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Wiele osób zdaje sobie sprawę, że dobre samopoczucie zarówno psychiczne, 
jak i emocjonalne jest równie ważne, co odpowiednia kondycja fizyczna.  
W naszym zabieganym, nowoczesnym życiu często czujemy, jakbyśmy 
oddalali się od natury, a nawet od samych siebie.

Kolekcja HJÄRTELIG zachęca, abyśmy zatrzymali się choć na chwilę, 
zrobili sobie małą przerwę, tak potrzebną w codziennym życiu, które często 
jest zbyt gorączkowe, skomplikowane i oderwane od realnego świata.

Niezależnie od tego, czy praktykujesz jogę, zajmujesz się roślinami  
czy po prostu relaksujesz się wśród pięknych, naturalnych materiałów, 
kolekcja HJÄRTELIG doskonale sprawdzi się w chwilach skupienia i troski  
o samego siebie.

Produkty wchodzące w skład kolekcji zostały zaprojektowane z subtelnym, 
delikatnym smakiem, co daje wrażenie lekkości i spokoju. Jednocześnie  
są praktyczne oraz trwałe, dzięki czemu sprawdzą się w codziennym 
domowym życiu.

   
ZATRZYMAJMY  
SIĘ NA CHWILĘ

MATERIAŁY PRASOWE PH149911



PROJEKTANCI 
„Z pomocą kolekcji HJÄRTELIG chcemy  
dotrzeć do wszystkich zmysłów. Namaste”.  
Maja Ganszyniec, projektantka

Projektantami kolekcji HJÄRTELIG są  
Maja Ganszyniec i Andreas Fredriksson.

MATERIAŁY PRASOWE 



CIEPŁA, PIĘKNA 
I NATURALNA  
  

    Od wielofunkcyjnego łóżka, idealnego do przyjemnego przeciągania 
się, poprzez zestaw do jogi, niezbędny do wygodnego treningu,  
po pachnące świece dla stworzenia kojącej atmosfery...

HJÄRTELIG to kolekcja mebli i akcesoriów do wyposażenia domu 
oraz praktykowania jogi, zaprojektowanych, aby stworzyć przyjemną 
atmosferę do odpoczynku, relaksu i spokojnych ćwiczeń.

Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu pięknych, naturalnych 
materiałów, które przemawiają do wszystkich zmysłów oraz pomagają 
poczuć stabilność i oparcie. 

Bawełna z bardziej zrównoważonych źródeł, rattan, len, korek  
i lite drewno sosnowe nadają produktom z kolekcji swoje wyjątkowe  
cechy. Subtelny wygląd, kojące faktury, a nawet naturalny zapach  
– wszystko to sprawia, że korzystanie z kolekcji HJÄRTELIG będzie  
jedną z codziennych przyjemności.

 HJÄRTELIG
 mata do jogi

39,99

MATERIAŁY PRASOWE 

HJÄRTELIG mata do jogi  
100% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec. S62×D183 cm.  
Szary 604.160.01 PH149925



Materiały wykorzystane w kolekcji HJÄRTELIG są ważne ze względu  
na ich zmysłowe walory, dzięki czemu idealnie nadają się do codziennego 
użytku. Są również wyrazem wspólnego pragnienia, by żyć w bliższym 
kontakcie z naturą.

IKEA pragnie odgrywać kluczową rolę na drodze do wykorzystywania 
bardziej zrównoważonych materiałów i procesów. Obecnie około  
98% materiałów w produktach i opakowaniach IKEA jest odnawialnych, 
ponownie przetworzonych lub nadaje się do recyklingu. Naszym celem 
jest pójście o krok dalej, choć ze względu na różne przepisy i regulacje 
magiczna liczba 100% pozostaje tuż poza zasięgiem.

Od września 2015 r. całość bawełny wykorzystywanej w IKEA albo pochodzi  
z recyklingu, albo jest uprawiana w sposób, który pozwala na bardziej 
wydajne wykorzystanie surowców, z korzyścią dla farmerów i ich rodzin. 
Z kolei do 2020 roku całość wykorzystywanego przez nas drewna będzie 
posiadała certyfikat FSC® lub będzie pochodzić z recyklingu. 

Inne naturalne materiały użyte w kolekcji, takie jak korek, płótno, rattan  
czy trawa morska są trwałe i świetnie sprawdzą się w codziennym 
użytkowaniu. Przynoszą też długofalowe korzyści na całym świecie, 
ponieważ są zbierane oraz przetwarzane w bardziej zrównoważony sposób.

INFORMACJE  
O MATERIAŁACH  
  

MATERIAŁY PRASOWE 

PH149914



Więcej o materiałach  

Bawełna Better Cotton jest wykorzystywana we wszystkich 
produktach IKEA od 1 września 2015 r. Oznacza to,  
że pochodzi ona z recyklingu albo podczas jej uprawy  
zużywa się mniej wody, nawozów sztucznych i pestycydów,  
przy jednoczesnym zwiększaniu zysków dla farmerów.

Korek jest nieprzepuszczalnym, elastycznym materiałem, 
warstwą tkanki korkotwórczej, która jest zbierana na cele 
komercyjne głównie z dębu korkowego (Quercus suber). 
Drzewa, z których pozyskiwana jest kora, osiągają znacznie 
dłuższy wiek niż drzewa rosnące w naturalnym środowisku.

Włókna lnu używane do produkcji ubrań są mocniejsze niż 
bawełna, ale mniej elastyczne. Ich uprawa wymaga również
mniejszej ilości wody. Za wynalazców przędzalni do produkcji  
przędzy lnianej uważa się Johna Kendrew i Thomasa Porthouse  
z Darlington w Anglii. Fakt ten datuje się na 1787 rok.

Rattan jest materiałem odnawialnym, wytwarzanym z palm  
pnących należących do podrodziny Calamoideae, uprawianych  
w Afryce i Azji. Może być uprawiany na drzewach-żywicielach  
w drzewostanach wtórnych, sadach owocowych, plantacjach 
drzew lub plantacjach kauczuku, gdzie łatwo się go zbiera. 
Zarówno kora, jak i rdzeń mogą być używane do produkcji 
artykułów wyposażenia domu. Trawa morska jest zbierana 
z powierzchni wody, po uwolnieniu się z dna koryta rzeki. 
Wietnam ma długą tradycję wykorzystywania tego materiału 
w produkcji wyplatanych przedmiotów.
 
Lite drewno to trwały, odnawialny i nadający się do recyklingu  
surowiec. IKEA jest jednym z członków założycieli Rady  
ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej – Forest Stewardship 
Council (FSC). Do 2020 roku IKEA będzie pozyskiwać tylko 
drewno pochodzące z bardziej zrównoważonych źródeł  
(z certyfikatem FSC lub z recyklingu).

PH149923



HJÄRTELIG
stożek na biżuterię

29,99/3 szt.

HJÄRTELIG
wieszaki

19,99/3 szt.

HJÄRTELIG stożek na biżuterię, 3 szt. 
W zestawie: 1 stożek (Ø3,5, W7 cm), 1 stożek (Ø7, W10 cm) i 
1 stożek (Ø11, W5 cm). Szkło. Projekt: Maja Ganszyniec. Żółto-
brązowy 204.063.44

HJÄRTELIG wieszaki, 3 szt. 
Wykonany ręcznie przez wykwalifikowanego rzemieślnika, dzięki czemu  
każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Lakierowany bezbarwnie rattan. 
Projekt: Andreas Fredriksson. S43 cm. 904.024.27

PH149922 PH149897



DLACZEGO 
TAK TRUDNO 
JEST NAM SIĘ 
ZRELAKSOWAĆ? 

Raport IKEA Życie w Domu 2017 
zidentyfikował trzy kluczowe czynniki,  
które ograniczają poczucie psychicznej  
obecności w domu. 

•  Kiedy zabieramy pracę z biura do domu,  
właściwie nigdy nie przestajemy być 
produktywni. Nie jesteśmy w stanie 
„wyłączyć się”, by cieszyć się chwilą 
obecną, tym, co „tu i teraz”.

•  Ludzie często obawiają się, że coś ich 
ominie, że coś „przegapią”, jeśli zrobią 
sobie przerwę. Wówczas trudno jest 
się zrelaksować, ponieważ nasze myśli 
zawsze są gdzieś indziej.

•  Smartfony i inne technologie pochłaniają  
nasz czas i łatwo odciągają nas  
od bliskich nam osób.

http://lifeathome.ikea.com

PH149920



HJÄRTELIG stolik nocny 159,-          
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna  

i stal malowana proszkowo. Projekt: Maja Ganszyniec. 
Ø45, W61 cm. Sosna/czarny 704.008.39  

 
HJÄRTELIG zagłówek, montowany do ściany 250,-          

 Lakierowany bezbarwnie rattan. Projekt: Maja 
Ganszyniec. S100xW80 cm. Rattan 904.116.72 

 
HJÄRTELIG komplet pościeli 229,-          

100% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec.  
Poszwa S200×D200 cm. Poszewki D50×S60 cm. 

Granatowy 104.099.08 
 

HJÄRTELIG kosz 49,99 
Każdy kosz jest wyplatany ręcznie i dzięki temu zupełnie 
niepowtarzalny. Lakierowana bezbarwnie trawa morska. 

Projekt: Maja Ganszyniec. S38×G38, W18 cm 804.024.18

HJÄRTELIG platforma 299,- 
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt: 

Maja Ganszyniec. D100×S100, W28 cm. Sosna 
804.008.29

HJÄRTELIG 
zagłówek, montowany do ściany

250,-/szt.

HJÄRTELIG zagłówek

„Posiadanie łóżka z zagłówkiem jest wygodne  
i sprawia, że wnętrze staje się bardziej przytulne.  
Większość z nas początkowo nie decyduje się  
na taką kombinację. Mamy na to rozwiązanie.  
Zagłówek HJÄRTELIG pasuje do wszystkich 
typów łóżek, a ponieważ montuje się go do ściany,  
można go łatwo dołożyć w dowolnym momencie.  
Jeśli masz podwójne łóżko, będziesz potrzebować  
dwóch zagłówków. Zdecydowałam się wykonać 
go z plecionego rattanu, naturalnego materiału, 
dzięki któremu sypialnia stanie się ciepła  
i przytulna”.  
 
- Maja Ganszyniec

PH149917



HJÄRTELIG
ławka z wieszakiem na ubrania

349,-

HJÄRTELIG doniczka z kratką 49,99 
Czerwona glina i stal malowana proszkowo. Projekt: 

Maja Ganszyniec. Maksymalna średnica doniczki:  
17 cm. Ø22, W29 cm. Terakota 804.116.58 

 
HJÄRTELIG doniczka z kratką 79,99

Czerwona glina i stal malowana proszkowo. Projekt: 
Maja Ganszyniec. Maksymalna średnica doniczki:  

12 cm. D46×S16, W23 cm. Terakotaa 204.116.61

HJÄRTELIG ławka z wieszakiem na ubrania 349,- 
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna i stal 

malowana proszkowo. Projekt: Maja Ganszyniec. 
S122×G45, W97cm. Sosna/czarny 904.008.38

HJÄRTELIG ławka z wieszakiem  
na ubrania/stolik nocny

„Kiedy przyjrzeliśmy się nawykom  
w sypialni, uświadomiliśmy sobie,  
że wielu z nas układa ubrania w sterty.  
To dlatego stworzyliśmy odpowiedni 
mebel – ławkę HJÄRTELIG z wieszakiem  
na ubrania. Tutaj możesz powiesić  
ubrania na następny dzień lub takie, 
których nie chcesz schować w szafie  
ani wrzucić do prania. Pod spodem 
możesz ustawić swoje najładniejsze  
buty i zakładać je, siedząc wygodnie  
na ławce. Ławka zainspirowała nas 
również,do zaprojektowania pasującego  
do niej stolika nocnego HJÄRTELIG.  
Idealny na książkę, którą czytasz  
przed snem lub ulubioną roślinę”.  
 
- Maja Ganszyniec

PH149895



 
HJÄRTELIG poduszka na podłogę 399,-          

Poszewka: 80% bawełna, 20% len. Projekt: Maja Ganszyniec. 
D100×S100cm. Grubość 18 cm. Kolor naturalny 204.111.85 

 
HJÄRTELIG karafka ze szklanką 33,99 

W zestawie: 1 karafka 1 l i 1 szklanka 14 cl Każda karafka 
jest wykonana ze szkła dmuchanego ręcznie przez artystę 
rzemieślnika. Szkło. Projekt: Maja Ganszyniec 704.104.85 

 
HJÄRTELIG poszewka 59,99/2 szt. 

100% len. Projekt: Maja Ganszyniec.  
D50×S50cm. Niebieski/zielony 904.111.58

HJÄRTELIG poszewka 59,99/2 szt. 
100% len. Projekt: Maja Ganszyniec. D50×S50 cm.  

Złoto-brązowy/jasnobrązowo-różowy 504.111.60 
 

HJÄRTELIG wazon 69,99 
Wazon jest wykonany ze szkła dmuchanego ręcznie  

przez artystę rzemieślnika. Szkło i pokryta miedzią stal.  
Projekt: Maja Ganszyniec. Ø20, W29 cm. 204.063.39

HJÄRTELIG poduszka oparcia 149,- 
Pokrycie: 80% bawełna, 20% len. Projekt: Maja Ganszyniec. 

D70×S38 cm. Grubość 17 cm. Kolor naturalny 504.111.84 
 

HJÄRTELIG 
poduszka na podłogę

399,-

HJÄRTELIG pled/poszewki

„Z pomocą kolekcji HJÄRTELIG chcemy dotrzeć 
do wszystkich zmysłów. Z myślą o odpowiedniej 
atmosferze i przyjemnych doznaniach, wybrałam 
naturalny materiał, jakim jest len - to z niego 
powstał pled i poszewki HJÄRTELIG. Im częściej 
ich używasz, tym bardziej ich piękna, nierówna  
powierzchnia staje się miękka i przyjemna  
w dotyku. Dzięki nim również twoja sypialnia  
stanie się ciepła i przytulna”. 

- Maja Ganszyniec

PH149916



HJÄRTELIG
świeca zapachowa w szkle

39,99/2 szt.

HJÄRTELIG świeca zapachowa w szkle 39,99/2 szt. 
Szkło i zapachowa parafina/wosk roślinny. Projekt:  
Maja Ganszyniec. Ø10, W7 cm. Zioła 304.082.29

HJÄRTELIG miska na biżuterię 15,99 

Szkło. Projekt: Maja Ganszyniec. Ø7, W5 cm 904.063.50

HJÄRTELIG świeca zapachowa w szkle

„Z pomocą kolekcji HJÄRTELIG chcemy dotrzeć do wszystkich 
zmysłów, a węch jest jednym z najważniejszych. Właśnie dlatego 
produkty i świece zapachowe stają się coraz popularniejszym  
dodatkiem we współczesnych domach. Świece zapachowe  
HJÄRTELIG mają ziołowe nuty z dodatkiem imbiru, pomarańczy  
i paczuli, które zmieniają atmosferę we wnętrzu. Ich małe szklane 
słoiki mają też pokrywki, dzięki czemu można dozować zapach, 
jeśli stanie się zbyt intensywny. A kiedy świece się wypalą, 
słoik może stać się dekoracyjnym puzderkiem na biżuterię”.

- Maja Ganszyniec

PH149915



HJÄRTELIG parawan 399,- 
 Bejcowana, bezbarwnie lakierowana lita sosna. Projekt:  

Andreas Fredriksson. S118×G40, W160 cm. Sosna 104.008.37

HJÄRTELIG baldachim 499,- 
Do uzupełnienia haczykami EKORRE. Tkanina baldachimu:  
58% len, 42% bawełna. Rama: Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Maja Ganszyniec. D200×S80, W74 cm. Naturalny 

904.079.53

HJÄRTELIG platforma 299,-  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie lita sosna. Projekt:  

Maja Ganszyniec. D100×S100, W28 cm. Sosna 804.008.29

HJÄRTELIG pled 129,-  
100% len. Projekt: Maja Ganszyniec  

S120×D180 cm. Naturalny 604.050.07

 
 

HJÄRTELIG 
baldachim

499,-

HJÄRTELIG baldachim

„Sypialnia to wyjątkowa, prawie święta przestrzeń  
w domu. To miejsce, w którym możemy odprężyć 
się po długim dniu i podładować baterie na kolejny. 
Co zrobić, jeśli mamy w domu tylko jeden pokój? 
Przyjrzeliśmy się temu bliżej, zastanawiając się,  
jak „oprawić” łóżko, aby stworzyć swego rodzaju 
pokój w pokoju. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem  
okazał się baldachim nad łóżko HJÄRTELIG –  
inspirowany tradycyjnymi baldachimami. Delikatnie  
prześwitująca tkanina z mieszanki lnu i bawełny 
sprawi, że przestrzeń do spania będzie naturalna, 
świeża i pełna lekkości. Przy okazji, czy wiesz,  
że całość bawełny w naszych produktach pochodzi  
z bardziej zrównoważonych źródeł?”

- Maja Ganszyniec

PH149914



HJÄRTELIG dekoracyjne pudełka 29,99/2 szt. 
W zestawie: 2 pudełka (W8,5 cm), 1 pokrywka (Ø8 cm)  
i 1 kratka (W8 cm). Kamionka i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Maja Ganszyniec. Czarny 304.116.65

HJÄRTELIG komplet pościeli 199,-  
100% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec.  
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm. 
Ciemnozielony 704.102.49

HJÄRTELIG szklany stożek z podstawką 79,99  
Szklany stożek jest wykonany ze szkła dmuchanego ręcznie 
przez artystę rzemieślnika. Szkło, kamionka i korek. Projekt: 
Maja Ganszyniec. Ø22, W30 cm. Czarny 504.063.33

HJÄRTELIG torba na jogę 49,99  
100% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec.  
S44×W41 cm. Naturalny 104.049.58

HJÄRTELIG 
torba na jogę

49,99

HJÄRTELIG torba na jogę

„W torbie do jogi HJÄRTELIG znajdzie się miejsce 
na wszystko, co chcesz zabrać ze sobą na zajęcia.  
Jej główna część ma dużo miejsca na ubrania  
do ćwiczeń i ręczniki, a w kieszeniach można  
schować mniejsze przedmioty. Stworzyłam 
również otwory w paskach na zewnątrz torby,  
w które można wsunąć matę do jogi lub dodatkową 
koszulkę. Wykonana z bawełny pochodzącej  
z bardziej zrównoważonych źródeł. Namaste”.

- Maja Ganszyniec

PH149899



HJÄRTELIG mata do jogi 39,99 
100% bawełna. Projekt: Maja Ganszyniec.  

D62×S183 cm. Szary 604.160.01 
 

HJÄRTELIG pasek do jogi 15,99          
93,5% bawełna, 6,5% poliester. Projekt:  

Maja Ganszyniec. S4×D250 cm. Naturalny 304.049.62 

HJÄRTELIG zestaw świec 15,99 
W zestawie: 1 świeca blokowa (W7,5 cm) i 1 świeca blokowa 
(W10 cm). Parafina/wosk roślinny. Projekt: Maja Ganszyniec. 

Szaro-beżowy/szaro-zielony 904.082.31

HJÄRTELIG klocek do jogi 49,99/2 szt.
Korek. Projekt: Maja Ganszyniec.  

D23×S12, W7 cm. 203.940.82 
 

HJÄRTELIG 
pasek do jogi

15,99

HJÄRTELIG pasek do jogi

„Czasami możesz odczuwać sztywność ciała, 
zwłaszcza podczas wykonywania nowych 
ćwiczeń. Nie ma się czym martwić, pomocny 
może okazać się pasek do jogi HJÄRTELIG.  
Działa jak przedłużenie ramion i pomaga  
ci wejść do pozycji, kiedy musisz sięgnąć  
stóp lub palców u stóp. Tym, którzy nie są 
wystarczająco rozciągnięci, pasek zapewni 
potrzebne wsparcie. Mam nadzieję, że ten  
prosty dodatek sprawi, że ćwiczenia jogi  
będą zdrowe i pomocne. Namaste”.

- Maja Ganszyniec .01

PH149927
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PRODUKTY

PE662567

HJÄRTELIG poduszka na podłogę 
399,- Poszewka: 80% bawełna, 
20% len. Projekt: Maja Ganszyniec. 
D100×S100 cm. Grubość 18 cm. 
Kolor naturalny 204.111.85

PE660568

HJÄRTELIG stolik nocny 159,-  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie  
lita sosna i stal malowana proszkowo.  
Projekt: Maja Ganszyniec. Ø45,  
W61 cm. Sosna/czarny 704.008.39

PE660573

HJÄRTELIG ławka z wieszakiem 
na ubrania 349,- Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie lita sosna  
i stal malowana proszkowo. Projekt: 
Maja Ganszyniec. S122×G45,  
W97 cm. Sosna/czarny 904.008.38

PE660580

HJÄRTELIG parawan 399,-  
Bejcowana, lakierowana bezbarwnie 
lita sosna. Projekt: Andreas 
Fredriksson. S118×G40, W160 cm. 
Sosna 104.008.37

PE662577

HJÄRTELIG baldachim 499,-  
Do uzupełnienia haczykami EKORRE. 
Tkanina baldachimu: 58% len,  
42% bawełna. Rama: Stal malowana 
proszkowo. Projekt: Maja Ganszyniec. 
D200×S80, W74 cm. Naturalny 
904.079.53

PE660791

HJÄRTELIG zagłówek, 
montowany do ściany 250,- 
Lakierowany bezbarwnie rattan. 
Projekt: Maja Ganszyniec.  
S100xW80 cm. Rattan 904.116.72

PE660543

HJÄRTELIG platforma 299,- 
Bejcowana, lakierowana 
bezbarwnie lita sosna. Projekt: 
Maja Ganszyniec. D100×S100, 
W28 cm. Sosna 804.008.29

PE664910

HJÄRTELIG komplet pościeli 
229,- 100% bawełna.  
Projekt: Maja Ganszyniec. 
Poszwa S200×D220 cm. 
Poszewki D50×S60 cm. 
Granatowy 104.099.08

PE664919

HJÄRTELIG komplet pościeli 
199,- 100% bawełna.  
Projekt: Maja Ganszyniec. 
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. 
Ciemnozielony 704.102.49

PE664911

HJÄRTELIG komplet pościeli  
229,- 100% bawełna.  
Projekt: Maja Ganszyniec.  
Poszwa S200×D220 cm.  
Poszewki D50×S60 cm.  
Ciemnozielony 504.101.27

PE662565

HJÄRTELIG poduszka oparcia 
149,- Poszewka: 80% bawełna, 
20% len. Projekt: Maja Ganszyniec. 
D70×S38 cm. Grubość 17 cm. 
Naturalny 504.111.84

PE660835

HJÄRTELIG poszewka 59,99 
/2 szt. 100% len. Projekt: Maja 
Ganszyniec. D50×S50 cm. Złoto-
brązowy/jasnobrązowo-różowy 
504.111.60

PE660833

HJÄRTELIG poszewka 59,99/ 
2 szt. 100% len. Projekt:  
Maja Ganszyniec. D50×S50 cm. 
Niebieski/zielony 904.111.58

PE660830

HJÄRTELIG pled 129,-  
100% len. Projekt: Maja Ganszyniec. 
S120×D180cm. Naturalny 604.050.07

PE660947

HJÄRTELIG karafka ze szklanką 
33,99 W zestawie: 1 karafka 1l  
i 1 szklanka 14 cl. Każda karafka 
została wykonana ze szkła dmuchanego 
ręcznie przez wykwalifikowanego 
rzemieślnika. Szkło. Projekt:  
Maja Ganszyniec 704.104.85

PE660813

HJÄRTELIG dekoracyjne pudełka 
29,99/2 szt. W zestawie: 2 pudełka 
(W8,5 cm), 1 pokrywka (Ø8 cm)  
i 1 kratka (W8 cm). Kamionka i stal 
malowana proszkowo. Projekt:  
Maja Ganszyniec. Czarny 304.116.65

PE660622

HJÄRTELIG szklany stożek  
z podstawką 79,99 Szklany stożek 
jest wykonany ze szkła dmuchanego 
ręcznie przez artystę rzemieślnika. 
Szkło, kamionka i korek. Projekt:  
Maja Ganszyniec. Ø22, W30 cm. 
Czarny 504.063.33

PE660821

HJÄRTELIG miska na biżuterię  
15,99 Szkło. Projekt: Maja Ganszyniec.  
Ø7, W5 cm. 904.063.50

PE660817

HJÄRTELIG stożek na biżuterię 
29,99/3 szt. W zestawie: 1 stożek 
(Ø3,5, W7 cm), 1 stożek (Ø7, W10 cm)  
i 1 stożek (Ø11, W5 cm). Szkło. 
Projekt: Maja Ganszyniec.  
Żółto-brązowy 204.063.44

PE660819

HJÄRTELIG talerz na biżuterię  
59,99 Szkło. Projekt: Maja Ganszyniec. 
Ø23, W2,5 cm. Żółto-brązowy  
304.063.48

PE664918

HJÄRTELIG komplet pościeli 
199,- 100% bawełna.  
Projekt: Maja Ganszyniec. 
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. 
Granatowy 904.102.48



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

PRODUKTY

PE660920

HJÄRTELIG doniczka z kratką 
79,99 Czerwona glina i stal 
malowana proszkowo. Projekt: 
Maja Ganszyniec. Maksymalna 
średnica doniczki: 12 cm. 
D46×S16, W23 cm. Terakota 
204.116.61

PE660825

HJÄRTELIG świeca zapachowa  
w szkle 39,99/2 szt. Szkło  
i zapachowa parafina/wosk  
roślinny. Projekt: Maja Ganszyniec.  
Ø10, W7 cm. Zioła 304.082.29

PE661949

HJÄRTELIG zestaw świec 15,99/ 
2 szt. W zestawie: 1 świeca blokowa  
(W7,5 cm) i 1 świeca blokowa  
(W10 cm). Parafina/wosk roślinny. 
Projekt: Maja Ganszyniec. Szaro-
beżowy/szaro-zielony 904.082.31

PE660815

HJÄRTELIG wazon 69,99  
Wazon jest wykonany ze szkła 
dmuchanego ręcznie przez artystę 
rzemieślnika. Szkło i pokryta miedzią 
stal. Projekt: Maja Ganszyniec. 
Ø20, W29 cm 204.063.39

PE660586

HJÄRTELIG kosz 49,99 Każdy  
kosz jest wyplatany ręcznie i dzięki 
temu zupełnie niepowtarzalny. 
Lakierowana bezbarwnie trawa 
morska. Projekt: Maja Ganszyniec. 
S38×G38, W18 cm 804.024.18

PE660613

HJÄRTELIG kosz z pokrywką 
99,99 Każdy kosz jest wyplatany 
ręcznie i dzięki temu zupełnie 
niepowtarzalny. Lakierowana 
bezbarwnie trawa morska. Projekt: 
Maja Ganszyniec. Ø50, W17 cm. 
704.024.14

PE660954

HJÄRTELIG wieszak 19,99/3 szt.  
Wykonany ręcznie przez wykwalifikowanego 
rzemieślnika, dzięki czemu każdy egzemplarz 
jest niepowtarzalny. Lakierowany bezbarwnie 
rattan. Projekt: Andreas Fredriksson.  
S43 cm 904.024.27

PE660615

HJÄRTELIG klocek do jogi 
49,99/2 szt. Korek. Projekt: 
Maja Ganszyniec. D23×S12,  
W7 cm. 203.940.82

PE660614

HJÄRTELIG pasek do jogi 15,99  
93,5% bawełna, 6,5% poliester. 
Projekt: Maja Ganszyniec.  
S4×D250 cm. Naturalny 304.049.62

PE660616

HJÄRTELIG torba na jogę  
49,99 100% bawełna. Projekt: 
Maja Ganszyniec. S44×W41 cm. 
Naturalny 104.049.58

PE660918

HJÄRTELIG doniczka z kratką 
49,99 Czerwona glina i stal malowana 
proszkowo. Projekt: Maja Ganszyniec. 
Maksymalna średnica doniczki: 17 cm. 
Ø22, W29 cm. Terakota 804.116.58

PE670372

HJÄRTELIG mata do jogi  
39,99 100% bawełna. Projekt: 
Maja Ganszyniec. D183xS62 cm.  
Szary 604.160.01



KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
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