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PH150031

Aby stworzyć kolekcję INDUSTRIELL, opracowaliśmy
nowe sposoby pracy z drewnem, szkłem, ceramiką
i tekstyliami, które umożliwiły wytworzenie
niepowtarzalnych produktów na dużą skalę.
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PH150036

HOŁD DLA NIEDOSKONAŁOŚCI
I NIEPOWTARZALNOŚCI
Myśląc o masowo produkowanych meblach, wyobrażamy
sobie duże maszyny wytwarzające nowe, błyszczące
produkty, a każdy z nich jest identyczny.
Kolekcja INDUSTRIELL to nasz sposób na postawienie
na głowie ujednoliconej produkcji masowej, poprzez
stworzenie produktu pięknego w swojej niedoskonałości,
o wysokiej jakości charakterystycznej dla wytworu
ludzkich rąk, bez podnoszenia jego ceny. Ta ambicja
sprawiła, że musieliśmy ponownie przemyśleć sposób,
w jaki możemy produkować meble.

INDUSTRIELL

ścierka

25,99/2 szt.

We współpracy z projektantem Pietem Hein Eekiem
rozwinęliśmy nowe sposoby pracy z drewnem, szkłem,
ceramiką i tekstyliami. Zawsze z zachowaniem
zrównoważonego sposobu myślenia, czyli podejścia,
które jest wspólne dla Pieta oraz IKEA.
Efektem naszej współpracy jest kolekcja o wyjątkowym,
„ludzkim” charakterze, co w przypadku produkcji
na dużą skalę jest czymś dość nieoczekiwanym.
Opis zdjęcia: Piet unosi gotową ścierkę na tle swoich
początkowych szkiców projektowych.

INDUSTRIELL ścierka 25,99/2 szt.
504.022.12
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INDUSTRIELL

szklanka

5,99

SZKLANKA DO POŁOWY PEŁNA
Podczas prac w fabryce Piet po raz pierwszy zdał
sobie sprawę ze złożoności procesu produkcji szkła
prasowanego na dużą skalę.
Po kilku początkowych, nieudanych próbach pojawiły
się nawet sugestie, aby całkowicie zapomnieć o tym
materiale, chociaż Piet był wytrwały i nie chciał z niego
zrezygnować.
„Byłem zdania, że produkt ten idealnie pasuje do naszej
koncepcji wykonywanej ręcznie masowej produkcji” –
mówi.

INDUSTRIELL szklanka 5,99
704.022.11

Ostateczny projekt to de facto ręcznie narysowany szkic,
który został następnie przekształcony w cyfrowy rysunek
na potrzeby produkcji. Zespół postanowił wykonać
szklanki INDUSTRIELL na dwóch różnych maszynach,
co dało interesujący efekt niewielkiego niedopasowania,
widoczny po ustawieniu ich obok siebie.
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PH150043

MASOWA PRODUKCJA
KONTRA RZEMIOSŁO
Zarówno meble produkowane masowo, jak i te wykonane
ręcznie mają swoje zalety. Produkcja na dużą skalę
zwiększa wydajność, dzięki czemu można zaoferować
wysoką jakość w przystępnej cenie. Z drugiej strony,
meble wykonane ręcznie mogą być tak niepowtarzalne
i indywidualne, jak ich twórcy.
Projektanci IKEA często dyskutują nad koncepcją mebli
wytwarzanych ręcznie, które mogłyby być przystępne
cenowo i dostępne dla jak największej liczby osób.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, holenderski projektant
Piet Hein Eek miał wiele podobnych przemyśleń.

INDUSTRIELL

szklanka

5,99/szt

INDUSTRIELL

talerz

19,99/szt

INDUSTRIELL szklanka 5,99/szt.
704.022.11
INDUSTRIELL talerz 19,99/szt.
Biały 903.870.78 Różowy 103.870.96
Szary 303.870.95
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PH150033

PH150040

EKSCYTUJĄCA WSPÓŁPRACA
„Kiedy ukończyłem szkołę projektowania, w branży
istniała tendencja do dążenia do doskonałości
w projektowaniu”, mówi Piet. „Jeśli wytwarzałeś
tysiąc sztuk jakiegoś produktu, każda musiała być
identyczna, a w projekcie nie było nic, co nie zostało
uprzednio zaplanowane przez projektanta. Chciałem
odejść od takiego podejścia i pozwolić, by w pewien
sposób to materiał przejął inicjatywę”.
Piet słynie z wykorzystywania odzyskanych materiałów
do tworzenia pięknych mebli, które można znaleźć
w hotelach i galeriach na całym świecie. To pragnienie
– aby zawsze znajdować wartość w zasobach,
które gdyby nie zostały ponownie wykorzystane,
najprawdopodobniej by się zmarnowały - jest
fundamentem podejścia IKEA od samego początku
istnienia firmy.
Regał INDUSTRIELL jest doskonałym przykładem
próby wykorzystania jak największej ilości surowca.
„W tym konkretnym przypadku odrzucamy lub palimy
tylko drewno usunięte na etapie przycinania piłą
i wycinania otworów”, wyjaśnia Piet.
Prezentując kolekcję na Targach Meblowych
w Mediolanie, projektant natknął się na kierownik
artystyczną z IKEA, Karin Gustavsson. Dzięki temu
spotkaniu oboje zdali sobie sprawę, że nadają
na tych samych falach. I tak zakiełkowała idea
współpracy.
„Okazało się, że zarówno ja, jak i IKEA od dawien
dawna myślimy o tym samym”, mówi Piet. „Zależy
nam, by nadawać przedmiotom więcej ludzkich
i osobistych cech, przy jednoczesnym zachowaniu
przemysłowego procesu produkcyjnego”.

INDUSTRIELL

regał
INDUSTRIELL regał 299,- 003.945.49
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PH150041

PODJĘCIE WYZWANIA
Po spotkaniu w Älmhult, szwedzkim miasteczku, w którym
projektowane są produkty IKEA, Karin i Piet zdecydowali,
że wspólna kolekcja INDUSTRIELL powinna obejmować
drewniane meble, szkło, ceramikę i tekstylia.
„Największym wyzwaniem było zachowanie niedoskonałości,
które nadają wyrobom rzemieślniczym indywidualny rys”,
mówi Piet. „Bardzo trudno było przekonać ludzi w fabrykach,
by nagle zaakceptowali to, co zwykle traktują jako błędy
w produkcji”.
Każdy rodzaj produktu wiązał się z koniecznością znalezienia
nowego podejścia do sposobu jego wytwarzania. W przypadku
wazonów ceramicznych, które znalazły się w kolekcji,
zaprojektowano ręcznie wykonane formy, aby można
było wybierać wśród różnych kształtów. Tworząc stoły
i wyroby szklane, modyfikowano symetryczne projekty,
aby uzyskać subtelne wariacje. Tekstylia poddano
podobnej obróbce, rezygnując z idealnie prostych linii
haftu na rzecz wzorów przypominających ręczne rysunki,
co zwiększyło możliwości produkujących je maszyn.

INDUSTRIELL

wazon

79,99

INDUSTRIELL wazon 79,99
103.870.77
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PH150038

TĘSKNOTA ZA WYJĄTKOWOŚCIĄ
Jednym z największych wyzwań było stworzenie krzesła
z drewna sosnowego.
„Za cel postawiliśmy sobie jak najbardziej efektywne
wykorzystanie każdego kawałka drzewa, zachowując
także fragmenty z tak zwanymi niedoskonałościami,
takimi jak sęki, różnice w słojach i kolorze”, mówi Karin.
„Nasz dostawca zatrudnia około tysiąca pracowników,
produkujących zazwyczaj białe, nieskazitelne meble
sosnowe, dlatego musieliśmy poprosić ich, by pracowali
w zupełnie inny sposób”.
Choć już teraz pozyskiwane jest zgodnie z surowymi
standardami, do 2020 roku całość drewna wykorzystywanego przez IKEA będzie pochodzi z jeszcze bardziej
zrównoważonych źródeł. Przy produkcji krzesła
INDUSTRIELL – jak również stołu i ławki z tej kolekcji –
ten naturalny, piękny surowiec jest traktowany z jeszcze
większą troską oraz szacunkiem. Prosta, minimalistyczna
elegancja regałów INDUSTRIELL jest również dowodem
na to, że czasem mniej oznacza więcej.

INDUSTRIELL

krzesło

399,-

Ostatecznie kolekcja ta powstała, by wprowadzić
do wystroju domu ciepły, bardziej „ludzki” charakter.
„Moim zdaniem piękno kolekcji INDUSTRIELL polega
na tym, że można poczuć osobowość tworzących ją
produktów”, mówi Karin. „Powstały z myślą o tym,
by zestawiać je z meblami i dodatkami, które masz
już w domu oraz by mogły ci służyć przez długie lata.
Mam więc nadzieję, że z czasem staną się również
częścią twojej osobowości”.
„Drewno, którego używamy, jest pozyskiwane zgodnie
z bardzo surowymi standardami, a do roku 2020 jego
całość będzie pochodzić z jeszcze bardziej zrównoważonych źródeł”. „Za drewno z bardziej zrównoważonych
źródeł uważamy zarówno to pochodzące z recyklingu,
jak i posiadające certyfikat FSC”.

INDUSTRIELL krzesło 399,Sosna 003.945.06
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USZ YJ WŁ ASNĄ
POSZEWKĘ
ZE ŚCIERECZEK

PH150042

PH150039

Ręcznie rysowane wzory na ścierkach
kuchennych stanowią doskonałą bazę
do samodzielnego uszycia poszewek.
Wystarczy zszyć dwie ścierki i włożyć
poduszkę.

INDUSTRIELL

krzesło

399,-

INDUSTRIELL

fotel

599,INDUSTRIELL fotel 599,003.926.49

PH150050

INDUSTRIELL krzesło
399,- Sosna 003.945.06

Kolekcja INDUSTRIELL / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2018 / 9

PH150035

INDUSTRIELL

ścierka

25,99/2 szt.

NARYSOWANE RĘCZNIE,
TK ANE MASZ YNOWO
Zdaniem Pieta, ściereczki są najlepszym przykładem
produktu wykonanego ręcznie, a produkowanego masowo,
co stanowi temat przewodni kolekcji INDUSTRIELL.
Projektant ręcznie narysował wzory zdobiące ścierki,
aby nie były one idealnie geometryczne. Zespół projektowy
miał nadzieję, że po etapie obróbki maszynowej otrzymają
taki sam efekt, jak w przypadku ręcznie tkanych tekstyliów.
„Kiedy dostaliśmy próbki pasków i kratek, przekonaliśmy się,
że to był świetny pomysł. Warto było postawić na swoim”,
mówi Piet.
„Wzór w kratkę sprawia wrażenie, jakby rzemieślnik pracujący
na gorszym krośnie ręcznym robił wszystko, by utkać piękny
wzór. Wzór do złudzenia przypomina ręczną robotę, choć
w rzeczywistości jest produkowany w dużych ilościach
na najnowocześniejszej maszynie tkackiej”.

INDUSTRIELL ścierka
25,99/2 szt. 504.022.12
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PH150051

INDUSTRIELL

fotel

INDUSTRIELL fotel 599,003.926.49
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PH150048

PH150047

INDUSTRIELL

lampa wisząca

99,99/szt.

INDUSTRIELL

krzesło

399,-/szt.

INDUSTRIELL krzesło
399,-/szt. Sosna 003.945.06
Żółty 803.945.07
Jasnoszary-zielony 503.945.04
Niebieski 603.945.08
Jasnoszary 203.945.05
Zielono-czarny 703.945.03

INDUSTRIELL lampa wisząca
Ø40, W30 cm 129,-/szt. 803.962.00
Ø24, W24 cm 99,99/szt. 303.963.54
Ø24, W24 cm 99,99/szt. 403.963.58
Ø45, W48 cm 129,-/szt. 704.004.86
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PH150034

INDUSTRIELL

talerz

19,99/szt.

STOŁÓWK A
PR ACOWNICZ A
Od lewego górnego rogu, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara: Els, Piet Hein, Eva, Loes,
Pim, Harm, Bart, Iggie, Nard, Esmee.

INDUSTRIELL talerz 19,99/szt. Biały 903.870.78
Różowy 103.870.96 Szary 303.870.95
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PH149993

PH149994

PH150020

INDUSTRIELL

talerz

19,99
INDUSTRIELL

ścierka

INDUSTRIELL

25,99/2 szt.

szklanka

5,99

INDUSTRIELL szklanka
5,99 704.022.11

INDUSTRIELL ścierka 25,99/2 szt.
504.022.12

INDUSTRIELL talerz 19,99
Różowy 103.870.96
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PH150027

PH150026

INDUSTRIELL

szklanka

5,99

PH150022

INDUSTRIELL szklanka 5,99
704.022.11

Kolekcja INDUSTRIELL / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2018 / 15

PH150009

PH150004

INDUSTRIELL

wazon

79,99

INDUSTRIELL

krzesło

399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,Jasnoszaro-zielony
503.945.04

INDUSTRIELL wazon 79,99 103.870.77
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PH150008

INDUSTRIELL wazon 79,99
103.870.77

INDUSTRIELL

wazon

79,99

PH150015

Kolekcja INDUSTRIELL / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2018 / 17

PH150011

PH150012

INDUSTRIELL

talerz

19,99/szt.

INDUSTRIELL

talerz

19,99

PH150010

INDUSTRIELL talerz 19,99/szt.
Różowy 103.870.96
Szary 303.870.95
Biały 903.870.78

INDUSTRIELL talerz 19,99
Różowy 103.870.96
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PH150019

INDUSTRIELL

fotel

599,INDUSTRIELL fotel 599,003.926.49
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POZ YSK IWANIE DREWNA
„Drewno, którego używamy, jest pozyskiwane zgodnie z bardzo surowymi
standardami, a do roku 2020 jego całość będzie pochodzić z jeszcze
bardziej zrównoważonych źródeł”. „Za drewno z bardziej zrównoważonych
źródeł uważamy zarówno to pochodzące z recyklingu, jak i posiadające
certyfikat FSC”.

PH149996

PH149997

INDUSTRIELL

stół

999,-

INDUSTRIELL

krzesło

399,-/szt.
INDUSTRIELL

talerz
INDUSTRIELL stół 999,Sosna 403.945.28
INDUSTRIELL krzesło 399,-/szt.
Żółty 803.945.07
Niebieski 603.945.08

19,99/szt.
INDUSTRIELL talerz 19,99/szt.
Biały 903.870.78
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PH149998

INDUSTRIELL

lampa wisząca

od 99,99/szt.

INDUSTRIELL lampa wisząca
Ø24, W24 cm 99,99/szt. 303.963.54
Ø24, W24 cm 99,99/szt. 403.963.58
Ø40, W30 cm 129,-/szt. 803.962.00

PH149999

INDUSTRIELL

szklanka

5,99/szt.
INDUSTRIELL

regał

299,-/szt.
INDUSTRIELL szklanka 5,99/szt.
704.022.11

INDUSTRIELL regał 299,-/szt. 003.945.49
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EKSCYTUJĄCA HISTORIA
Oto, co może się wydarzyć, gdy renomowany
projektant/rzemieślnik spotyka dużą,
uprzemysłowioną firmę projektową,
taką jak IKEA.

Kolekcja INDUSTRIELL / MATERIAŁY PRASOWE IKEA / KWIECIEŃ 2018 / 22

PREMIERA PODCZAS DUTCH DESIGN WEEK
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PLAKATY Z WYSTAWY PODCZAS
DUTCH DESIGN WEEK

“At a certain point I realised that we have
sold less than 5000 of our best selling chair
in the last ten years and that IKEA makes
thousand units of one product at one time.
So they make more chairs in one go than I
would make of one product in my whole life.
Their investment is therefore much more
efficient than ours. This immediately also
explains how the numbers make it possible
to develop and introduce large quantities
into the market with so much attention in
such a short space of time and with such
large teams.”
“The design for the chair is very unique
and characteristic, a kind of all-or-nothingdesign. If it is embraced it could even
become an classic or, and the chance is
small, it will be a complete disaster.”
/Piet Hein Eek

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like
the first raw planks to come out of the sawmill.
It was possible to make the chairs in this way
but the large planks for the table-tops had to
be glued and the knots removed due to the
finger-joints. We discussed the maximum size
of the planks that could be glued and how rough
the wood could be in order to produce the best
possible result. Everything they had been trying
their best to achieve for the past fifty years was
now being questioned. Instead of smooth and
perfect it now had to be rough and imperfect.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL bench 190 pine

“I wanted the wood to be roughly sawn, just like
the first raw planks to come out of the sawmill.
It was possible to make the chairs in this way
but the large planks for the table-tops had to
be glued and the knots removed due to the
finger-joints. We discussed the maximum size
of the planks that could be glued and how rough
the wood could be in order to produce the best
possible result. Everything they had been trying
their best to achieve for the past fifty years was
now being questioned. Instead of smooth and
perfect it now had to be rough and imperfect.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL table 200x80 pine

Article number: 10394539
Materials: Basematerial/ Seat and back
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

INDUSTRIELL chair pine
Article number: 00394506
Materials: Basematerial/ Seat and back
frame: Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Steel, Polyethylene plastic
In stores: April 2018

„Wykorzystując krosno do tkania żakardowego,
można tworzyć niezwykle skomplikowane
wzory. Postanowiłem opracować dwa
w ramach projektu ‘wykonanej ręcznie
masowej produkcji’ – jeden z paskami,
a drugi z kratką. Jeśli rysuje się ręcznie,
możesz być pewien, że wzór nie wyjdzie
idealnie prosto. Kratki wyszły trochę niezgrabne.
Wiele godzin zajęło samo narysowanie projektu
przy zachowaniu maksymalnej staranności,
a jednak efekt byłby opłakany, gdyby naszym
celem była produkcja idealnie geometrycznego
wzoru. Ale kiedy celem jest stworzenie czegoś
ręcznie, tak jak w przypadku tej kolekcji,
rezultat był po prostu piękny”.
/Piet Hein Eek

“I had devised a series of lamps, inspired by the classic cast
iron and steel wire factory lamps we all know. Now they were
to be made completely of bamboo, as if they were traditional
Vietnamese work lamps that almost perfectly match the
bamboo scaffolding that can be seen everywhere around and
under construction sites. These gigantic bamboo scaffolds
could even be seen around enormous, modern concrete
buildings-to-be. In Asia, a scaffolding pipe is made of
bamboo. It seemed quite logical to make lamps according to
the drawings because their industrial character demands that
they are made round and very neatly. After some instruction
and when the moulds had been made, the prototype- makers
produced almost perfect results. These items were in stark
contrast to the shapeless lamp made of seagrass. It is not
easy to shape seagrass into a sleek shape so I thought:
let’s make it amorphous. The resulting lamp was very
characteristic, but a little too extreme.”
/Piet Hein Eek

Article number: 80394526
Materials: Basematerial/ Table top: Solid
pine, Solid pine, Clear acrylic lacquer
Feet: Polyethylene plastic, Steel
In stores: April 2018

INDUSTRIELL ścierka 60x60 2 szt.
Nr artykułu: 50402212
Materiał: 100% len
W sklepach:

Kwiecień 2018
INDUSTRIELL pend lmp 24x24

INDUSTRIELL pend lmp 40x30

INDUSTRIELL pend lmp 24x24

Article number: 30396354

Article number: 80396200

Article number: 40396358

Materials:

Materials:

Materials:

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Ceiling cup: Polypropylene plastic

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Shade: Bamboo, Clear lacquer

Clamp: Steel, Powder coating

Clamp: Steel, Powder coating

Clamp: Steel, Powder coating

In stores: April 2018

In stores: April 2018

In stores: April 2018

“I saw a pipe-bending machine in the factory,
which presented new opportunities. I thought
that they could perhaps use this to make the
impossible stackable chair, originally intended
for the Jassa collection, with a steel frame.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL armchair natural/grey
Article number: 00392649
Materials:
Frame: Steel, Epoxy/polyester powder coating
Weaving: Paper, Clear acrylic lacquer
Foot: ABS plastic
In stores: April 2018

“The theme ‘do not throw away’
was almost one hundred per cent
represented on the shelves cabinet.
Only the wood removed by saw cuts
and creating holes is taken away
or burned. I had previously made
a similar cabinet for a different
project, but then very large and
much too laborious.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL shelving unit 110x110
Article number: 00394549
Materials: Base material: Pine plywood
Metal parts: Steel Feet: Polyethylene plastic
In stores: April 2018

“Handmade – mass produced
This is a concept in which the first
models are made by hand and then
used to make moulds, which in
turn are then used to produce large
quantities. Furthermore, we kept
in mind that the collection should
show respect for materials and
traditional crafts.”
/Piet Hein Eek
INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018

“Handmade mass production was the
starting point for the terracotta vases I
wanted to make. Once again, we would
make moulds of these handmade vases.
Because they are round and always turned,
it is difficult to see how many different
models there are. Ceramic is always made
from a mother form. This is used to make a
mother mould which is then in turn used to
make production moulds. So, as long as the
quantities are large enough, you can just
as easily work with several different mother
moulds and the rest remains the same.”
/Piet Hein Eek

INDUSTRIELL vase 32 terracotta
Article number: 10387077
Materials: Red clay, Glaze
In stores: April 2018
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PE669898

PE669913

PE669914

PE669915

PE669918

INDUSTRIELL fotel 599,-

INDUSTRIELL regał 299,-

INDUSTRIELL stół 999,-

INDUSTRIELL stół 999,-

INDUSTRIELL ławka 399,-

Bezbarwnie lakierowany papier i stal
malowana proszkowo. Projekt: Piet Hein
Eek. S69×G75, W68 cm. Naturalny/szary
003.926.49

Sklejka sosnowa. Projekt: Piet Hein Eek.
S110×G24, W110 cm. 003.945.49

Z miejscem dla 4-6 osób. Bejcowana,
lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt:
Piet Hein Eek. D135×S80, W74 cm.
Jasnoszary 603.945.27

Z miejscem dla 4-6 osób. Bezbarwnie
lakierowana lita sosna. Projekt: Piet Hein Eek.
D135×S80, W74 cm. Sosna 403.945.28

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna.
Projekt: Piet Hein Eek. D125×S30, W44 cm.
Jasnoszary 303.945.38

PE669900

PE669904

PE669907

PE669903

PE669905

INDUSTRIELL ławka 399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,-

Bezbarwnie lakierowana lita sosna. Projekt: Piet
Hein Eek. D125×S30, W44 cm. Sosna 503.945.37

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita
sosna. Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Jasnoszary 203.945.05

Bezbarwnie lakierowana lita sosna.
Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Sosna 003.945.06

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita
sosna. Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Zielono-czarny 703.945.03

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita
sosna. Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Jasnoszaro-zielony 503.945.04

PE669906

PE669908

INDUSTRIELL krzesło 399,-

INDUSTRIELL krzesło 399,-

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita
sosna. Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Niebieski 603.945.08

Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita
sosna. Projekt: Piet Hein Eek. S40×G54,
W82 cm. Żółty 803.945.07
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PE664695

PE664693

PE664694

PE664692

PE669899

INDUSTRIELL lampa wisząca 99,99

INDUSTRIELL lampa wisząca, kula 99,99

INDUSTRIELL lampa wisząca 129,-

INDUSTRIELL lampa wisząca 129,-

INDUSTRIELL wazon 79,99

Każdy klosz wykonany ręcznie z naturalnych
włókien jest niepowtarzalny. Lakierowany
bezbarwnie bambus. Projekt: Piet Hein Eek.
Ø24, W24cm. IKEA. Model T1709F. Do tego
modelu lampy pasują żarówki o klasie
energetycznej od A++ do D. Bambus
403.963.58

Każdy klosz wykonany ręcznie z naturalnych
włókien jest niepowtarzalny. Lakierowany
bezbarwnie bambus. Projekt: Piet Hein Eek.
Ø24, W24cm. IKEA. Model T1708F. Do tego
modelu lampy pasują żarówki o klasie
energetycznej od A++ do D. Bambus
303.963.54

Każdy klosz wykonany ręcznie z naturalnych
włókien jest niepowtarzalny. Lakierowany
bezbarwnie bambus. Projekt: Piet Hein Eek.
Ø40, W30cm. IKEA. Model T1710F. Do tego
modelu lampy pasują żarówki o klasie
energetycznej od A++ do D. Bambus
803.962.00

100% polipropylen. Projekt: Piet Hein
Eek. Ø45, W48cm. IKEA. Model T1711F.
Do tego modelu lampy pasują żarówki
o klasie energetycznej od A++ do D.
Kolor naturalny/beżowy 704.004.86

Czerwona glina. Projekt: Piet Hein Eek.
W31 cm. Terakota 103.870.77

PE658698

PE669910

PE669911

PE669912

PE669909

INDUSTRIELL ścierka 25,99/2 szt.

INDUSTRIELL talerz 19,99

INDUSTRIELL talerz 19,99

INDUSTRIELL talerz 19,99

INDUSTRIELL szklanka 5,99/szt.

100% len. Projekt: Piet Hein Eek.
S60×D60 cm. Niebieski 504.022.12

Glazurowana kamionka. Projekt: Piet
Hein Eek. Ø31 cm. Szary 303.870.95

Glazurowana kamionka. Projekt: Piet
Hein Eek. Ø31 cm. Różowy 103.870.96

Glazurowana kamionka. Projekt: Piet
Hein Eek. Ø31 cm. Biały 903.870.78

Szkło. Projekt: Piet Hein Eek. 20 cl.
704.022.11
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PH150030

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują się
w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:
poczta@small-studio.pl

KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

