
Zrób miejsce na marzenia

KVISTBRO
stolik ze schowkiem 
Patrz str. 40. 

199,-/szt.

GURLI poszewka na poduszkę 9,99/szt. 100% bawełna. D50×S50cm.  
Jasnoróżowy 203.436.29  Biały 302.811.50  Czarny 802.811.38  Szary 602.811.44  
Poprzednia cena 12,99  INNER poduszka wewnętrzna 10,-/szt. Tkanina:  
100% polipropylen. Wypełnienie: 100% poliester. D50×S50cm. 602.621.93
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Gwarancje
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

usuwania zanieczyszczeń z pojemników na środki 
czyszczące i systemów drenażowych. • Uszkodzeń 
następujących elementów: szkła ceramicznego, 
akcesoriów, koszy na naczynia i sztućce, uszczelek,  
systemów doprowadzających i drenażowych, żaró-
wek, osłonek żarówek, wyświetlaczy, gałek, obudów 
i elementów obudów, chyba że wady te powstały  
w procesie produkcyjnym. • Przypadków, gdy 
podczas wizyty serwisanta nie stwierdzono żadnej 
usterki. • W przypadkach, gdy sprzęt był naprawia-
ny przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub 
jeżeli użyto nieoryginalnych części zamiennych.  
• Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej 
instalacji, która została przeprowadzona niezgod-
nie z zaleceniami. • Szkód powstałych w wyniku 
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych niż 
domowe, np. w środowisku pracy. • Wad powsta-
łych podczas transportu. Jeżeli klient samodzielnie 
transportuje produkt do domu lub pod inny adres, 
IKEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe podczas transportu. Jeżeli jednak to IKEA 
dostarcza produkt pod wskazany przez klienta adres 
i podczas transportu produkt ulegnie uszkodzeniu, 
IKEA ponosi całkowitą odpowiedzialność za takowe 
uszkodzenia (jednak nie na zasadach określonych w 
niniejszej gwarancji, lecz na zasadach odpowiedzial-
ności odszkodowawczej przewoźnika). • Kosztów 
przeprowadzenia pierwszej instalacji sprzętu AGD z 
asortymentu IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą prac 
wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę, 
przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych 
IKEA, w celu dostosowania sprzętu pod względem 
bezpieczeństwa technicznego do specyfikacji obo-
wiązujących w innym kraju Unii Europejskiej.

Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? 10-letnia gwarancja 
dotyczy wszystkich baterii kuchennych z asorty-
mentu IKEA. Gwarancja obejmuje wady dotyczące 
funkcji, materiałów i wykonania. Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja  
nie ma zastosowania, jeśli produkt był używany  
w środowisku korozyjnym.  

Sofy i fotele
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady 
dotyczące materiałów i wykonania następujących 
elementów: • ramy • poduszki siedziska i poduszki 
oparcia w następujących produktach:  
• seria mebli wypoczynkowych EKTORP • seria  
KIVIK • seria LANDSKRONA • seria mebli wypoczyn-
kowych STOCKHOLM • seria STOCKSUND • seria 
SÖDERHAMN • seria TIDAFORS • sofy 2-osobowe 
KLIPPAN • sofa 2-osobowa KNOPPARP • fotele  
i podnóżki POÄNG • fotel EKERÖ • fotel bujany 
GRÖNADAL • fotel NOLMYRA • seria NORSBORG 
• seria SKOGABY • fotel STRANDMON • seria 
VALLENTUNA • seria FÄRLÖV • seria VIMLE • fotel 
VEDBO. Niniejsza gwarancja nie obejmuje • pokryć 
materiałowych • pokryć skórzanych.  

Gwarancja nie obejmuje następujących produktów: 
• TULLSTA • fotel JENNYLUND • fotel MUREN • sofa 
rozkładana TIDAFORS • poduszki POÄNG • fotel 
dziecięcy POÄNG.

PAX/KOMPLEMENT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy  
wyłącznie użytku domowego i przechowywania  
odzieży i obuwia. Gwarancja obejmuje wady 
dotyczące materiałów i wykonania następujących 
elementów szaf i wyposażenia wewnętrznego z serii 
PAX/KOMPLEMENT: • obudowy • drzwi • zawiasy  
• przegrody do obudów, półki wstawiane i półki  
z przegrodami • mechanizm drzwi przesuwanych  
• wyposażenie wewnętrzne KOMPLEMENT.  
Które produkty nie są objęte gwarancją?  
KOMPLEMENT wkład do wysuwanej półki,  
KOMPLEMENT wkład na biżuterię do wysuwanej 
półki, KOMPLEMENT przegroda do wysuwanej półki 
oraz KOMPLEMENT taca, 3 szt. 

GODMORGON
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady 
dotyczące materiałów i wykonania następujących 
produktów: meble łazienkowe GODMORGON, nogi 
GODMORGON, pojemniki z przegródkami GODMOR-
GON, pojemniki z pokrywkami GODMORGON, 5 szt.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja  
nie dotyczy blatów TOLKEN.

Umywalki łazienkowe i baterie łazienkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące materiałów i wykonania wszystkich  
umywalek łazienkowych z asortymentu IKEA  
wraz z odpływem oraz baterii łazienkowych.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja 
nie obejmuje produktów, które były nieodpowied-
nio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, 
motowane, podłączane, przerabiane lub czyszczone 
przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków 
czystości. Perlator znajdujący się w komplecie nie 
jest objęty tą gwarancją. Perlator należy regularnie 
czyścić i wymienić na nowy, gdy się zużyje.

Materace
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja obejmuje 
wady dotyczące materiałów i wykonania następują-
cych elementów materacy i/lub den łóżek: • drew-
niana rama i sprężyny w materacach sprężynowych 
z drewnianą ramą • sprężyny w materacach spręży-
nowych • rdzeń z pianki w materacach piankowych 
• rdzeń z lateksu w materacach lateksowych • 
drewniana rama i listewki w dnach łóżka z listewek. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. 
Które produkty nie są objęte gwarancją?: 
Wszystkie maty na materac, materace dziecięce  
i materace do sof rozkładanych. 

Seria biurek BEKANT i system do przechowy-
wania GALANT
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja obejmuje 
wady dotyczące funkcji, materiałów i wykonania 
wszystkich głównych elementów systemu biurek 
BEKANT oraz systemu do przechowywania GALANT. 
Które produkty nie są objęte gwarancją? 
Gwarancja nie obejmuje następujących produktów 
z serii biurek BEKANT i systemu do przechowywania 
GALANT: • BEKANT ścianki do biurka.

MARKUS, VOLMAR, LÅNGFJÄLL
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja obejmuje 
wady dotyczące materiałów i wykonania następu-
jących elementów: • rama konstrukcyjna • części 
ruchome.

Garnki i patelnie SENSUELL
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady do-
tyczące funkcji, materiałów i wykonania wszystkich 
naczyń z serii SENSUELL. Gwarancja obejmuje: 
• stabilność podstawy • zmywanie w domowej 
zmywarce.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie SENIOR
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące funkcji, materiałów i wykonania wszyst-
kich naczyń z serii SENIOR. Gwarancja obejmuje 
podstawę naczyń do gotowania - gwarantujemy,  
że podstawa naczynia zachowa swój kształt, by 
efektywnie rozprowadzać ciepło. Gwarancja obowią-
zuje również w przypadku mycia naczyń w domowej 
zmywarce.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie naczyń.

Garnki i patelnie IKEA 365+
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Dotyczy wszystkich garnków bez powłoki zapobie-
gającej przywieraniu potraw.
Bezpłatna 5-letnia gwarancja  
Dotyczy wszystkich garnków i patelni z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu potraw.  
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące funkcji, materiałów i wykonania wszyst-
kich naczyń do gotowania z serii IKEA 365+.  
Gwarancja obejmuje: • stabilność podstawy  
• zmywanie w domowej zmywarce (z wyjątkiem 
naczyń z powłoką zapobiegającą przywieraniu 
potraw, które należy zmywać ręcznie) • zachowanie 
właściwości powłok zapobiegających przywieraniu 
na patelniach z powłoką.
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie naczyń.

Warunki obowiązywania gwarancji 
Gwarancje obowiązują na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres zgodny  
z symbolem umieszczonym przy produkcie,  
począwszy od daty zakupu. Dowód zakupu jest  
wymagany jako podstawa roszczeń gwarancyjnych.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach  
warunków niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uzna-
ne, IKEA dany produkt naprawi lub wymieni na taki 
sam, niewadliwy. W przypadku kiedy dany produkt 
nie jest już dostępny w sprzedaży, IKEA zapewni 
jego zamiennik porównywalny pod względem funk-
cji, jakości i ceny. 
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uzna-
ne, IKEA, odpowiednio, pokryje koszty naprawy, 
części zamiennych, dojazdu i godzin pracy ekipy 
naprawczej oraz wysyłki. 
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku napraw 
lub modyfikacji produktu dokonywanych samodziel-
nie przez klienta lub na jego zlecenie bez akceptacji 
IKEA.
Wymienione części lub produkt stają się własnością 
IKEA. 
Reklamowany produkt powinien być czysty, a w 
przypadku jego zainstalowania, dostęp do niego nie 
może być utrudniony.

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo 
użytkowane, montowane, podłączane, przerabiane 
lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod 
lub środków czystości. Należy zawsze przestrzegać 
zaleceń dotyczących montażu, instalacji i pielęgnacji 
produktów. 
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć 
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był 
przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym 
otoczeniu lub wykorzystywany w warunkach innych 
niż domowe.  
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych  
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej oraz ostatnich sztuk 
z ekspozycji. 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji 
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się  
do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych 
produktów.
 Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz  

w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować, jeśli  
potrzebujesz pomocy
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą  
w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, 
KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 
010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych.

Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub  
z DOMOLINIĄ IKEA. Dane kontaktowe znajdziesz  
w tym katalogu na stronie 325 lub na IKEA.pl

 Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami  
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązujący-
mi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Broszury są dostępne w sklepach IKEA oraz  
na IKEA.pl 
 
 Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę 

do roszczeń gwarancyjnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

System mebli kuchennych METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady 
dotyczące materiałów i wykonania następujących 
elementów systemu mebli kuchennych METOD:  
• obudowy szafek • fronty • szyny ścienne • zawiasy 
UTRUSTA • w pełni wysuwane szuflady MAXIMERA  
• półki UTRUSTA ze szkła hartowanego i melaminy  
• cokoły • nogi • amortyzatory • mechanizm otwie-
rania przyciskowego do drzwi • panele maskujące  
• listwy/profile dekoracyjne • blaty robocze (z wy-
jątkiem LILLTRÄSK) • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG). 
Które produkty nie są objęte gwarancją? 
• Gałki, uchwyty • blat LILLTRÄSK.  
Łamany zawias ERSÄTTARE do zmywarki z widocz-
nym panelem sterowania • przesuwany zawias  
BEHJÄLPLIG do frontu w pełni zintegrowanej  
zmywarki • szuflady FÖRVARA • kosze druciane 
UTRUSTA • UTRUSTA elektryczny mechanizm otwie-
rania przyciskowego • otwarte szafki TUTEMO  
i HÖRDA mają bezpłatną 10-letnią gwarancję. 

System mebli kuchennych KNOXHULT  
i minikuchnia SUNNERSTA
Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli 
kuchennych KNOXHULT i minikuchni SUNNERSTA. 
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres 
dwóch (2) lat od daty zakupu.

Sprzęt gospodarstwa domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja obejmuje  
usterki sprzętu, spowodowane przez wadliwą  
konstrukcję lub wady materiałowe i obowiązuje od 
daty dokonania zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja  
dotyczy wyłącznie użytku domowego. Wyjątki 
od powyższego opisane są w akapicie „Czego nie 
obejmuje gwarancja”. W okresie obowiązywania 
gwarancji, IKEA pokryje wszelkie koszty związane 
z usunięciem usterek, takie jak koszty napraw, 
części zamiennych, robocizny i koszty transportu 
pod warunkiem, że produkt zostanie udostępniony 
do naprawy bez konieczności ponoszenia żadnych 
dodatkowych kosztów. Wymienione części stają się 
własnością IKEA.  
Okres gwarancji Gwarancja obowiązuje przez 
okres pięciu (5) lat od daty zakupu sprzętu AGD  
w IKEA. Rękojmia na sprzęty z serii TILLREDA  
i LAGAN obowiązuje przez okres dwóch (2) lat od 
daty zakupu.  
Które produkty są objęte gwarancją?  
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty 
gospodarstwa domowego z asortymentu IKEA,  
z wyjątkiem serii TILLREDA oraz LAGAN, które są 
objęte dwuletnią rękojmią.  
Kto odpowiada za naprawy serwisowe?  
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie 
dokonana poprzez sieć autoryzowanych punktów 
serwisowych.
Czego nie obejmuje gwarancja? • Uszkodzeń 
będących rezultatem celowego działania bądź 
zaniedbania przez użytkownika, użycia niezgodnego 
z instrukcją obsługi, nieprawidłowej instalacji, pod-
łączenia sprzętu do niewłaściwego źródła napięcia, 
uszkodzeń spowodowanych reakcją chemiczną bądź 
elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeń spo-
wodowanych zalaniem, w szczególności uszkodzeń 
spowodowanych wysoką zawartością kamienia w 
wodzie, uszkodzeń spowodowanych nietypowymi 
warunkami pogodowymi. • Elementów dekora-
cyjnych. • Zarysowań i przebarwień. • Wymiany 
wyczerpanych baterii i żarówek. • Przypadkowych 
uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty lub 
substancje obce i wymiany filtrów w okapach oraz 



324 325Sklepy IKEAGwarancje

Garnki VARDAGEN
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące funkcji, materiałów i wykonania  
wszystkich garnków z serii VARDAGEN. Gwarancja  
obejmuje: • stabilność podstawy • zmywanie  
w domowej zmywarce.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie garnków.

Patelnie TROVÄRDIG
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące funkcji, materiałów i wykonania  
wszystkich patelni z serii TROVÄRDIG. Gwarancja 
obejmuje: • stabilność podstawy • zachowanie 
właściwości powłok zapobiegających przywieraniu 
potraw na patelniach z powłoką.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie patelni.

Noże IKEA 365+ 
Bezpłatna 15-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja? Gwarancja dotyczy  
wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady  
dotyczące funkcji, materiałów i wykonania  
wszystkich noży z serii IKEA 365+. Oznacza to,  
że jeśli nóż będzie używany zgodnie ze swoim  
normalnym przeznaczeniem w warunkach domo-
wych i jeżeli przestrzegane będą zalecenia IKEA 
dotyczące pielęgnacji, nóż będzie służył jak nowy, 
nawet po 15 latach codziennego użytkowania.  
W tym przypadku jako normalne użytkowanie 
rozumie się używanie noża do krojenia produktów 
żywnościowych, mycie ręczne po użyciu i regularne 
ostrzenie. Gwarancja obejmuje: • Ostrość noża. 
Ostrze noża jest wykonane ze stali utwardzanej, 
dzięki czemu możliwe jest samodzielne ostrzenie 
noża i utrzymanie jego pierwotnej ostrości przez 
cały okres gwarancji. • Wytrzymałą rękojeść. 
Rękojeść noża nie powinna pękać, złamać się lub 
poluzować od ostrza noża, co uniemożliwioby jego 
użytkowanie. • Odporność ostrza noża na korozję.  
Czego nie obejmuje gwarancja? Gwarancja nie 
obejmuje zmian w zewnętrznym wyglądzie noża. 
 
 
 
 

CO OBEJMUJE CENA KUCHNI?

Cena podana przy poszczególnych wnętrzach to 
dokładna cena kuchni widocznej na zdjęciu i planie 
pomieszczenia. Całkowita cena kuchni obejmuje 
szafki METOD, szuflady, fronty, blaty, półki, panele 
maskujące, listwy dekoracyjne, wysuwane kosze, 
zawiasy, amortyzatory, wyposażenie wewnętrzne, 
cokoły, nogi, drzwi, gałki/uchwyty. Zlewy, baterie, 
oświetlenie i sprzęt AGD są sprzedawane osobno. 
Wszystkie kuchnie, z wyjątkiem kuchni KNOXHULT, 
zawierają amortyzatory. 

 
CO OBEJMUJE CENA ŁAZIENKI?

Cena podana przy szkicu to dokładna cena kombi-
nacji, łącznie z baterią łazienkową. Cena obejmuje 
umywalkę z odpływem, szafkę pod umywalkę, w 
niektórych przypadkach nogi, lustro lub szafkę z 
lustrem. Szafki posiadają gładko chodzące, samodo-
mykające się szuflady z blokadą. 

NA RATY W IKEA

Raty dostępne są na wszystkie zakupy i usługi  
o wartości od 300 zł do 30 000 zł. Do wyboru  
jest kilka okresów kredytowania, aby każdy mógł 
dopasować wysokość raty do swojego budżetu. 

Wszystkie raty podane w katalogu zostały wyliczone 
dla kredytu na okres 48 miesięcy. Raty na inne 
okresy możesz obliczyć samodzielnie w kalkulatorze 
na IKEA.pl/raty.

Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl lub  
w dowolnym sklepie IKEA. 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 19,25%, całkowita kwota kredytu (bez kre-
dytowanych kosztów) 2 500 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 2 987,78 zł, oprocentowanie zmienne 9%, 
całkowity koszt kredytu 487,78 zł (w tym: prowizja 
9% (225 zł), odsetki 262,78 zł, ubezpieczenie 0 zł, 
usługi dodatkowe 0 zł), 24 miesięcznych równych  
rat w wysokości 124,49 zł. Kalkulacja została doko-
nana na dzień 01.06.2017 r. na reprezentatywnym 
przykładzie. 

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank AB 
(publ) S.A. Oddział w Polsce; przyjmuje dane  
od Kredytobiorców, informuje o ofercie Ikano Banku 
oraz o procesie udzielania kredytu. Dostępność 
kredytu uzależniona jest od indywidualnego wyniku 
oceny zdolności kredytowej Klienta. Materiał ma 
charakter informacyjny i nie stanowi oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Katalog został przygotowany przez IKEA. Produkty 
w nim zamieszczone są w większości importowane, 
ale część z ich może być produkowana w Polsce. 
Dołożymy wszelkich starań, by przedstawiane ar-
tykuły były w ciągłej sprzedaży, choć dopuszczamy 
możliwość krótkich przerw w dostawach. 
 
Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w 
parametrach technicznych i wzornictwie niektórych 
artykułów, a w razie konieczności użycia surowców 
zastępczych, oraz możliwość wycofania wybranych 
artykułów ze sprzedaży. IKEA zastrzega sobie prawo 
sprzedaży towarów według cen innych, niż podano 
w katalogu w przypadku wystąpienia błędów dru-
karskich, zmiany podstawowych stóp procentowych 
NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub in-
nych opłat. Niektóre artykuły IKEA są sprzedawane 
na zamówienie. 
 
Ceny w katalogu IKEA są ważne od 21.08.2017 do 
31.07.2018. Katalog udostępniany jest bezpłatnie  
i ma charakter informacyjny - nie jest ofertą 
handlową w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu 
Cywilnego („Kodeks Cywily Dz.U. 1064 nr 16 poz. 93 
z późniejszymi zmianami”). 

Znajdź swój sklep IKEA
IKEA Bydgoszcz
ul. Skandynawska 1, Bydgoszcz  
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20 
Restauracja: pn-sb 9-21, nd 9-20
IKEA.pl/Bydgoszcz

IKEA Gdańsk
Park Handlowy Matarnia
ul. Złota Karczma 26, Gdańsk 
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20 
Restauracja: pn-sb 9-21, nd 9-20
IKEA.pl/Gdansk

IKEA Janki
Pl. Szwedzki 1, Raszyn  
Sklep: pn-sb 9-22, nd 9-21
Restauracja: pn-sb 8:30-21:30,  
nd 8:30-20:30 
IKEA.pl/Janki

IKEA Katowice
al. W. Roździeńskiego 95, Katowice 
Sklep: pn-pt 9-22, sb-nd 9-21 
Restauracja: pn-pt 9-22, sb-nd 9-21 
IKEA.pl/Katowice

IKEA Kraków
ul. Josepha Conrada 66, Kraków  
Sklep: pn-sb 9-21, nd 9-20 
Restauracja: pn-sb 8-21, nd 8-20
IKEA.pl/Krakow

IKEA Łódź
Centrum Handlowe Port Łódź 
ul. Pabianicka 255, Łódź  
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20 
Restauracja: pn-sb 9-20:30,  
nd 9-19:30 
IKEA.pl/Lodz

IKEA Poznań
ul. Szwedzka 10, Poznań 
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20 
Restauracja: pn-sb 9-20:30,  
nd 9-19:30
IKEA.pl/Poznan

IKEA Targówek
ul. Malborska 51, Warszawa  
Sklep: pn-sb 9-22, nd 9-21 
Restauracja: pn-sb 8:30-21:30,  
nd 8:30-20:30
IKEA.pl/Targowek

IKEA Wrocław
Aleja Bielany  
ul. Czekoladowa 5a
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce  
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20 
Restauracja: pn-sb 9-21, nd 9-20
IKEA.pl/Wroclaw 

NOWOŚĆ IKEA Lublin
al. Spółdzielczości Pracy 126,  
20-147 Lublin
Sklep: pn-sb 10-21, nd 10-20
Restauracja: pn-sb 9-20:30,  
nd 9-19:30 
IKEA.pl/Lublin

 
MEBLE PRZEZ INTERNET 
Nowy sposób sprzedaży mebli  
z dostawą do domu.  
IKEA.pl/przezinternet
 
 
DOMOLINIA IKEA 
tel.: (22) 275 00 00 
pn-pt 8:00-21:00 
sb-nd 9:00-21:00

oryginalna  

FRAKTA
 duża torba

199

FRAKTA duża torba 1,99 
100% polipropylen.  
Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg. 
D55×G37, W35cm. 71l. 172.283.40
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