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Drzwi kuchenne BODARP 
pokryte są folią z tworzywa 
sztucznego wykonanego
w min. 90% z butelek PET
 z recyklingu.

Pozwala to zmniejszyć ilość 
odpadów i nadaje tworzywom 
nowe życie.

Dom
oszczędny z natury

2021

IKEA Warszawa
Oferta obowiązuje we wszystkich sklepach IKEA 
w Warszawie do wyczerpania asortymentu.



Zrównoważony
rozwój
Czyli małe zmiany o wielkim znaczeniu
W IKEA od lat mamy ten sam cel: chcemy, aby życie w domu było łatwiejsze 
i przyjemniejsze. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej rodzin, również Twoja, 
mogło korzystać na co dzień z dobrych i funkcjonalnych artykułów wyposażenia 
domu. Uważamy, że każdy ma prawo do dobrego wzornictwa i życia w komforcie.
 
Współczesny świat stawia nam jednak kolejne, coraz ważniejsze wyzwania. 
Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym – zarówno na poziomie globalnym, 
jak i w naszym najbliższym otoczeniu – sprawiają, że zmienia się rola konsumpcji 
i waga codziennych wyborów każdego z nas.
 
Jak zadbać o przyszłość następnych pokoleń i stan środowiska? Poza podjęciem 
globalnych wyzwań gospodarczych potrzebna jest radykalna zmiana naszego 
stylu życia na zrównoważony, czyli bardziej oszczędny i bardziej ekologiczny.
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+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety
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Bezpłatna
gwarancja
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Bezpłatna
gwarancja

na meble serii METOD
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lat

Bezpłatn
gwarancja

na baterie kuchenne   na sprzęt AGD

Oszczędzasz wodę i energię, ponieważ 
bateria ma mechanizm ograniczający 
przepływ wody, przy jednoczesnym 
zachowaniu ciśnienia.

Oszczędzanie energii 
to oszczędzanie pieniędzy. 
Wybieraj sprzęt z wysoką 
klasą energetyczną.

Do wyprodukowania frontów BODARP 
użyto nikomu niepotrzebnych, 
ponownie przetworzonych butelek PET. 

Teraz pora na recykling! 
Seria koszy HÅLLBAR skutecznie ułatwia 
sortowanie odpadów, a dodatkowo 
sprytnie dopasowuje się 
do każdej kuchni.

Drzwi, szarozielony
60x60 cm
204.355.44

70,-

BODARP

Dom od kuchni

Płyta indukcyjna skraca czas 
gotowania o 50%, jednocześnie 
oszczędzając niemal połowę 
energii zużywanej przez tradycyjne
płyty elektryczne. 
Teraz możesz oszczędzać czas, 
energię i pieniądze, nie wychodząc
z kuchni.
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Segregacja to ważna sprawa!
Czy ciekawi Cię jak Twoje odpady mogą stać się nowymi 
surowcami? Seria HÅLLBAR pomaga w sortowaniu różnych 
materiałów do różnych pojemników - prosta czynność 
i pierwszy krok na drodze ku nadaniu odpadom nowego życia.
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Dzięki zastosowaniu w tym produkcie 
tworzywa sztucznego z recyklingu, 
zużywamy mniej nowych surowców 
i zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, 
a istniejące materiały zyskują nowe życie.

HÅLLBAR

 

Kosz z pokrywką, 3 l

17,-

Cena IKEA Family

Cena regularna: 20,-

904.321.94

HÅLLBAR

 

Kosz z pokrywką, 10 l

25,49

Cena IKEA Family

Cena regularna: 29,99

803.980.58

Kosz z pokrywą
na odpady bio,
jasnoszary 10 l

21,25

HÅLLBAR

804.338.82

Cena regularna: 25,-

Cena IKEA Family



NEREBY
Pojemnik, naturalny

14,99
904.290.97

NEREBY
Haczyk "s", biały

9,99
/ 5 szt.

204.763.51

NEREBY
Szyna, brzoza, 60 cm

14,99
904.763.43

 1

2

3

2
3

Dzięki zastosowaniu w tym 
produkcie odnawialnego 
materiału, jakim są konopie, 
unikamy stosowania surowców 
kopalnych lub wyczerpywalnych.

1
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Korzenie IKEA to skandynawskie wzornictwo. 
Dumni z tego dziedzictwa wykorzystujemy drewno 
pochodzące ze zrównoważonych źródeł. IKEA ma jasne 
wymagania odnośnie stosowanego drewna, w tym 
zakazu stosowania drewna z nielegalnych źródeł.

Chronimy lasy

NEREBY
Szyna, brzoza, 40 cm

9,99
004.673.00

NEREBY
Półka ścienna, brzoza,
40x10 cm

29,99
904.659.24

Barek wykonany z drewna
- pięknego, naturalnego 
i odnawialnego surowca.

Barek kuchenny, 
brzoza
100x43 cm

399,-

FÖRHÖJA

800.359.20 499,-

STENSTORP
Barek kuchenny, 
biały/dąb, 
45x43x90 cm
402.019.16

STOCKARYD
Olej do drewna do użytku 
wewnątrz, 500 ml

39,99
/ 0.5 l

202.404.62

Olej do pielęgnacji drewna 
wnika głęboko uwypuklając 
charakter drewna i zwiększając 
jego wodoodporność.



Nie rób sobie wyrzutów
Miej zawsze pod ręką wielorazową torbę na zakupy. 
Niezależnie, czy będzie to praktyczna zwijana siatka, 
czy modna płócienna torba, oszczędzisz środowisku 
wielu niepotrzebnych foliówek. Wychodząc do sklepu 
lub na bazar, zabieraj ze sobą listę potrzebnych rzeczy. 

Spontaniczne zakupy – szczególnie te, które robisz przed 
posiłkiem – mogą skończyć się torbą pełną zbędnych 
lub niezdrowych produktów. 

Przezroczysty słoik ułatwia
 znalezienie potrzebnych 
rzeczy, bez względu na to, 
gdzie go postawisz.

Szacuje się, że nawet 1/3 żywności wytwarzanej każdego 
roku na całym świecie jest zmarnowana

Pierwsza zasada (nie)marnowania żywności brzmi: 
zjedzone będzie to, co widać. Właśnie dlatego tak 
ważne są zgrabne, przezroczyste pojemniki. 

Pomagają zorientować się, co masz w zanadrzu, 
dzięki czemu wykorzystasz to, zanim się przeterminuje 
i oszczędzisz sobie niepotrzebnych wydatków!

Nie wyrzucaj! 
Przechowuj na 
później
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EKLATANT
Słoik z pokrywką, szkło 
bezbarwne/bambus, 1.1 l

24,99
903.766.02

RISATORP
Kosz, biały, 25x26x18 cm

29,99
902.816.18
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Cała bawełna stosowana 
w produktach IKEA pochodzi 
z upraw zrównoważonych.

Słoik z pokrywką, 
szkło bezbarwne/
bambus, 0.8 l

19,99

EKLATANT

103.766.01

Torba siatka, kpl 2 szt.,
naturalny

19,99

KUNGSFORS

203.728.34



GRUNDVATTNET
Miska do mycia, szary

29,99
803.142.85

ÄLMAREN
Bateria kuchenna,
stalowy

199,-
004.551.61

EDSVIK
Bateria kuchenna,
chrom

149,-
000.318.41

1 2

1

2Możesz ograniczyć zużycie 
wody myjąc warzywa w misce 
zamiast pod bieżącą wodą.

Bateria kuchenna ÄLMAREN została 
zaprojektowana tak, aby zużywać 
nawet o 40% mniej wody bez 
odczuwalnego spadku jej ciśnienia.

Woda słodka to zaledwie 3% jej światowych zasobów. Dlatego tak ważnym jest,
aby racjonalnie nią gospodarować – zarówno z punktu widzenia środowiska,
jak i twojego portfela. Całe szczęście niektóre nowoczesne produkty
oszczędzają wodę za Ciebie.
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Oszczędzaj wodę i czas

Współczesne zmywarki i pralki często oferują ekonomiczny tryb pracy, 
w którym obchodzą się bardzo oszczędnie z wodą i energią elektryczną. 
Do tego stopnia, że w pełni załadowana zmywarka pracująca w trybie eko 
zużywa mniej wody, niż gdyby pozmywać wszystkie te naczynia ręcznie.

RENGÖRA
Zmywarka zintegrowana, 60 cm

1 499,-
404.755.72



GRUNDAD
Płyta indukcyjna, 
IKEA 300 czarny, 59 cm

899,-
404.670.82

MATMÄSSIG
Płyta indukcyjna, IKEA 300,
czarny, 59 cm

999,-

Płyty indukcyjne są wyjątkowo 
energooszczędne, pozwalają 
gotować szybko i dokładnie, 
bo technologia indukcji przekazuje 
energię bezpośrednio 
do magnetycznego naczynia.

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

na sprzęt AGD

Dwukrotnie szybszy 
i o połowę tańszy
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Gotuj szybciej, czyściej i oszczędniej na płycie indukcyjnej. Płyta 
wykorzystująca zjawisko indukcji zaoszczędzi 50% energii elektrycznej 
potrzebnej do przygotowania potraw w porównaniu do płyty ceramicznej. 

Spędzisz mniej czasu w kuchni, a przy okazji obniżysz rachunki 
za prąd o połowę!

Płyta indukcyjna
/wbudowany wyciąg, 
IKEA 700 czarny, 
83 cm

5 999,-

FÖRDELAKTIG

504.494.03



VARIERA
Uchwyt na talerze, 
bambus, 15-21 cm

24,99
003.846.92

VARIERA
Uchwyt na talerze, 
bambus, 21-31 cm

29,99
303.846.95

Miska, bambus,
średnica 20 cm

49,99

BLANDA MATT

202.143.40

Bambus jest surowcem
odnawialnym, odpornym
i łatwym do pielęgnacji

Taca do serwowania, 
bambus/czarny, 28x20 cm

59,99

FULLSPÄCKAD

204.301.41

TREBENT
Pałeczki 4 pary, 
bambus

7,99
903.429.71

RUNDLIG
Miska, bambus/biały, 
30 cm

29,99
102.348.62

LÄMPLIG
Deska do krojenia,
bambus, 46x53 cm

49,99
003.098.29
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Wspaniały bambus
Bambus jest wytrzymalszy i trwalszy niż większość 
gatunków drewna, ponieważ ma dłuższe włókna. 
Szybkorosnący, odnawialny i piękny, jest pozyskiwany 
w zrównoważony sposób. 

Perfekcyjna kombinacja cech do stworzenia pięknych 
produktów o trwałej jakości.

Bambus posiada właściwości antybakteryjne 
i przeciwgrzybiczne. Dzięki temu na powierzchni produktów 
nie osadzają się drobnoustroje, a jego uprawa jest bardziej 
ekologiczna, ponieważ nie wymaga stosowania środków 
opryskowych. 

HYVLA
Blok na noże, 
bambus

49,99
302.938.98

VARIERA
Pudełko z uchwytem, 
bambus, 24x17 cm

39,99
902.260.52

TENHULT
Taboret ze schodkiem, 
bambus, 43x40x50 cm

79,99
404.480.36

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 59,99



EKEDALEN
Krzesło, dąb
/ Orrsta jasnoszary

229,-
403.410.21

TERJE
Krzesło składane, 
brązowy

59,99
602.224.42

INGOLF
Krzesło, szary

199,-
204.281.00

Stół z opuszczanym 
blatem, bambus/biały.
74/106/138x80 cm

599,-

IKEA PS 2012

202.068.06

Krzesło, 
biały/beżowy

249,-

ODGER

603.599.96

LISABO
Stół, okleina jesionowa, 
z140x78 cm

499,-
702.943.39

Surowce odnawialne, w przeciwieństwie 
do surowców kopalnych i wyczerpywalnych, 
pochodzą ze źródeł, które można odtwarzać, 
w takim samym tempie, w jakim są zużywane.

Dzięki zastosowaniu w naszych produktach 
odnawialnych materiałów, jakim jest drewno, 
bambus, rattan lub bawełna unikamy stosowania 
surowców kopalnych lub wyczerpywalnych.
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Surowce odnawialne

Blat stołu wykonano 
z bambusa - wyjątkowo 
mocnego i odnawialnego
materiału.

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 219,-



Leniwe popołudnie Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
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Sofa 3-osobowa, 
Samsta, ciemnoszary

1 599,-

SÖDERHAMN

199.019.67

Zmień wygląd Twojej sofy zmieniając 
jej pokrycie. Kiedy się pobrudzi, 
możesz je łatwo wyprać. Kiedy Ci się 
znudzi, łatwo wymienisz na inne. 

STRANDMON
Fotel uszak, 
Kelinge beżowy

899,-
104.928.13
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Materiały z recyklingu
Poliester można wielokrotnie poddawać recyklingowi, 
co zmniejsza nasz wpływ na środowisko. Wszystkie 
produkty zawierające materiały z recyklingu spełniają 
te same wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa,
co wszystkie nasze produkty.

Fotel rozkładany, 
Remmarn jasnoszary

999,-

MUREN

004.385.53

RÖDEBY
Podstawka na 
podłokietnik, bambus

49,99
404.175.77

POÄNG
Fotel, okleina 
brzozowa, Knisa,
 jasnobeżowy

269,-
392.407.87



A kiedy Twoja komoda 
zestarzeje się , pomaluj 
ją i ciesz się jej nowym 
wyglądem!

Szafka pod TV, 
czarny,
150x36x54 cm

499,-

FJÄLLBO

903.392.90

Cena regularna: 25,-

HEMNES
Rama leżanki z 3 szufladami, 
biały, 80x200 cm

999,-
903.493.26

FJÄLLBO
Stolik kawowy, czarny,
90x46 cm

199,-
703.354.86

HEMNES
Szafka pod TV, biała bejca,
148x47x57 cm

699,-
802.970.21
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Korzenie IKEA to skandynawskie wzornictwo. 
Dumni z tego dziedzictwa wykorzystujemy drewno 
pochodzące ze zrównoważonych źródeł. IKEA ma 
jasne wymagania odnośnie stosowanego drewna, 
w tym zakazu stosowania drewna z nielegalnych 
źródeł.

Standard FSC chroni ekosystemy oraz źródła 
utrzymania bardzo wielu ludzi.

Drewno

Komoda, 3 szuflady, 
sosna, 62x70 cm

149,-

RAST

753.057.09
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Drewno

MITTBACK
kozioł, brzoza,
58x70/93 

100,-
304.599.97

MARYD
Stolik z tacą, szary,
58x38x58 cm

199,-
902.927.25

Drewno jest podstawowym surowcem dla IKEA 
– dzięki niemu nasze meble pięknie się starzeją 
i są na tyle wytrzymałe, by mogły nam służyć 
przez wiele pokoleń. Jednak lasy są „kruche” 
i wrażliwe na to, jak je traktujemy. 

Obecnie całość wykorzystywanego przez nas 
drewna pozyskiwana jest zgodnie ze standardem 
leśnym IWAY, który obejmuje zakaz używania 
drewna z nielegalnych wycinek lub drewna 
z obszarów konfliktów związanych 
z gospodarką leśną.

Skala naszej działalność umożliwia nam 
i zobowiązuje nas do chronienia lasów.

Stół z opuszczanym 
blatem, brzoza,
26/89/152x80 cm

799,-

NORDEN

904.238.87

Biurko, czarny,
140x70 cm

599,-

ARKELSTORP

602.610.37

Stwórz wygodne 
i umożliwiające 
wiele konfiguracji 
miejsce do pracy.

Nowość



BERGENES
Uchwyt na komórkę
/tablet, bambus

9,99
104.579.99

Krzesło biurowe, 
Gunnared niebieski

599,-

JÄRVFJÄLLET

203.635.99
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Zdrowe nawyki 
w pracy
Każdy ma inną budowę ciała. 
Krzesło obrotowe JÄRVFJÄLLET 
zostało zaprojektowane tak, aby 
można było regulować zagłówek, 
podparcie lędźwiowe oraz wysokość 
i głębokość siedziska, dlatego idealnie 
można je dopasować do wzrostu 
i budowy ciała.

SIGFINN
Podstawa monitora, 
stała wysokość, okleina 
bambusowa

79,99
203.629.29

FJÄLLBERGET
Krzesło konferencyjne, 
okleina dębowa 
bejcowana na biało
/Gunnared beżowy

499,-
803.964.22



Bezpieczna zabawa Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
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W trosce o kolejne
pokolenie i Twój 
spokój
Oczywiście cała seria MÅLA jest nietoksyczna 
– troszczymy się dzieci tak samo jak Ty. W końcu 
wyrośnie z nich kolejne pokolenie kreatywnych 
umysłów, którym planeta nie jest obojętna 
- o ile już nimi nie są.
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MÅLA
Pisak do tablicy, 
różne kolory

7,99/ 4 szt.

304.565.93

MÅLA
Akwarele, 
różne kolory

19,99
201.932.67

MÅLA
Pisak/stempel, 
różne kolory

14,99/ 6 szt.

001.934.90

Rolka papieru 
do rysowania, 30 m

9,99/ 30 m

MÅLA

704.610.88

 

Zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem większości z nas. 
A gdy w grę wchodzi zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 
– nie ma ważniejszej rzeczy, o którą warto zadbać. 

Jest wiele zagrożeń, przed którymi wiemy jak chronić 
najmłodszych. Jednak istnieją także te mniej oczywiste. 

W IKEA od lat praktykujemy politykę ZERO TOLERANCJI
dla szkodliwych substancji chemicznych. Nie produkujemy
zabawek ani innych produktów przeznaczonych 
dla najmłodszych, z wykorzystaniem substancji, których 
wpływ na zdrowie jest wątpliwy. Bardzo rygorystycznie 
trzymamy się wyznaczonych norm.

Zero tolerancji 
dla szkodliwych substancji

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety



Stworzone, by trwać. 
Zaprojektowane, 
by rosnąć.
Życie nie stoi w miejscu, dlatego meble IKEA 
łączą w sobie wysoką jakość materiałów oraz 
sprytne rozwiązania. 

Nasze regulowane łóżka dla dzieci rosną wraz 
z nimi. Nowy etap w życiu Twojego dziecka 
oznacza nowe oszczędności dla Ciebie 
i zmniejszony negatywny wpływ na planetę.

Rozsuwana rama 
łóżka, biały, 80x200 cm

399,-

MINNEN

291.239.58

NEIDEN
Rama łóżka, sosna,
90x200 cm

129,-
403.952.45

LENAST
Kołdra dziecięca, 
biały/szary, 110x125 cm

49,99
703.730.58

IKEA zakazała stosowania BPA 
(bisfenolu A) w produktach z tworzyw 
sztucznych w asortymencie dla dzieci 
(0-7 lat) i we wszystkich produktach 
mających kontakt z żywnością. 
IKEA wycofała BPA już w 2006 roku.

MATVRÅ
Podkładka, w owoce/warzywa,
wielobarwny, 40x30 cm

4,99
604.269.34

MATVRÅ
Śliniak, w owoce/warzywa,
zielony żółty

14,99/ 2 szt.

404.269.25

MAMMUT
Krzesełko dziecięce, 
do wewnątrz/na zewnątrz,
czerwony

49,99
403.653.66
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RÖDHAKE
Komplet pościeli 
dziecięcej, w króliki,
biały/beżowy,
110x125/35x55 cm

39,99
304.401.73

Stolik dziecięcy, 
do wewnątrz
/na zewnątrz, 
czerwony, 77x55 cm

79,99

MAMMUT

603.651.67

Świetne rozwiązanie 
do użytku na zewnątrz 
i w środku.
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Materiały z recyklingu
Dzięki zastosowaniu w tym produkcie poliestru 
z recyklingu, zużywamy mniej nowych surowców 
i zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, 
a istniejące materiały zyskują nowe życie.

Spokojny sen Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

VALEVÅG
Materac, sprężyny 
kieszeniowe, 
średnio twardy
/jasnoniebieski,
140x200 cm

899,-
104.506.67

BJÖRKSNÄS
Stolik nocny, brzoza,
48x38 cm

299,-
704.073.60

SLATTUM
Tapicerowana rama 
łóżka, Knisa
jasnoszary,
140x200 cm

499,-
304.463.73

STJÄRNBRÄCKA
Kołdra, lekko ciepła,
150x200 cm

99,99
404.571.20

MAJGULL
Zasłony 
zaciemniające, para, 
ciemnoturkusowy,
145x300 cm

159,-
704.881.15

Materac, sprężyny 
kieszeniowe, twardy
/jasnoniebieski, 
140x200 cm

899,-

VALEVÅG

004.506.58

Poduszka, wysoka,
50x60 cm

39,99

SKOGSFRÄKEN

504.605.27

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 999,-

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 999,-



Bawełna

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Uwielbiamy pracować z bawełną. To naturalny, doskonale
oddychający i odnawialny materiał. A ponieważ chłonie
wilgoć, nasze tekstylia bawełniane sprawdzają się również
w najgorętszych zakątkach świata. Nie czujemy się jednak
zbyt dobrze ze świadomością, że konwencjonalne metody
produkcji bawełny negatywnie wpływają na środowisko
i mogą być szkodliwe dla farmerów i ich rodzin.

Od 2015 roku całość bawełny wykorzystywanej w naszych 
produktach pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Oznacza to, że pozyskiwana jest na plantacjach bardziej 
przyjaznych dla ludzi i środowiska dzięki ograniczeniu do 
minimum użycia pestycydów i sztucznych nawozów. 
Dbamy też o rozsądniejszą gospodarkę wodną 
i opracowujemy lepsze metody upraw.

Nasze wysiłki zamierzamy skupić na efektywnym korzystaniu
z zasobów wodnych i zabezpieczaniu bioróżnorodności. 
Ponadto chcemy, żeby stosowanie zrównoważonej bawełny 
stało się normą w całej branży, nie tylko w IKEA.

GURLI
Poszewka, 
jasnoniebieski,
50x50 cm

9,99
504.334.16

SANELA
Poszewka, 
złoto-brązowy,
50x50 cm

24,99
803.701.63

MALINDA
Poduszka na krzesło, 
szary, 40/35x38x7 cm

24,99
103.310.14

INDIRA
Narzuta, biały,
150x250 cm

49,99
801.917.55

ULLVIDE
Prześcieradło z gumką, 
granatowy, 140x200 cm

49,99
903.369.51

Komplet pościeli, 
szary, 
150x200/50x60 cm

69,99

ÄNGSLILJA

303.186.67

Zasłona 
z wiązaniem,
2 szt., szary,
140x300 cm

119,-

LENDA

003.191.78

100% bawełny 
używanej w naszych
produktach wyposażenia
domu pochodzi z bardziej
zrównoważonych źródeł



Bambus to idealny wybór do łazienki, 
ponieważ dobrze sprawdza się 
w wilgotnych miejscach. To wytrzymały, 
odnawialny materiał, który rośnie szybko, 
bez konieczności stosowania pestycydów. 

Zakręcając kran podczas 
szczotkowania zębów, 
możesz zaoszczędzić 
nawet 40 litrów wody 
dziennie!

DRAGAN
Mydelniczka

12,99
702.714.89

DRAGAN
Kubek na szczoteczki

19,99
302.714.91

DRAGAN
Komplet łazienkowy, 
4 szt.

39,99
402.226.07

Domowe spa Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

BROGRUND
Bateria z odpływem, 
chrom

249,-
603.430.81

BROGRUND
Zestaw prysznicowy 
z mieszaczem 
termostat, chrom

999,-
203.425.35

VOXNAN
Zestaw prysznicowy 
z mieszaczem 
termostat, chrom

999,-
403.426.00

RÅGRUND
Krzesło z wieszakiem, 
bambus

149,-
902.530.74

Bateria z odpływem, 
chrom

249,-

DALSKÄR

302.812.92

Bambus

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Dozownik mydła

24,99

DRAGAN
902.714.93

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 29,99



STOCKHOLM
Lustro, orzech,
60 cm

169,15
304.468.96

NISSEDAL
Lustro, czarny,
40x150 cm

109,65
303.203.21

TOFTAN
Szczotka do wc, 
szary

24,99
803.495.05

VESKEN
Regał, biały,
36x23x100 cm
403.078.66

TISKEN
Kosz z przyssawkami, 
biały

19,99
403.812.53

GODMORGON
Pudełka z pokrywką, 5 szt., 
przyciemniony, 24x20x10 cm

39,99
504.002.70

GODMORGON
Pudełko z przegrodami, 
przyciemniony, 32x28x10 cm

49,99
104.002.67

Wszystkie lustra IKEA są całkowicie
pozbawione ołowiu. Jako pierwsi
zdecydowaliśmy się na ten krok.
Krystalicznie czyste odbicie bez
toksycznych składników. Niech
będzie odzwierciedleniem Ciebie.

Świetny wygląd
i jeszcze lepsze 
odbicie

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Nasze lustra 
nie zawierają 
ołowiu

Lustro, stal nierdzewna

19,99

TRENSUM
245.244.85

Szafka pod umywalkę 
z 2 szufladami, 
Gillburen ciemnoszary,
60x47x58 cm

599,-

GODMORGON

304.812.53

Cena IKEA Family

Cena regularna: 129,-

Cena IKEA Family

Cena regularna: 199,-

35,-



49,-

Przedsiębiorstwa 
społeczne IKEA 
Celem przedsiębiorców społecznych jest 
zapewnianie lepszych warunków codziennego
życia ludziom w swoich społecznościach. 
Stawiają czoła wyzwaniom społecznym 
i środowiskowym, między innymi walcząc 
z ubóstwem.

IKEA działa obecnie ramię w ramię z kilkoma 
przedsiębiorstwami społecznymi, zatrudniając 
rzemieślników w lokalnych społecznościach
w nierozwiniętych ekonomicznie regionach 
na świecie. 

Wspólnie tworzymy wyjątkowe produkty 
z wykorzystaniem tradycyjnego rzemiosła 
i materiałów – limitowane kolekcje dostępne 
w sklepach IKEA w wybranych krajach.

Ręcznie 
robiony

Ręcznie 
robiony

Ręcznie 
robiony

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Dywan tkany na płasko, 
naturalny55x85 cm

9,99

SORTSÖ

704.185.18

TÅNUM
Dywan tkany na płasko, 
różne kolory, 60x90 cm

19,99
302.126.75

TIPHEDE
Dywan tkany na płasko, 
naturalny/kremowy, 
120x180 cm
404.567.57

Wykonano 
z resztek 
naszych  
tkanin

TRAMPA
Wycieraczka, naturalny,
60x90 cm

49,99
200.521.87

Nowa Niższa Cena

Poprzednia cena: 69,99

LISBJERG
Dywan tkany na płasko, 
czarny/naturalny, 60x90 cm

29,99
704.156.90

TÖRSLEV
Dywan tkany na płasko, 
paski biały/czarny, 80x150 cm

79,99
804.187.11

RAKLEV
Dywan tkany na płasko, 
wykonano ręcznie naturalny
/wielobarwny, 70x160 cm

129,-
804.080.24

MELHOLT
Dywan tkany na płasko, 
wykonano ręcznie naturalny
/granatowy, 133x195 cm

249,-
404.080.21

UGILT
Dywan tkany na płasko, 
czarny/beżowy,
80x150 cm

119,-
604.187.74

Godne i bezpieczne
warunki pracy 
rzemieślników 
w lokalnych 
społecznościach



Zdrowsze powietrze Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

W IKEA chcemy mieć pozytywny wpływ 
na ludzi i naszą planetę. Ponieważ 
zanieczyszczenie powietrza jest dla 
zdrowia środowiskowego jednym 
z największych wyzwań naszych czasów, 
priorytetem jest zapewnienie ludziom 
dostępu do czystego powietrza. 

W ramach naszego łańcucha wartości 
dążymy do aktywnego ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza i umożliwiamy
ludziom oczyszczanie powietrza 
w ich domach.

Oczyszczacz powietrza FÖRNUFTIG to nowy 
etap tej podróży. Chcemy umożliwić ludziom 
poprawę jakości powietrza wewnątrz 
pomieszczeń, by mogli wspólnie z nami 
przyczynić się do stworzenia świata 
czystego powietrza.

Dostępne są 
wymienne 
filtry

FÖRNUFTIG
Oczyszczacz powietrza, 
biały, 31x45 cm

199,-
504.619.37

FÖRNUFTIG
Oczyszczacz powietrza, 
czarny, 31x45 cm

199,-
104.880.62

FÖRNUFTIG
Filtr do usuwania 
cząsteczek

30,-
104.619.44

FÖRNUFTIG
Filtr oczyszczający 
gaz

40,-
404.872.83

Oczyszczacze powietrza

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość



Oszczędzaj energię Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Wyłącz swoją automatyczną 
suszarkę. Do suszenia prania 
używaj suszarki stojącej 
i oszczędzaj na rachunkach 
za energię.

Suszarka na 
pranie, biały

79,99

MULIG

502.287.55

Żarówka LED E27 
200 lumenów, można 
przyciemniać, kula 
szare szkło 
przezroczyste, 
125 mm

49,99

ROLLSBO

704.116.25

LADDA
Akumulatorek 
do ładowania,
2450mAh
HR06 AA 1.2V 

29,99/ 4 szt.

505.046.92

Czy wiesz, że żarówki LED zużywają 
o 85% mniej energii niż tradycyjne, 
redukując Twój rachunek za prąd?
Dzięki swoim właściwościom 
żarówki LED to idealny sposób 
na oszczędność. 

Jeden akumulatorek LADDA jest 
odpowiednikiem 500 jednorazowych 
baterii, które po rozładowaniu 
kończą w koszu na śmieci. 

Zachowaj 
energię na później

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

LUNNOM
Żarówka LED E27 
600 lumenów, kula 
szkło bezbarwne
125 mm

29,99
203.545.66



ALOE VERA
Roślina doniczkowa, 
Aloes, 12 cm

12,99
702.766.51

CLUSIA
Roślina doniczkowa,
12 cm

14,99
702.345.62

MONSTERA
Roślina doniczkowa, 
monstera dziurawa, 21 cm

59,99
303.494.90

DYPSIS LUTESCENS
Roślina doniczkowa, 
Palma Areka, 24 cm

99,99
468.040.05

VILDAPEL
Osłonka doniczki, 
bambus, 12 cm

19,99
902.336.13

Talerz, bambus
30 cm

9,99

HULTET

400.651.60

Kosz, trawa morska
25 cm

39,99

FLÅDIS

603.221.73

Naturalnie Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Rośliny doniczkowe mają bardzo 
dobry wpływ na nasze 
samopoczucie i zdrowie psychiczne.
Pomagają obniżyć poziom stresu,
zwiększają naszą wydajność
i pobudzają kreatywność.

Na poprawę 
samopoczucia

Produkty wykonane 
z naturalnych materiałów 
pochodzenia roślinnego, 
takich jak trawa morska, 
są nie tylko trwałe
i przyjazne środowisku, 
ale też piękne 
i niepowtarzalne.



Krzesło, ogrodowe, 
składane, bejca 
jasnobrązowa

79,99

ASKHOLMEN

502.400.31

Drewno jest trwałe, odnawialne i nadaje się do recyklingu. Skala naszej 
działalności sprawia, że zużywamy ogromne ilości drewna, dlatego stale 
poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwolą nam wykorzystywać 
ten surowiec w jeszcze większym stopniui pozyskiwać drewno 
w odpowiedzialny sposób.

Na pewno dobre drewno

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety



KORVMOJ
Hot dog wege, mrożone 100% warzywa,
460 g
504.476.54

Zielona alternatywa Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

HUVUDROLL
Klopsiki roślinne, mrożone,
500 g

15,99
/ 0.5 kg

204.835.92

W IKEA nigdy nie idziemy na kompromisy, 
gdy chodzi o jakość jedzenia i zawsze 
staramy się oferować żywność, która 
jest smaczna, zbilansowana pod 
względem składników odżywczych, 
przystępna cenowo i pozyskiwana 
w bardziej zrównoważony sposób. 
Właśnie dlatego podjęliśmy wyzwanie, 
że do 2025 roku połowa oferowanych 
przez IKEA posiłków będzie roślinna.

Zrównoważona 
żywność

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Te warzywne klopsiki to bardziej 
zrównoważony wybór, gdyż ich ślad
 klimatyczny to tylko 4% śladu 
klopsików mięsnych.

15,99
/ 0.46 kg



Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Ryby i owoce morza
Ryby z naszych mórz i oceanów są nadmiernie poławiane. 
Już ponad 90% wszystkich światowych stad ryb jest 
przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym 
poziomie. Jeśli jesz ryby kupuj te z certyfikatem ASC lub MSC. 

Ryby i owoce morza są doskonałym źródłem składników 
odżywczych istotnych dla zdrowia. Te serwowane w IKEA 
są dobre nie tylko dla ciebie, ale także dla naszej planety.

SJÖRAPPORT
Krewetki obrane, 
certyfikat MSC/mrożone

29,99/ 0.25 kg

303.478.58

Filet z łososia, 
certyfikat ASC/mrożone

40,99/ 0.5 kg

SJÖRAPPORT

603.600.37

Produkt spełnia globalne 
standardy ASC odnośnie 
\zrównoważonej hodowli 
owoców morza.

SILL SENAP
Śledź marynowany w musztardzie,
250 g

6,99
/ 0.25 kg

901.010.33

SILL MATJES
Filety z matjesa,
250 g

6,99
/ 0.15 kg

302.016.48

SILL DILL
Śledź marynowany z koprem,
250 g

6,99
/ 0.125 kg

301.010.31

KALLES KAVIAR
Ikra dorsza

9,99
/ 0.19 kg

800.285.71



Gorzka czekolada 70%, 
certyfikat UTZ

4,99
/ 0.1 kg

CHOKLAD MÖRK 70%

203.080.94

PÅTÅR
Kawa sygnowana, ziarna, 
organiczne/certyfikat UTZ,
100% arabica

16,99
/ 0.25 kg

703.242.42

PÅTÅR
Kawa do ekspresu, 
ciemno palona, 
organiczne/certyfikat UTZ,
100% arabica

24,99
/ 0.5 kg

103.242.40

KAFFEREP
Ciasto z kremem migdałowym

5,99
/ 0.18 kg

903.896.71

KAFFEREP
Ciastko owsiane kakao
i kokos, certyfikat UTZ

5,99
/ 0.24 kg

703.899.50

KAFFEREP
Ciastka owsiane, 
czekolada/certyfikat UTZ

24,99
/ 0.6 kg

603.748.93

Lepsze 
dla Ciebie 
+ dla Planety
IKEA.pl/dlaPlanety

Historia warta 
poznania
Certyfikat UTZ gwarantuje, że kawa 
jest uprawiana w odpowiedzialny sposób. 
A zatem gdy zaparzysz sobie kolejną filiżankę, 
pamiętaj, że kawa jest tak dobra, bo pochodzi
z dobrego źródła.

Kawa do ekspresu, średnio 
palona, organiczne/certyfikat UTZ,
100% arabica

24,99/ 0.5 kg

PÅTÅR

303.242.39

Kakao z certy�katem UTZ 
- gwarancja standardów 
zrównoważonej uprawy 
i dobrych warunków pracy.



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Szukasz  
więcej  
inspiracji?

Dowiesz się, jaki wpływ na klimat wywierają  
twoje codzienne czynności, a może też rzucisz 
wyzwanie znajomym, inspirując ich do działania? 
Nawet pozornie drobne i nieistotne rzeczy mają 
ogromne znaczenie i mogą prowadzić do czegoś 
wielkiego, jeśli tylko będzie nas odpowiednio 
wielu!

Aplikacja IKEA Better Living 
to źródło wskazówek i pomysłów 
na proste działania mające 
natychmiastowe przełożenie 
na pozostawiany przez nas ślad 
klimatyczny



Zaoszczędź trochę cennego czasu 
i pieniędzy z IKEA dla Firm

W asortymencie IKEA znajdziesz wszystko, 
co może okazać się potrzebne w twoim 
biurze, a zakupy możesz zrobić bez 
wychodzenia z niego.

Urządzasz siedzibę swojej firmy, gdy nagle okazuje się, 
że przydałaby ci się pomoc? Jesteśmy do usług! 

Chętnie pomożemy twojej działalności rozwinąć skrzydła. 
Dzięki pomocy naszych doradców urządzisz przestrzeń 
użytkową sprawnie, niedrogo i w dobrym stylu.

Całe biuro urządzone w jednym miejscu

IKEA dla Firm | IKEA Janki 
Pl. Szwedzki 1
05-090 Raszyn

+48 797 071 199
+48 515 285 761

ikeadlafirm.janki@ikea.com

Wspólny biznes

Centrum IKEA dla Firm | IKEA Blue City
C.H. Blue City / Poziom +1 galerii
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

+48 510 951 328

centrumikeadlafirm@ikea.com

IKEA dla Firm | IKEA Targówek
ul. Malborska 51
03-268 Warszawa

+48 797 074 081

ikeadlafirm.targowek@ingka.ikea.com



Klub pełen korzyści!
Będąc w Klubie IKEA Family możesz skorzystać z wielu 
specjalnych ofert. Jako Klubowicz zawsze możesz liczyć 
na najniższe ceny oraz mnóstwo ciekawych inspiracji  
i porad. 

Dołącz do Klubu IKEA Family i poczuj się jak w domu.

Dlaczego warto być Klubowiczem IKEA Family?

Specjalne promocje i zniżki 

Bądźmy w kontakcie Zainspiruj się!

Historia Twoich zakupów
Dopasowane do Ciebie oferty, 
atrakcyjne promocje i rabaty
oraz oferta wyprzedażowa.

Dzięki naszym newsletterom 
i SMS-om będziesz zawsze na 
bieżąco i nic Cię nie ominie!

Zobacz, jakie porady i gotowe 
rozwiązania IKEA tylko czekają, 
żeby zawitać do Twojego 
wnętrza.

Wszystkie zakupy zapiszą 
się na Twoim koncie, dzięki 
temu papierowe paragony 
nie będą Ci już potrzebne.

IKEA Family
IKEA Family

Imię i Nazwisko

0000 0000 0000 0000



Warszawa Janki
Punkt Odbioru Zamówień w sklepie IKEA

Odbiór w Magazynie Odbioru Towaru 
zlokalizowanym obok sklepu IKEA

IKEA Warszawa Janki
Janki, Plac Szwedzki 4
05-090 Raszyn

Robiąc zakupy na IKEA.pl możesz zaoszczędzić sporo czasu. 
Złóż zamówienie przez internet i odbierz swoje zakupy 
w Punkcie Odbioru Zamówień kiedy ci wygodnie.

Gdzie możesz odebrać zamówienie?

1)  w sklepie IKEA

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 9:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 9:00 – 21:00

Punkt Odbioru Zamówień w C.H. Blue City

Punkt znajduje się na parkingu podziemnym, 
poziom -1 / wjazd od ul. Opaczewskiej 87

Centrum Handlowe Blue City
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 10:00 – 22:00
Niedziele handlowe: 10:00 – 22:00

Dołącz do Klubu IKEA Family i korzystaj ze zniżek! Wejdź na IKEA.pl/Family 

Zamów przez internet 

Warszawa Targówek
Punkt Odbioru Zamówień w sklepie IKEA

Punkt Odbioru Zamówień znajduje się w budynku Magazynu Odbioru Towaru
Magazyn Samoobsługowy 2 (regały od 59 do 73)

IKEA Warszawa Targówek
Magazyn Odbioru Towaru
ul. Malborska 52
03-286 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 9:00 – 22:30
Niedziele handlowe: 9:00 – 21:30



Radom
Galeria Feniks
Punkt Odbioru Zamówień
Galeria Feniks
al. J. Grzecznarowskiego 29/31
26-600 Radom

2)  w Punkcie Odbioru Zamówień lub Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień

Skierniewice
Parking sklepu Kaufland
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland
ul. Ks. Kard. Prym. Stefana Wyszyńskiego 13/15
98-100 Skierniewice

Warszawa
Centrum Wyposażenia Wnętrz
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Centrum Wyposażenia Wnętrz
ul. Bartycka 24
00-716 Warszawa

Warszawa
Plac Vogla
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Plac Vogla
ul. Zygmunta Vogla 62
02-990 Warszawa

Warszawa 
C.H. Wola Park
Punkt Odbioru Zamówień
Centrum Handlowe Wola Park 
ul. Górczewska 124 
01-460 Warszawa

Warszawa 
C.H. King Cross Praga
Punkt Odbioru Zamówień
Centrum Handlowe King Cross Praga 
ul. Jubilerska 1/3 
04-190 Warszawa

Białystok
C.H. Auchan
Punkt Odbioru Zamówień
Centrum Handlowe Auchan 
ul. Produkcyjna 84 
15-680 Białystok

Siedlce
Parking sklepu Carrefour 
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Carrefour 
ul. Monte Cassino 77 
08-110 Siedlce

Punkty Odbioru Zamówień:

Mobilne Punkty Odbioru Zamówień:

Mińsk Mazowiecki 
Parking sklepu Kaufland
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland
ul. Konstantego Rudzkiego 13
05-300 Mińsk Mazowiecki

Ciechanów
Parking sklepu Kaufland
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland
ul. Armii Krajowej 15
06-400 Ciechanów

Łomża
Parking sklepu Kaufland 
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland 
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 
18-400 Łomża

Piaseczno
Parking sklepu Kaufland
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland
ul. Okulickiego 10
05-500 Piaseczno



3)  w Skrytkach IKEA

Skrytka IKEA A i B
Parking sklepu IKEA Targówek
ul. Malborska 51 
03-286 Warszawa

Godziny otwarcia:
Skrytka jest otwarta 24/7

Skrytka IKEA C
Parking przy Magazynie 
Odbioru Towaru IKEA Targówek
ul. Malborska 53 
03-286 Warszawa

Skrytki IKEA:

Godziny otwarcia:
Skrytka jest otwarta 24/7

Sochaczew
Parking sklepu Carrefour
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Carrefour
ul. Warszawska 119
96-500 Sochaczew

Suwałki
Parking sklepu Kaufland 
Mobilny Punkt Odbioru Zamówień
Parking sklepu Kaufland 
ul. Alfreda Kowalskiego-Wierusza 2 
16-400 Suwałki
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IKEA Warszawa Janki
Janki
Pl. Szwedzki 1
05-090 Raszyn

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 9:00 – 22:00
Niedziele handlowe:  9:00 – 21:00

IKEA Warszawa Blue City
C.H. Blue City, Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 10:00 – 22:00
Niedziele handlowe: 10:00 – 20:00

Odwiedź nas!
Odwiedź nasze warszawskie sklepy korzystając 
z niskoemisyjnych środków transportu. 

Do zobaczenia!

IKEA Warszawa Targówek
Malborska 51
03-286 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon - Sob 9:00 – 22:00
Niedziele handlowe:  9:00 – 21:00

Usługa dostępna 
w IKEA Janki.


