczyk, do użytku wewnątrz/
na zewnątrz. Stal malowana proszkowo.
S6,5×G30×W12 cm.

27×45×15 cm

102.923.62 19,99

58×45×30 cm

702.923.64 39,99

403.501.43 7,99

Lista zakupów
KLASEN podstawa 70×50 cm,
stal nierdzewna
602.333.13 1 szt.
KLASEN blat do podstawy 70×50 cm,
bejcowany na brązowo
702.926.94 1 szt.
lub stal nierdzewna
502.421.72 1 szt.

VAJERT szyna z 4 haczykami, do użytku
wewnątrz/na zewnątrz. Stal malowana
proszkowo/cynk.
703.501.51 39,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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PIELĘGNACJA
Materiały niewymagające konserwacji
Nasze meble ogrodowe są produkowane z materiałów
niewymagających konserwacji, a więc aluminium,
plastiku, sztucznego rattanu i stali. Wystarczy dbać o ich
czystość, myjąc je wodą z delikatnym detergentem.
Po zakończeniu sezonu letniego warto przenieść je do
chłodnego i suchego miejsca, takiego jak garaż, wiata
garażowa czy piwnica. Szczególnie wrażliwe na mróz
są elementy wykonane z plastiku i sztucznego rattanu.

Pielęgnacja parasoli
Gdy parasol nie jest używany, lepiej go złożyć, żeby lepiej
radził sobie z wiatrem. Zwykle parasole wymagają gruntownego
czyszczenia tylko raz do roku. W tym celu należy postępować
zgodnie z instrukcją czyszczenia na metce. Nieużywany parasol
warto zabezpieczyć przed brudem, kurzem, pyłkami kwiatów
i deszczem, chowając go do pokrowca TOSTERÖ i przenosząc
do chłodnego i suchego pomieszczenia. Przed zamknięciem
w pokrowcu należy upewnić się, czy parasol jest zupełnie suchy.

Materiały wymagające odrobiny troski
Akacja, eukaliptus i pozostałe gatunki drewna twardego
zwykle wymagają od czasu do czasu odrobinę troski.
Czyścimy je wodą z delikatnym detergentem, a gdy
nie są używane albo po zakończeniu sezonu letniego,
zakrywamy je lub przenosimy do chłodnego i suchego
pomieszczenia. Wszystkie drewniane meble ogrodowe
IKEA są fabrycznie bejcowane albo malowane. Jeżeli
chcesz długo cieszyć się swoimi meblami i nie chcesz,
żeby drewno pękało, warto pamiętać o ponownym
bejcowaniu. Częstotliwość impregnacji jest uzależniona
od lokalizacji, sposobu eksploatacji oraz ekspozycji
na działanie słońca i deszczu. Przykładowo, meble
użytkowane na świeżym powietrzu wymagają ponownego
bejcowania, jeśli krople deszczu przestają zbierać się na
drewnie, tylko są przez nie wchłaniane. Jeśli farba zaczyna
się łuszczyć albo wygląda na zniszczoną, meble można
ponownie pomalować.

Pielęgnacja altan
Dach altanki lepiej zdjąć na czas silnego wiatru lub intensywnych
opadów deszczu. Altanę należy regularnie czyścić, zarówno
od środka, jak i na zewnątrz. W tym celu postępuj zgodnie
z instrukcją czyszczenia na metce. Regularne bejcowanie
drewnianej ramy altanki pozwoli zapobiec pęknięciom drewna.
Metalowa rama nie wymaga aż tyle troski – wystarczy umyć
ją wodą z delikatnym detergentem. Przed złożeniem altany
po zakończeniu sezonu letniego należy wyczyścić tkaninę
i pozwolić jej wyschnąć. Altanę najlepiej przechowywać
w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Dach altany i zasłonki
można schować w torbie TOSTERÖ.
Pielęgnacja poduszek
Jeśli nie chcesz, żeby ogrodowe poduszki zbyt szybko się
zniszczyły, trzeba je regularnie czyścić. W tym celu należy
postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia na metce.
Gdy nie są używane, warto je schować, najlepiej w chłodnym
i suchym pomieszczeniu. Torba TOSTERÖ pomoże utrzymać
poduszki w doskonałej formie. Przed zamknięciem torby
należy upewnić się, czy poduszki są całkowicie suche.
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OCHRONA MEBLI OGRODOWYCH
Przy odrobinie troski,meble ogrodowe mogą
służyć nam przez długie lata. Wystarczy pamiętać,
by regularnie je czyścić i nie pozostawiać pod chmurką
bez zabezpieczenia, jeśli nie jest to konieczne.

O ile to możliwe, po sezonie warto zabezpieczyć
je pokrowcem TOSTERÖ i schować w chłodnym
i suchym pomieszczeniu.
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POKROWCE I PRODUKTY DO PIELĘGNACJI

TOSTERÖ pokrowiec na meble
100×70 cm, wysokość 90 cm. Pasuje
na zestaw mebli składający się ze stołu
i 2 krzeseł.
Czarny

502.852.65 79,99

TOSTERÖ pokrowiec na leżak
200×60 cm, wysokość 40 cm.
Czarny

702.923.21 79,99

TOSTERÖ pokrowiec na meble
145×145 cm, wysokość 120 cm. Pasuje
na zestaw mebli składający się ze stołu
i 4 krzeseł.
Czarny

TOSTERÖ pokrowiec na parasol, długość
160 cm, maks. Ø19 cm, min. Ø13 cm.
Pasuje na parasole: KUGGÖ/LINDÖJA,
KARLSÖ (z regulacją nachylenia 300 cm),
SAMSÖ, RAMSÖ i FLISÖ.
Czarny

TOSTERÖ pokrowiec na zestaw
do grillowania 72×52 cm, wysokość 111 cm.
Czarny

802.923.30 79,99

Bezbarwny
Brązowy
półprzezroczysty

602.923.31 29,99

Czarny

802.923.25 199,-

TOSTERÖ pokrowiec na parasol, długość
220 cm, maks. Ø38 cm, min. Ø35 cm.
Pasuje na parasole: SEGLARÖ, KARLSÖ
(podwieszany), BAGGÖN, LÅNGHOLMEN
i LJUSTERÖ.
Czarny

003.245.61 59,99

TOSTERÖ torba na poduszki
116×49 cm, wysokość 35 cm. Pasuje do ławki
ze schowkiem ÄPPLARÖ (122x50 cm).
Czarny

VÅRDA bejca, do użytku na zewnątrz,
500 ml. Jeśli chcesz przywrócić meblom
pierwotny blask i przy okazji je zabezpieczyć,
ale nie chcesz zmieniać koloru drewna,
możesz wybrać bezbarwną bejcę VÅRDA.
Aby odświeżyć również kolor drewna,
wybierz bejcę VÅRDA z pigmentem.

302.923.23 179,-

TOSTERÖ pokrowiec na meble
215×135 cm, wysokość 105 cm. Pasuje
na zestaw mebli składający się ze stołu
i 6 krzeseł.

202.923.28 79,99

FIXA zestaw pędzli.
3 szt.

702.900.82 9,99

203.331.02 29,99
403.331.01 29,99

Pełen asortyment znajdziesz w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl
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MEBLE DLA CIEBIE
I ŚRODOWISKA
Drewno to fantastyczny materiał, którego używamy
od momentu powstania IKEA wśród lasów Smålandii.
Jesteśmy globalną firmą z jasno sprecyzowanymi
zasadami dotyczącymi drewna wykorzystywanego
w naszych produktach. Dokładamy wszelkich starań,
by pochodziło ono z bardziej zrównoważonych źródeł –
miało właściwy certyfikat lub pochodziło z recyklingu.
W przypadku serii ÄPPLARÖ, produkowanej z litego
drewna akacjowego, oraz innych mebli ogrodowych,
udało nam się osiągnąć ten cel. To solidne meble,
wyprodukowane w zrównoważony sposób, z troską
o ludzi i środowisko.
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MEBLE OGRODOWE
GOTOWE NA WSZYSTKO
Czas spędzany na świeżym powietrzu powinien upływać
na bujaniu w obłokach, pogawędkach, drzemaniu
i delektowaniu się pysznościami. Zamartwianie się
jakością mebli ogrodowych niespecjalnie tu pasuje.
Wszystko dokładnie przemyśleliśmy i sprawdziliśmy,
dzięki czemu twoje meble czeka naprawdę długie życie.
Każdy produkt przeznaczony do ogrodu traktujemy tak,
jak gdybyśmy mieli wstawić go do domu, bez względu
na pogodę. Stąd dobór odpowiednio wytrzymałych
materiałów i ich dodatkowe zabezpieczenie przed
warunkami atmosferycznymi. Więcej o stosowanych
przez nas materiałach dowiesz się poniżej.
Metal
Wszystkie metale wykorzystywane w naszych meblach
ogrodowych są odporne na deszcz, śnieg oraz niską
i wysoką temperaturę. Lekkie aluminium jest niezwykle
wytrzymałe i nie ulega korozji, nawet bez dodatkowej
obróbki. Stal, która wytrzyma naprawdę wiele,
zabezpieczamy przed rdzą malowaniem proszkowym.
Stal galwanizowana jest cynkowana dla ochrony przed
korozją, a następnie powlekana warstwą farby.
Tworzywa sztuczne
Wszystkie tworzywa, jakie wykorzystujemy w naszych
meblach ogrodowych, oraz sztuczny rattan są odporne
na promieniowanie UV i nie płowieją na słońcu, dzięki
czemu dłużej wyglądają jak nowe. Plastikowi i ręcznie
plecionemu sztucznemu rattanowi nie jest straszny
deszcz, śnieg ani niska i wysoka temperatura. Jednak
temperatury poniżej zera mogą osłabić strukturę plastiku,
dlatego nie zalecamy pozostawiania mebli wykonanych
z tworzywa sztucznego na zewnątrz po sezonie letnim.
Lite drewno
Wszystkie drewniane meble ogrodowe są fabrycznie
zabezpieczane, by minęło naprawdę sporo czasu,
zanim trzeba je ponownie impregnować. Drewno
akacjowe i eukaliptusowe również jest wytrzymałe
i solidne, ze względu na znaczną gęstość włókien.
Tekstylia
Promienie UV szkodą nie tylko naszej skórze, ale też
barwionym tekstyliom. W celu ograniczenia płowienia
poduszek, wprowadziliśmy technikę barwienia tkanin
w jednolitym kolorze polegającą na wykorzystaniu
specjalnej zaprawy. W czasie barwienia pigmenty
przenikają do włókien, co przedłuża trwałość koloru.
Technika ta pozwala ograniczyć zużycie wody o 80%
i ilość potrzebnego barwnika o ponad 20% w stosunku
do tradycyjnych metod barwienia.
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IKEA dla Firm
Kupując meble do swojej firmy, oczekujesz trwałości.
Seriia TUNHOLMEN to produkty, które powstały
z myślą o radzeniu sobie z codziennością i ciężką
pracą dzień w dzień. Nawet jeśli popsuje się pogoda.

Odwiedź nas w sklepie IKEA, napisz do nas na
IKEAdlaFirm@IKEA.com lub zadzwoń
pod numer 22 257 01 23.
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SPOKOJNIE, MOŻESZ NA NAS LICZYĆ!
dodatkowych, od zbierania produktów w magazynie
i transportu z wniesieniem, po montaż nowych mebli
ogrodowych. Pomożemy też sfinansować twoje zakupy.

Nie możesz się doczekać relaksu pod chmurką?
Nie każ przyjemności czekać i pozwól nam zająć
się wszystkim za ciebie. Oferujemy szereg usług

TRANSPORT Z WNIESIENIEM
Nie możesz przewieźć swoich nowych mebli?
Zostaw to nam. Dostarczymy twoje zakupy
do domu lub biura. Nie zostawimy ich pod
drzwiami, tylko wniesiemy do wskazanego
pomieszczenia.

NA RATY W IKEA
Jeśli znalazłeś meble idealne do swojego
wymarzonego mieszkania, ale przydałoby
się rozłożyć koszt ich zakupu, możesz
skorzystać z wygodnych rat, żeby już
dziś zacząć spełniać swoje marzenia.
Złóż wniosek o kredyt w dowolnym sklepie
IKEA lub na www.ikanobank-online.pl.

MONTAŻ MEBLI
Profesjonalny montaż mebli IKEA to wygoda
i oszczędność czasu. Specjaliści zmontują
meble w twoim domu i ustawią je
we wskazanym miejscu - gotowe do użytku.

ZWROTY
Jeśli zmienisz zdanie lub nie będziesz w pełni
zadowolony ze swoich zakupów, możesz
zwrócić nieużywany produkt w ciągu 365 dni
od daty zakupu. Jeżeli chcesz zwrócić towar,
przedstaw nam paragon, fakturę VAT lub
kartę IKEA FAMILY (o ile zakup został
zarejestrowany przy jej użyciu).
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MEBLE NA TELEFON
Wiesz, co chcesz zamówić? Potrzebujesz
porady? Zadzwoń do nas. Dostawa wprost
do Twojego domu. Usługa dostępna
w całym kraju pod numerem 22 275 05 75

CHCESZ PRZEGLĄDAĆ
TĘ BROSZURĘ NA SWOIM
TELEFONIE, TABLECIE
ALBO KOMPUTERZE?

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach
są dostępne na metkach
cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach
są dostępne na metkach
cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

1

Poradnik
kupującego

Meble na balkon i do ogrodu

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach
są dostępne na metkach
cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

1

Poradnik
kupującego

Meble na balkon i do ogrodu

Poradnik
kupującego

Meble na balkon i do ogrodu

1

Meble na balkon i do ogrodu

Otwórz cyfrową wersję broszury
na IKEA.pl/ogrod. Interaktywna
broszura pozwala wyszukiwać,
porównywać, planować, zapisywać
ulubione produkty oraz robić zakupy
we własnym tempie – wszystko
w swoim czasie i w jednym miejscu.

1

Poradnik
kupującego

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach
są dostępne na metkach
cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

Broszura nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zastrzegamy możliwość zmian w parametrach
technicznych i wzornictwie artykułów, a w razie konieczności użycie surowców zastępczych, oraz możliwość wycofania wybranych artykułów ze sprzedaży. Zastrzegamy
sobie prawo sprzedaży towarów wg cen innych niż podano w broszurze, w przypadku wystąpienia błędów drukarskich, zmiany stawek podatku VAT, zmiany podstawowych
stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. 				
Ceny w broszurze są ważne do 31.07.2018.

© Inter IKEA Systems B.V.2018
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TÄRNÖ krzesło,
do użytku na zewnątrz,
składane. Czarny/bejcowana
na szarobrązowo lita akacja.
900.954.28

49,99

Stół i krzesła TÄRNÖ są wykonane z wytrzymałego,
pozyskiwanego w zrównoważony sposób drewna akacjowego
i stali malowanej proszkowo. A dzięki temu, że są składane,
doskonale sprawdzą się jako dodatkowe krzesła dla gości.

