
Lato
to relaks na świeżym powietrzu

2020

IKEA Lublin 
Aleja Spółdzielczości Pracy 86
20 - 147 Lublin
Godziny otwarcia: pon-sob 10:00-21:00 
niedziele handlowe 10:00-20:00 

Sekcja 1-osobowa, ogrodowa, 
brązowa bejca

220,-

ÄPPLARÖ



Na dwór?
A może na pole?

Po długich, zimowych miesiącach spędzonych w przytulnych wnętrzach naszych domów zdążyliśmy zatę-
sknić za świeżym powietrzem i aktywnościami prowadzonymi na zewnątrz. Pierwsze przebłyski ciepłego, 
wiosennego słońca mobilizują nas do urządzenia naszego balkonu lub tarasu. Ten katalog pozwoli Ci 
zainspirować się sprytnymi rozwiązaniami od IKEA. Na dwór, czy na pole? Dla nas to nie ma znaczenia, po 
prostu wychodzimy relaksować się na zewnątrz!

Stół z kozłem, ogrodowy, 
brązowa bejca,
34/83/131x70 cm

349,-

ÄPPLARÖ

#zostańwdomu
#urządź balkon



Stół z kozłem przyst. do ściany,
brązowa bejca, 80x56 cm

Krzesło, ogrodowe, 
składane, brązowa bejca

Poduszka ogrodow
na krzesło, szary, 36x32 cm

Płyta podłogowa, ogrodowa, 
brązowa bejca, 0.81 m²

Karafka z korkiem, 
szkło bezbarwne, korek, 1 l

Kieliszek do wina czerwonego, 
szkło bezbarwne, 59 cl

Krzesło, ogrodowe, składany, 
czerwony bejca jasnobrązowa

dostępne kolory:

dostępne kolory:

Stół, ogrodowy, biały, bejca 
jasnobrązowa, 55x54 cm

Szklanka, zielony, 35 cl

Słomki, papier, biały

Osłonka doniczki, do wewnątrz/na 
zewnątrz galwanizowana, 12 cm

Pudełko, sosna,
23x31x15 cm

Taca, wielobarwny, 33x33 cm

Sztuczna roślina doniczkowa, do 
wewnątrz/na zewnątrz Trawa, 9 cm

Sztuczna roślina doniczkowa,
do wew./na zew., stokrotka, 12 cm

ÄPPLARÖ ÄPPLARÖ

KUDDARNA

RUNNEN

IKEA 365+ HEDERLIG

TÄRNÖ

TÄRNÖ

POKAL

FÖRNYANDE

SOCKER KNAGGLIG

SOMMARLIV

FEJKA FEJKA

159,- 129,-

1999

7999

  999   499

5999

6999

1199

  999

  399 2499

1499

  999 2499

Stół, ogrodowy, czarny, 
akacja, stal, 55x54 cm

Krzesło ogrodowe, 
składane, akacja, czarny

TÄRNÖ

TÄRNÖ

5999

4999

/ 4 szt.

/ 100 szt.



Krzesło, ogrodowe, 
składane, biały

FEJAN

39,-
Pled, szary, 
120x160 cm

Poduszka na krzesło,
ogrodowa, 35 cm

VITMOSSA

BENÖ

8,-

9,-

Talerz, biały,
25 cm

OFTAST

  250

  250   250  250   250

Talerzyk, biały, 
19 cm

Miska, biały, 
15 cm

Talerz, biały, 
25 cm

Talerz głęboki, 
biały, 20 cm

OFTAST OFTASTOFTAST OFTAST



Miska, biały,
23 cm

OFTAST

5,-

5,-
Szklanka, szkło 
bezbarwne, 17 cl

REKO
Pojemnik na żywność, 17 szt., 
przezroczysty, zielony

Uszczelka, prostokąt, różne 
kolory różne kolory

Torebka strunowa,
żółty/biały

Serwetki, żółty,
33x33 cm

Deska do krojenia, giętka,  
ciemnoszary, ciemnoturkusowy

PRUTA

IKEA 365+

ISTAD

FANTASTISK

FINFÖRDELA

1799

1299

1499

  599

Pojemnik na żywność, 
prostokąt, szkło, 1.0 l

IKEA 365+

  999 12,99

NOWA
NIŻSZA
CENA

/ 4 szt.

/ 50 szt.

/ 50 szt.

/ 2 szt.6,-

/ 6 szt.



Torebka strunowa, 
wzór flaminga,
różowy, 1 l

ISTAD

  599

Pled, jaskrawozielony, 
120x170 cm

Dzbanek z pokrywką,
zielony, przezroczysty, 1.7 l

Torba chłodząca, 
tkanina, 38x26 cm

Koszyk do serwowania, 
turkusowy

Kieliszek do wina, 
różne kolory, 290ml

Kubek, różne kolory, 
290ml

Talerzyk, różne kolory, 
21 cm

ODDHILD

MOPPA

SOMMARLIV

UTEFEST

UTEFEST

UTEFEST

UTEFEST

1999

1499

5999

  499

1999

  999

1499

Miska z pokrywką, 
kpl 5 szt., różne kolory

SOMMARDAG

2999

/ 6 szt.

/ 6 szt.

/ 6 szt.

/ 25 szt.



Krzesło z regulowanym oparciem, 
składane, brązowa bejca

Ława z oparciem, na zew.
brązowa bejca

Płyta podłogowa, ogrodowa, 
ciemnoszary, 0.81 m²

Poszewka wewn/zewn, 
turkusowy, zielony, 50x50 cm

Girlanda LED, 12 lampek, 
na baterie, zewnętrzne żółty

Poducha wewn/zewn, 
różowy, jasnoniebieski, 30x58 cm

ÄPPLARÖ ÄPPLARÖ RUNNEN

FUNKÖN

SOLVINDEN

FUNKÖN

199,- 279,- 79,99

14,99

39,99

29,99

Stół z opuszczanym blatem, 
ogrodowy, brązowa bejca, 
140/200/260x78 cm

599,-

ÄPPLARÖ

#latonatarasie

Grill węglowy,
brązowa bejca

ÄPPLARÖ / KLASEN

878,-



Smaczne jedzenie, świeże powietrze  
i członkowie najbliższej rodziny.  
Czy może być coś lepszego? Pomimo 

ograniczeń spowodowanych obecną  
sytuacją na świecie nadal możemy cie-

szyć się spotkaniem z najbliższymi  
w naszym domu. Coraz cieplejsze dni skłaniają 

do wyjścia na taras i urządzenia uczty na zewnątrz.
Wybierz któryś z klasycznych grillów węglowych (przykład na 
poprzedniej stronie) lub wygodny grill przenośny. Znajdziesz 
w nich wiele praktycznych rozwiązań, jak wbudowany termo-
metr pozwalający kontrolować temperaturę bez podnoszenia 
pokrywy.

Słoik z kranikiem, 
szkło bezbarwne, 3 l

Szpikulec, stal nierdzewna,
30 cm

Rękawica kuchenna,
niebieski

Łopatka do grila,
stal nierdzewna, 40 cm

Łopatka do grila,
stal nierdzewna, 40 cm

Deska do krojenia, 
bambus, 24x15 cm

3-częściowy zestaw 
przyborów do grilla

Nóż, czarny,
14 cm

Obieraczka do ziemniaków, 
czarny

Miska, stal nierdzewna, 
20 cm

Szklanka, wzór, ptak, 
460 ml

KALASFINT

GRILLTIDER GRILLTIDER GRILLTIDER

GRILLTIDER

APTITLIG

APTITLIG

VÖRDA

IKEA 365+ VÄRDEFULL

BLANDA BLANK

SOMMARLIV

39,99

  9,99 12,99 14,99

14,99

  9,99

24,99

29,99

12,99

12,99

24,99
/ 4 szt.

/ 6 szt.

Taca do grillowania, 
stal nierdzewna, 
31x21 cm

GRILLTIDER

2999

Przenośny grill 
węglowy, czarny

KORPÖN

79,99

#rodzinnygrill

Grill w gronie
najbliższej rodziny.



Płyta podłogowa, ogrodowa,
szary, 0.81 m²

Szklanka, szkło 
bezbarwne, 290ml

Serwetnik, Hiacynt 
Wodny, 18x18 cm

Poszewka, do wewnątrz /  
na zewnątrz, beżowy, 
50x50 cm

Serwetki, zielony 
trawiasty, 33x33 cm

Pokrycie poduchy oparcia, 
zewnętrzne beżowy, 62x44 cm

Pokrycie poduchy siedziska, 
zewnętrzne beżowy, 62x62 cm

Poduszka wew. poduszki 
oparcia, zewnętrzne szary, 
62x44 cm

Wewnętrzna poducha 
siedziska, zewnętrzne szary, 
62x62 cm

Parawan balkonowy, 
czarny, 250x80 cm

Parasol z podstawą,
czarny

Parasol z podstawą, beżowy 
(99,99zł), podstawa Grytö, 
200 cm (129,99zł)

Dywan tkany na płasko,  
do wewnątrz/na zewnątrz 
ciemnoszary,  80x200 cm

RUNNEN

BEPRÖVAD

CISSAN

FESTHOLMEN

FANTASTISK

FRÖSÖN

FRÖSÖN

DUVHOLMEN

DUVHOLMEN DYNING BRAMSÖN / FLISÖ

SAMSÖ MORUM

5999

9999

  499

1499

2499

  599

30,-

35,-

30,-

65,-

22899

Komplet dla 4 osób, na zewnątrz, 
brązowa bejca, z poduszkami 
Hållö w kolorze czarnym

ÄPPLARÖ

168990

/ 50 szt.

Fotel ogrodowy, brązowa bejca, 
poduszki Frösön/Duvholmen 
beżowe, 63x80x84 cm

ÄPPLARÖ

380,-

4999 13998
dostępne kolory:



Modułowe sofy na zewnątrz SOLLERÖN
Stwórz swój ogrodowy raj z sekcjami modułowymi SOLLERÖN. Sztuczny rattan niewymagający pielęgnacji  
i grube, wygodne poduszki, które nie blakną i są wodoodporne uczynią życie wyjątkowo wygodnym.
Dostępne w dwóch kolorach brązowym         oraz ciemnoszarym        .

Sekcja 1-osobowa, 
ogrodowa, brązowy

Sekcja 1-osobowa, 
ogrodowa, brązowy

Sekcja narożna, 
ogrodowa, brązowy

Stołek, ogrodowy, 
brązowy, 62x62 cm

Podłokietnik, 
ogrodowy, brązowy

Podłokietnik, 
ogrodowy, brązowy

Fotel ogrodowy,
poduszki Kuddarna szare

2-osobowa sofa modułowa, 
poduszki Kuddarna beżowe, 
161x82x84 cm

SOLLERÖN

SOLLERÖN

SOLLERÖNSOLLERÖN

SOLLERÖN

SOLLERÖN

SOLLERÖN

SOLLERÖN

420,-

420,-

470,-

+

+2x

=

=

320,-

370,-

370,-

/ 2 szt.

/ 2 szt.

87998

138996



Moskitiera, biały, 
150 cm

SOLIG Lampa wisząca na energię 
słoneczną. LED, zewnętrzne, 
kula biały, 22 cm

Lampa wisząca na energię 
słoneczną. LED, zewnętrzne, 
różowy, 46 cm

Oświetlenie LED 
na baterie  słoneczne, 
cylinder, srebrny

Łańcuch świetlny LED z 
12 żarówkami, na baterie, 
zewnętrzne wielobarwny

Poszewka, niebieski, 
wielobarwny, 50x50 cm

Poszewka, jasnożółty, 
wielobarwny, 50x50 cm

Dywan tk pł wewn/zewn, 
w paski, zielony/biały, 
170x240 cm

Poduszka wewnętrzna, 
biały, 50x50 cm

Stołek/stolik, wew./zew., 
czerwony, 56x41x43 cm

SOLVINDEN

SOLVINDEN

SOLVINDEN

SOLVINDEN

SOMMAR 2020

SOMMAR 2020

SOMMAR 2020 INNERTRANARÖ

4999
2999

4999

1999

4999

1499

1499

149,-6999 10,-

Egzotyczna wyspa
w Twoim  domu
W tym sezonie nadaj swojemu domowi 
tropikalny charakter! Deseń podkresla 
nostalgiczny i relaksujący nastrój lata 
z dawnych lat.
Rozwieś moskitierę, usiądź wygodnie na 
fotelu i rozkoszuj się smakiem orzeźwia-
jącej wody na Twoim balkonie.

Oświetlenie LED na baterie 
słoneczne, zewnętrzne, 
półkula biały, 18 cm

SOLVINDEN

3999



Domowe biuro dla dużych i małych.

Jeśli pracujesz z domu, uczysz się lub po prostu przechodzisz kolejne poziomy w grze, dobrze mieć sprawdzone biurko  
i regał u swego boku. Odpowiednie biurko i zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania dokumentów ma  
kluczowe znaczenie dla wydajności pracy, dlatego jest w czym wybierać.

Ostatnie miesiące pokazały nam, że odpowiednia przestrzeń do pracy w domu jest bardzo ważna zarówno dla najmłod-
szych, aby mogli swobodnie się uczyć, ale także dla rodziców, którzy pracowali mobilnie z domu. 

Regał, biały, 77x147 cm
cena bez wkładów

KALLAX

199,-

Krzesło biurowe, 
Vissle czarny

Stół, biały, 
100x60 cm

FLINTAN

LINNMON / ADILS

199,-

89,-

Poduszka / wsparcie 
lędźwiowe, czarny, 31x23cm

BORTBERG

3999

Krzesło obrotowe, 
biały, Vissle ciemnożółty

Regał, biały,147x147 cm
cena bez wkładów

ÖRFJÄLL

KALLAX

199,-

349,-

dostępne kolory:



Regał/2 wkłady, 
biały, 42x147 cm

Biurko z wysuwanym 
panelem, biały, 151x65 cm

KALLAX

MALM

299,-

399,-

Biurko, biały,
105x50 cm

MICKE

279,- 299,-

NOWA
NIŻSZA
CENA

Podnóżek, 
czarny

Stołek dziecięcy, do 
wew./na zew., żółty

Krzesełko dziecięce, do 
wew./na zew., czerwony

Osłonka doniczki, do wew./
na zew. szary, 9 cm

Sztuczna roślina 
doniczkowa, bluszcz, 9 cm

DAGOTTO

MAMMUT

MAMMUT

NYPON

FEJKA

4999

2999

4999

  599

2499

Stolik dziecięcy, do wew./na 
zew. biały, 77x55 cm
Dostępny także czerwony

MAMMUT

NOWA
NIŻSZA
CENA

7999 9999

dostępne kolory:

dostępne kolory:



Kubek, 
wielobarwny

KALAS

/ 6 szt.  599
Miska, 
wielobarwny

Rolka papieru do 
rysowania, 10 m

Komplet pędzelków, 
6 szt.

Pisak/stempel, 
różne kolory

Akwarele, 
różne kolory

Papier, różne kolory 
różne rozmiary

Farba,
różne kolory

Łopatka, zielony

Foremka, 
ryby

Zestaw do pieczenia, 
5 szt.

Zestaw do lodów, 
10 szt.

Talerz, 
wielobarwny

Komplet sztućców, 
18 szt., wielobarwny

KALAS

LUSTIGT MÅLA MÅLA

MÅLA MÅLA MÅLA

SANDIG

SANDIG

SANDIG

SANDIG

KALAS

KALAS

/ 6 szt.

/ 10m / 6 szt. / 6 szt.

/ 6 szt.

/ 18 szt.

  599

  999 1299 1299

1999 1999 2999

  799

1499

1499

1999

  599

  599

Zestaw do piaskownicy, 
4 szt.

SANDIG

1999

dostępne kolory:



Sypialnia jeszcze przytulniejsza na lato
Moment wślizgnięcia się do łóżka ma w sobie coś kojącego. To czas, by wyciszyć, zanurzyć w myślach, uspokoić oddech  
i podładować baterie. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić sobie nastrój, czy odświeżyć styl, mamy wiele produktów 
do sypialni, które zapewniają relaksujące noce i szczęśliwe dni.

Komplet pościeli, biały, 
wielobarwny, 
150x200/50x60 cm

SKOGSFIBBLA

7999

Komplet pościeli, biały, 
zielony, 150x200/50x60 cm

Komplet pościeli, biały,
niebieski, 150x200/50x60 cm

Komplet pościeli, wielo-
barwny, 150x200/50x60 cm

Komplet pościeli, w kropki,  
różowy turkusowy, 
150x200/50x60 cm

Komplet pościeli, wzór kafel-
kowy, różowy, 
150x200/50x60 cm

Komplet pościeli dziecięcej, 
żółw żółty, 
110x125/35x55 cm

Komplet pościeli dziecię-
cej, samochody, niebieski, 
110x125/35x55 cm

JUVELBLOMMATRÄDKRASSULA

LUNDSLOK

GRACIÖS

GRACIÖS

RÖRANDE

RÖRANDE

4999

6999

5999

7999

3999

3999

Komplet pościeli dziecięcej, 
flaming, różowy, 
110x125/35x55 cm

RÖRANDE

3999

22,-



Zasłony 
o supermocach

Ekologicznie
czyste powietrze

Cenisz sobie prywatność i chcesz zabezpieczyć 
wnętrze przed ostrym słońcem? W takim razie 
trzeba się zastanowić, co zrobić z oknem. 
Rolety zaciemniające, najzwyklejsze zasłony, 
zestaw narożny czy prosty panel, wszystko to 
oferujemy w różnych kolorach i stylach.

Poznaj zasłony oczyszczające powietrze 
GUNRID. Technologia użyta w tych zasłonach 
wykorzystuje fotokatalityczną powłokę na 
bazie minerałów, którą pokryty jest materiał. 
Aktywowana światłem dziennym powłoka 
rozkłada cząstki typowych zanieczyszczeń  
powietrza w domu. Ale to nie wszystko – 
tkanina wykonana jest z przetworzonych 
butelek PET, dzięki czemu jest też przyjazna 
dla środowiska!

Firanki, 1 para, 
biały, 280x300 cm

LILL

17,-
Zasłona, 2 szt., liliowy, 
145x300 cm

Zasłony zaciemniające, 1 para, 
żółty, 145x300 cm

Zasłona, 2 szt., biały, ciemno-
zielony, 145x300 cm

HILJA

MAJGULL

ALPKLÖVER

5999

149,-

9999

dostępne kolory:

dostępne kolory:

Zasłony oczyszczające  
powietrze, 1 para, 
jasnoszary, 145x300 cm

GUNRID

149,-



Bejca do drewna, 
zew., brązowy

Konewka, biały, 
1.2 l

Podłoże do upraw, kamyki 
gliniane

Spryskiwacz, 
turkusowy, 35 cl

Komplet pędzli

VÅRDA

IKEA PS 2002

ODLA

TOMAT

FIXA

2999

  599

1499

  399

  999
/ 3 szt.

dostępne kolory:

Ogród na balkonie
Kto powiedział, że mieszkańcy miast nie mogą 
uprawiać własnego ogródka? Wystarczy nie-
wielka, otwarta przestrzeń balkonu aby upra-
wiać zioła, drobne warzywa i rośliny. Mamy 
dla Ciebie akcesoria, które znacznie ułatwią 
przygodę z roślinami.

Zestaw ogrodowy, 3 szt., 
do wew. / na zew., 
turkusowy

GRÄSMARÖ

  999

/ 0,5l

/ 5l

dostępne kolory:

Sekator, turkusowy
JACKFRUKT

2499

Fartuch kuchenny, 
liść zielony, 
ciemnoturkusowy

Stojak na doniczkę, 
do wew. /na zew. zielony, 
65 cm

Stojak na doniczkę, 
szarobrązowy,
bejca jasnobrązowa.

SILVERPOPPEL

KRYDDPEPPAR

ASKHOLMEN

2999

6999

6999



Bezzapachowa 
świeca bryłowa, 
naturalny, 15 cm

Górna część płyty podłogowej 
zewnętrzna, 
niebieski / biały, 0.81 m²

FENOMEN

MÄLLSTEN

   499    599

4999

NOWA
NIŻSZA
CENA

Regał, do wew. / na zew. 
galwanizowany, 
60x27x140 cm

HYLLIS

50,-

Regał, do wew. / na zew., 
60x27x74 cm

HYLLIS

40,-

Świeczka pachnąca, 
Słodka wanilia, 
naturalny

SINNLIG

  799
/ 30 szt.

Latarenka, do wew. / 
na zew. turkusowy, 21 cm

ROTERA

  999

dostępne kolory:

Pojemnik z pokrywką, 
wew/zew, ciemnoszary, 
27x45x15 cm

KLÄMTARE

1999

Pojemnik z pokrywką,
 wew/zew, ciemnoszary, 
58x45x30 cm

KLÄMTARE

3999

Komplet narzędzi, 
17 szt.

FIXA

29,-

Lampion, 
do wew./na zew., 
biały, 28 cm

BORRBY

1999



Usługa zdalnego planowania kuchni Zaplanuj nową szafę nie wychodząc z domu
Zaplanuj i kup nową kuchnię IKEA nie wychodząc  
z domu. Nasz specjalista podczas konsultacji online 
udzieli Ci wszystkich niezbędnych wskazówek  
i pomoże zaplanować kuchnię marzeń, piękną  
i funkcjonalną. Bazując na Twoich potrzebach i 
naszym doświadczeniu stworzycie razem projekt 
kuchni, w której spędzony czas będzie czystą  
przyjemnością.

Czas spędzony w domu to dobry moment na  
porządki w szafie, tym bardziej gdy wiosna upomina 
się o lekkie ubrania, a te zimowe możemy wreszcie  
schować głęboko.
Szafę IKEA możesz bezpłatnie zaplanować zdalnie,  
bez wychodzenia z domu, przy pomocy naszego  
konsultanta. Taka konsultacja trwa około 45 minut,  
a efekt będzie Cię cieszył na bardzo długo!

Fotel ogrodowy
MASTHOLMEN

349,-
Stolik, 42x42 cm
MASTHOLMEN

159,-

Girlanda LED, 12 lampek, 
czarny, zewnętrzne

Latarnia LED na energię 
słoneczną, zewnętrzne, 
siatka biały

Lampa podłogowa na 
baterie, LED, zewnętrzne, 
szkło bezbarwne, 42 cm

SVARTRÅ SOLVINDEN SOLVINDEN

129,- 149,-

Stolik kawowy, ogrodowy, 
68 cm

MASTHOLMEN

199,-
Sofa 2-osobowa, na zewn.,
118x67x80 cm

MASTHOLMEN

499,-

7999



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. 

W Restauracji IKEA będzie na Ciebie czekać kawa lub 
herbata za 1 zł i wybrane danie obiadowe w wyjątkowej 
cenie.

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

Dlaczego warto być Klubowiczem IKEA Family?

Specjalne promocje i zniżki 

Bądźmy w kontakcie

Zniżki, aż palce lizać!

Kawa lub herbata za 1 złZainspiruj się! Dziel się pomysłami 
i wygrywaj!

Historia Twoich zakupów Warsztaty przyjemnie 
pożyteczne!Dopasowane do Ciebie oferty, 

atrakcyjne promocje i rabaty.

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

Skorzystaj z pysznych ofert 
dla Klubowiczów, które czeka-
ją w Restauracji i w Sklepiku 
Szwedzkim. Będzie smacznie!

W Restauracji IKEA każdego 
dnia dostaniesz je za złotówkę. 
Wystarczy, że przy kasie poka-
żesz kartę IKEA Family.

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

W IKEA inspirujemy i lubimy 
być inspirowani. Pochwal się 
jak zaaranżowałeś swoje wnę-
trza i wygraj atrakcyjne nagro-
dy w naszych konkursach.

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

Zapisz się na warsztaty dla 
Klubowiczów IKEA Family 
i poznaj sprytne rozwiąza-
nia dla Twojego wnętrza.

Kawa i herbata dla Klubowiczów 
za 1 zł – przez cały tydzień
Z kartą IKEA Family w Restauracji IKEA możesz delektować się organiczną 
kawą z certyfikatem UTZ i herbatą z certyfikatem Rainforest Alliance 
za 1 zł – przez cały tydzień!
Dodatkowo, od poniedziałku do piątku w menu zawsze mamy jedno 
danie  
w specjalnej cenie dla Klubowiczów IKEA Family.

IKEA FAMILY
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