
Dom
oszczędny

z natury

IKEA Lublin 
Aleja Spółdzielczości Pracy 86
20 - 147 Lublin
Godziny otwarcia: pon-sob 9:00-21:00 
niedziele handlowe 10:00-20:00 

Front szuflady, antracyt 
60x40 cm

80,-

KUNGSBACKA



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 ekologiczny. Temat ten jest szczególnie ważny w Polsce, gdzie mierzymy się z dotkliwym  
problemem zanieczyszczenia powietrza, a energia jest wciąż pozyskiwana głównie ze źródeł kopalnych.

Miniszklarnia,
kolor biały

49,99

SOCKER



Pojemnik na żywność, 
kwadrat, szkło, 600 ml

Pojemnik na żywność, 
okrągły/szkło 600 ml

Cena regularna: 9,99 

Cena regularna: 7,99 

Cena regularna: 14,99 

Cena regularna: 5,99 

Pokrywka, 
okrągły / bambus

Pojemnik na żywność, 
prostokąt, szkło, 1.0 l

Pokrywka, kwadrat, 
bambus

Pojemnik na żywność, 
okrągły, szkło, 400 ml

IKEA 365+

IKEA 365+

IKEA 365+

IKEA 365+

IKEA 365+

IKEA 365+

  6,79

10,-

12,79

  8,49

15,-

  5,09

3

3
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4

5
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5
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Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Wyrzucaj  
mniej, 
oszczędzaj  
więcej

Czasem to niedokończony obiad, innym 
razem zapomniana sałata upchnięta z tyłu 
lodówki, ale wyrzucanie jedzenia nie wróży 
niczego dobrego, ani dla środowiska,  
ani naszego portfela. Na szczęście wystarczy 
zmiana nastawienia, parę sprytnych sztuczek 
i kilka praktycznych rozwiązań, żebyśmy 
wszyscy mogli zapomnieć o marnowaniu 
żywności.

1

2

Pojemnik na żywność, 
prostokąt / szkło1.0 l

Cena regularna 9,99
  8,49

IKEA 365+
Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family



Słoik z pokrywką, 
szkło bezbarwne, 1 l

Wykorzystując w tym produckie szkło z recyklingu, zużywamy 
mniej nowych surowców i ograniczamy nasz wpływ na środowisko. 

  7,99

KORKEN

!

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

Mała zmiana,
Duży wpływ



Gdy następnym razem zaschnie Ci w gardle, zamiast kupować butelkę wody źródlanej,  
wykorzystaj butelkę wielokrotnego użytku.

Butelka na wodę,
ciemnoszary, 0.5 l

  9,99

IKEA 365+

Butelka na wodę, 
zielony, 0.5 l

Butelka infuzyjna  
ze słomką, 0.7 l

Butelka na wodę,  
niebieski, 65 cl

Słomki, papier, 
biały

Słomki, papier,
brązowy

Słomki i szczoteczka, 
stal nierdzewna, silikon

IKEA 365+ UPPLADDA BERGLUBB

FÖRNYANDE

FÖRNYANDE

FÖRTÄRING

  9,99 19,99 24,99

  9,99

  9,99

14,99

/ 100 szt.

/ 100 szt.

Termokubek podróżny,
 turkusowy, 0.4 l

29,99

UNDERSÖKA



Materiał, z którego wykonano ten produkt, 
nadaje się do recyklingu. Nie zawiera BPA.

Odsączacz do sałaty, 
biały

Miska z pokrywką, 
kpl 5 szt., różne kolory

Pudełko śniadaniowe
z wkładami, 750 ml

Taca na kostki lodu, 
różne kolory

Pudełko śniadaniowe
z wkładami, 1.0 l

TOKIG

GARNITYREN

IKEA 365+

PLASTIS

IKEA 365+

12,99

29,99

12,99

7,-

14,99

Przydatny zestaw podstawowych pojemników na 
wszystkie rodzaje żywności - od wędlin i serów po 
porcje dań.

Kilka pustych pojemników na żywność można wkładać 
jeden w drugi, aby oszczędzić miejsce w szafkach.

Pojemnik na żywność, 17 szt., 
przezroczysty, zielony

PRUTA

17,99
/ 17 szt.

Pojemnik na żywność, 
przezroczysty / żółty 0.6 l

PRUTA

5,- / 3 szt.

/ 2 szt.

KUNGSFORS
Torba siatka, kpl 2 szt., naturalny

19,99

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

Użyj 
wiele
razy



Miska, bambus,
średnica 20 cm

49,99

BLANDA MATT

Deska do krojenia, 
bambus, 24x15 cm

Miska, bambus,
28 cm

Talerz, bambus,
30 cm

Deska do krojenia, 
bambus, 45x28 cm

Taca na kanapki, 
bambus

Blok rzeźniczy,
bambus, 45x36 cm

Słoik z pokrywką, szkło 
bezbarwne/bambus 0.8 l

Słoik z pokrywką, szkło 
bezbarwne/bambus 1.1 l

Szczypce do serwowania, 
bambus

APTITLIG

BLANDA MATT

HULTET

APTITLIG

BRONSSOPP

APTITLIG

EKLATANT EKLATANT

OSTBIT

  9,99

79,99

  9,99

29,99

29,99

59,99

19,99 24,99

4,-

Deska do krojenia,
bambus, 46x53 cm

49,99

LÄMPLIGNOWA
NIŻSZA
CENA

59,99

/ 4 szt.

Surowiec odnawialny: bambus



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

Bambusowy koszyk można zawiesić na 
ścianie, aby zwolnić miejsce na blacie  
i stworzyć pod ręką namiastkę ogródka 
w sercu kuchni.

Sortowanie różnych materiałów do 
różnych pojemników - prosta czyn-
ność i pierwszy krok na drodze ku 
nadaniu odpadom nowego życia.

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

Zmywarka oszczędza wodę i energię,  
w porównaniu do mycia ręcznego, 
które zwykle wymaga 3 razy więcej 
wody. Czujnik wykrywa liczbę naczyń 
w zmywarce i na tej podstawie dopa-
sowuje ilość wody.

Do wyprodukowania jednego frontu 
KUNGSBACKA o czarnej matowej 
powierzchni wystarczy 25 nikomu 
niepotrzebnych, ponownie przetwo-
rzonych butelek PET. 
Materiał ten stworzyliśmy wspólnie  
z naszym dostawcą.

Drzwi, antracyt, 
60x60 cm

120,-

KUNGSBACKA

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

25
lat

Bezpłatna
gwarancja

z z z

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

na meble serii METOD na baterie kuchenne na sprzęt AGD



HÅLLBAR
Kosz z pokrywą na odpady bio, 10 l

Cena regularna 25,-
2125

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family Cena IKEA Family Cena IKEA Family

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

Czy ciekawi Cię jak Twoje odpady mogą stać się nowymi surowcami?  
Seria HÅLLBAR pomaga w sortowaniu na 5 frakcji różnych materiałów, do różnych pojem-
ników - prosta czynność i pierwszy krok na drodze ku nadaniu odpadom nowego życia.

Kosz z pokrywką, 
jasnoszary 3 l

Kosz z pokrywką, 
jasnoszary 22 l

Kosz z pokrywką, 
jasnoszary 35 l

Cena regularna: 20,- Cena regularna: 39,99 Cena regularna: 49,99

HÅLLBAR HÅLLBAR HÅLLBAR

17,- 33,99 42,49



Szeroki wybór koszy w różnych rozmiarach i stylach pozwala znaleźć coś na miarę Twoich recyklingo-
wych potrzeb. Im więcej materiałów będziesz segregować, tym mniej odpadów trafi na wysypiska.

Kosz z pokrywką,
jasnoszary 10 l

Wkład do sortowania 
odpadów 3 szt.

Kosz na odpady,
czarny 20 l

Kosz do segregacji
odpadów, 60 l

Kosz do segregacji
odpadów, 37 l

Kosz plastikowy
z pokrywką, 42 l

Cena regularna: 29,99
25,49

39,99

29,99

29,99

24,99

39,99

HÅLLBAR

KARDORNA

PLEJA

SORTERA

SORTERA

FILUR

/ 3 szt.

Cena IKEA Family



ÄLMAREN
Bateria kuchenna, stalowy

  199,-
Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Oszczędzaj 
wodę i czas

Bateria kuchenna ÄLMAREN została zaprojektowana tak, 
aby zużywać nawet o 40% mniej wody bez odczuwalnego 
spadku jej ciśnienia. 
Oznacza to, że możesz obniżyć zużycie wody i wysokość 
rachunków, a przy tym zrobić dobry uczynek dla cennych 
zasobów wody na naszej planecie.

Bateria z wysuw 
wylotem wody

Bateria, chrom Bateria kuchenna, 
chrom

Bateria kuchenna, 
chrom

Bateria kuchenna, 
chrom

Bateria kuchenna, 
matowy czarny metal

ÄLMAREN

EDSVIK YTTRAN

NYVATTNET

INSJÖN BOSJÖN

349,-

149,- 249,-

299,-

399,- 499,-

Bateria kuchenna,
chrom

LAGAN

89,-

z

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

na baterie kuchenne



Przenośna płyta indukcyjna, 
biały

TILLREDA

179,-

Tacka/pojemnik na sztućce, 
bambus, 32x50 cm

Wkład do szuflady,
bambus, 20x50 cm

Tacka/pojemnik na sztućce, 
bambus, 52x50 cm

Pudełko, biały
24x17 cm

Pudełko, biały
34x24 cm

Pudełko, czarny
24x17 cm

Taboret ze schodkiem,
biały, 50 cm

Schodki, 3 stopnie, 
buk, 63 cm

VARIERAVARIERA VARIERA

VARIERA

VARIERA

VARIERA

BEKVÄM

BEKVÄM

69,9939,99 89,99

  9,99

19,99

12,99

79,99

129,-

Taca na noże, 
bambus, 20x50 cm

69,99

VARIERA

Taboret ze schodkiem, 
brzoza, 50 cm

Blat, dąb / fornir
186x3.8 cm

BEKVÄM

KARLBY

59,99

499,- NOWA
NIŻSZA
CENA

17,99



Zmywarka zintegrowana,
60 cm

LAGAN

1199,-

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.

Zmywarka zintegrowana, 
60 cm

Zmywarka zintegrowana, 
60 cm

RENGÖRA

RENODLAD

1499,-

1799,-

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

z na sprzęt AGD

Nasze zmywarki powstają 
przy współpracy z wiądącymi 
producentami sprzętu AGD:

Bosch
Whirpool
Electrolux

Durszlak, szary

  9,99

GRUNDVATTNET



Krzesło 
składane, buk Krzesło,

biały
Krzesło, dąb, 
Orrsta jasnoszary

TERJE
INGOLF EKEDALEN

59,99

199,- 229,-dostępne w kolorach:

Lite
drewno

Stół, okleina 
jesionowa, 
140x78 cm

Krzesło, 
biały

Lampa wisząca,
biały, A++

Kinkiet z obrotowym 
ramieniem, biały

LISABO

IDOLF

NYMÅNE

NYMÅNE

499,-

179,-
Lite

drewno

Lite
drewno Lite

drewno

Lite
drewno

Cena regularna: 159,-

Cena regularna: 129,-

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

135,15

109,65

Wybierz drewno, które będzie Ci długo służyć
Produkty wykonane z odnawialnego drewna mają służyć przez wiele lat. 
Całe drewno IKEA jest zgodne ze standardem IWAY Forestry. Od 2020 roku całość pozyskiwanego 
przez nas drewna również posiada certyfikat FSC® (Forestry Stewardship Council).



Stół i 4 krzesła, 
bejca patynowa

499,-

JOKKMOKK
Krzesło, biały / 
Orrsta jasnoszary

Stół, bejca jasna p
atyna / bejcowane 
na czarno 85 cm

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

Krzesło, 
bejca patynowa

EKEDALEN

GAMLARED

NORDEN

INGOLF

179,-

299,-

799,-

199,-

Lite
drewno

Lite
drewno

Lite
drewno

Lite
drewno

dostępne w kolorach:

Pudełko, czarny
24x17 cm

STORNÄS

799,- 899,-

NOWA
NIŻSZA
CENA

Stół, akacja 
235x100 cm

1899,-

SKOGSTA

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



dostępne w kolorach:

dostępne w kolorach:

HEMNES
Otwarta szafka pod umywalkę 
z szufladami, biały 82x48x76 cm

599,-

Lustro, biały
65x85 cm

129,-

TOFTBYN

Regał, biały
36x23x100 cm

Szczotka do wc 
z uchwytem, czarny

VESKEN

BOLMEN

35,-

 5,-

Dozownik mydła,
biały

Kubek na szczoteczki,
biały

Kosz na odpady,
biały, 4 l

Bateria 
z odpływem,
chrom

Bateria z odpływem,
chrom

Dywanik łazienkowy, 
jasnoróżowy, 50x80 cm

TOFTAN

TOFTAN

TOFTAN

PILKÅN SVENSKÄR

EMTEN

29,99

19,99

49,99

149,- 249,-

39,99

Powyższe produkty zostały wytworzone  
z materiałów z recyklingu

Lustro, 
stal nierdzewna

TRENSUM

19,99

Ręcznik kąpielowy,
szary, 70x140 cm

14,99

KORNAN

Lampa ścienna, 
czarny, A++

49,99

FRIHULT

dostępny w kolorach:

dostępny w kolorach:

dostępny w kolorach:



RÅGRUND

RÅGRUND
Regał narożny pod umywalkę, 
bambus 34x60 cm

Krzesło z wieszakiem,
bambus

99,99

149,-

Stojak na papier 
toaletowy, bambus 

Suszarka na pranie, 
biały

49,99

79,99

RÅGRUND

MULIG

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

dziennie!

Bambus to idealny wybór do łazienki, ponieważ dobrze sprawdza się  
w wilgotnych miejscach. To wytrzymały materiał, który rośnie szybko,  
bez konieczności stosowania pestycydów. 
Zyskasz więc fantastyczny materiał i stylowy sposób 
na umeblowanie łazienki.

Rozsuwany pojemnik, 
bambus 35-51x21 cm

Komplet łazienkowy, 4 szt., 
bambus

Mydelniczka

Kubek na szczoteczki

DRAGAN

DRAGAN

DRAGAN

DRAGAN

69,99

39,99

12,99

19,99



Hiacynt wodny
To odnawialny surowiec, który po odpowiedniej obróbce wykorzystujemy  do produkcji 
ręcznie plecionych produktów. Hiacynty wodne zarastają  i blokują rzeki w południowo- 
wschodniej Azji, więc wykorzystywanie ich  w ten sposób przynosi korzyść ludziom  
i pozytywnie wpływa na lokalną  bioróżnorodność. 

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

Odnawialne
i naturalne

Podkładka, Hiacynt Wodny 
/ naturalny 35x45 cm

Serwetnik, Hiacynt Wodny 
22x13 cm

Osłonka doniczki, 
Hiacynt Wodny, 12 cm

UNDERLAG

CISSAN

FRIDFULL

  7,99

12,99

14,99

Kosz, rattan 
54x39 cm

99,99

SNIDAD

Kosz, trawa morska, 
25 cm

FLÅDIS

39,99

Pudełko z pokrywką, 
3 szt., trawa morska

FRYKEN

34,99

Stołek, 
włókno 
bananowca

ALSEDA

129,-



EKTORP
Sofa 3-osobowa, Hallarp szary

1699,-

Fotel, Totebo 
jasnobeżowy Stolik kawowy, czarny, 

65x140x52 cm

Stolik kawowy, 
ciemnoszary/brzoza, 50 cm

Podnóżek ze schowkiem, 
rattan/antracyt

Fotel, rattan

EKTORP
ARKELSTORP

YPPERLIG

GAMLEHULT

BUSKBO

599,- 499,-

149,-

299,-

429,-

dostępne pokrycia w kolorach:

dostępne pokrycia w kolorach:

Fotel z poduszką, 
rattan / poduszka 

Röstånga, biały

799,-

STOCKHOLM 2017



GURLI
Poszewka, granatowy
50x50 cm

  9,99
dostępny w kolorach:

Narzuta, granatowy 
150x250 cm

Poszewka, złoto-brązowy 
50x50 cm

Poszewka, żółty
50x50 cm

Poszewka, czarny/wielobarwny 
50x50 cm

Poszewka, beżowy 
50x50 cm

Pled, biały
130x170 cm

Pled, kremowy 
130x170 cm

INDIRA

SANELA

GULLKLOCKA

LEIKNY

RÖDASK

INGRUN INGABRITTA

49,99

24,99

19,99

19,99

29,99

39,99 129,-
dostępna 
w kolorach:

dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

dostępny 
w kolorach:

dostępny 
w kolorach:

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

Troskliwie
uprawiana
bawełna 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.



HEMNES
Biurko z 2 szufladami, 
biała bejca, 120x47 cm

499,-

Szafka pod TV, biała bejca, 
jasnobrązowy, 148x47x57 cm

Krzesło, 
rattan/bambus

Regał, biała bejca, 
90x197 cm

HEMNESAGEN HEMNES

699,-149,- 599,-

Materac, sprężyny kieszeniowe, 
średnio twardy / jasnoniebieski, 

140x200 cm

899,-
999,-

VALEVÅGNOWA
NIŻSZA
CENA



HEMNES
Rama łóżka, biała bejca / 
Luröy 140x200 cm

799,-

39,99 49,99

49,99

59,99 99,99

59,49

59,99

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

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

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

Poduszka wysoka
50x60 cm

Ochraniacz na materac 
160x200 cm

Poduszka ergonomiczna, 
33x50 cm

Kołdra, lekko ciepła, 
150x200 cm

VÅRBRÄCKA JÄTTEVALLMO

VÄGTÅG

GRÖNAMARANTLUDDROS

ROSENSKÄRM

STJÄRNBRÄCKA

Prześcieradło z gumką, 
beżowy, 140x200 cm

Komplet pościeli, szary, 
150x200/50x60 cm

DVALA

ÄNGSLILJA

39,99

69,99

dostępna w kolorach:
dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

Stajemy się „water positive”
Bawełna to jedna z najbardziej wodochłonnych upraw. IKEA zamierza stać się „Water Positive”, 
co oznacza rozsądne wykorzystywanie wody i promowanie przemyślanej gospodarki wodnej – 
nie tylko w ramach własnej działalności, ale też w szerszej skali na świecie.

Cena regularna: 69,99

Cena IKEA Family



119,-

159,-

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

Zasłony zaciemniające, 
ciemnoturkusowy, 
145x300 cm

Firanki, 2 szt., 
jasnozielony, 145x300 cm

Zasłony zaciemniające, 
1 para, niebieski, 145x300

Zasłony zaciemniające, 
1 para, granatowy, 140x300

Zasłona, 2 szt., 
biały, 145x300 cm

LENDA

MAJGULL

SILVERLÖNN

ANNAKAJSA

SANELA

ANNALOUISA

dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

dostępna w kolorach:

cena regularna: 299,-

cena regularna: 299,-

dostępna w kolorach:

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

79,99

254,15

254,15

99,99

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Przyciemniające roleta, 
szary 100x155 cm

119,

HOPPVALS



Dywan tkany na płasko, 
różne kolory, 60x90 cm

Dywan tkany na płasko, 
naturalny, 80x150 cm

TÅNUM

LOHALS

19,99

99,99

Dywan tkany na płasko, 
60x90 cm

Dywan tkany na płasko, 
czarny/naturalny 
70x160 cm

Dywan tkany na płasko, 
ręczna robota naturalny, 
granatowy, 133x195 cm

LISBJERG

RAKLEV MELHOLT

29,99

99,99 249,-

Ręcznie 
robiony

Ręcznie 
robiony

Godne i bezpieczne warunki pracy.
Chcemy wywierać pozytywny wpływ społeczny we wszystkich ogniwach  

naszego łańcucha wartości.

49,-

Dywan tkany na płasko, 
naturalny / kremowy 
120x180 cm

TIPHEDE dostępna w kolorach:

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



W IKEA od lat praktykujemy politykę ZERO TOLERANCJI dla szkodli-
wych 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.

Rama łóżka z dnem z listew, 
biały, 70x160 cm

279,-

KRITTER

Krzesełko dziecięce, 
biały

Stolik dziecięcy, biały, 
59x50 cm

KRITTER KRITTER

49,99 99,99
Lite drewno

Rama łóżka o regulowanej 
długości, biały, 80x200 cm

Materac piankowy na łóżko 
rozsuwane, 80x200 cm

Łóżko dziecięce, 
biały, 60x120 cm

Stół do przewijania, 
biały

MINNENPLUTTEN

GULLIVER

GULLIVER

349,-

299,-

259,-149,-

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

Zero tolerancji
dla szkodliwych
substancji



Pisak do tablicy, 
różne kolory

Kredki świecowe, 
różne kolory

Cienki marker,
różne kolory

Komplet pędzelków, 
6 szt

Rolka papieru do 
rysowania 30 m

Kredki, różne 
kolory 10 szt.

Pisak / stempel, 
różne kolory

Fartuch z długimi 
rękawami, żółty

Zeszyt ćwiczeń, 
dinozaur

Papier, różne kolory, 
różne rozmiary

Papier do origami, 
różne kolory / kształty

Farba, różne 
kolory 400 ml

Farba fluorescencyjna /
brokatowa, różne kolory

MÅLA

/ 4 szt.

/ 12 szt.

/ 12 szt.

/ 6 szt.

/ 10 szt. / 6 szt.

/ 8 szt. / 0.4l

/ 30m

MÅLA

MÅLA

MÅLA

MÅLA

MÅLA MÅLA

MÅLAMÅLA

MÅLA LUSTIGT

MÅLAMÅLA

  7,99

  7,99

  9,99

  9,99

  9,99

14,99 14,99

12,9914,99

19,99 19,99

29,9929,99

MÅLA
Sztaluga,
miękkie drewno

79,99

MÅLA

/ 14 kolorów

Akwarele,
różne kolory

19,99



19,99

19,99

24,99

Kubek dla dziecka

  4,99

BÖRJA

5,-

5,-

5,- 5,-
Miska,
różne kolory

Komplet 
sztućców, 18 szt., 
różne kolory

Kubek, 
jasnoczerwony /
żółty25 cl

Talerzyk deserowy, 
niebieski / 
jasnoczerwony19 cm

Talerz z 3 przegródkami, 
jasnoczerwony / 
zielony 22 cm

Talerz,
różne kolory

Kubek, 
różne kolory

KALAS

KALAS

HEROISK

HEROISK

HEROISK

KALAS KALAS

TALRIKA
Talerz głęboki,
jasnozielony 20 cm

39,99

Serie HEROISK i TALRIKA to pierwsze serie, które powstają całkowicie z innowacyjnego 
tworzywa - bardziej zrównoważona opcja  niż plastik z paliw kopalnych.

/ 6 szt.

/ 18 szt.

/ 2 szt.

/ 2 szt.

/ 2 szt.

/ 6 szt. / 6 szt.

/ 4 szt.





TRÅDFRI

TRÅDFRI
Bramka, biały

149,-
299,-

149,-

499,-

Zestaw gateway, białe 
spektrum E14/E27

Zestaw zdalnego 
sterowania, kolorowe 
i białe spektrum

Zestaw zdalnego 
sterowania, 
białe spektrum, GU10

Roleta bezprzewodowa /
na baterie, szary,
100x195 cm

TRÅDFRI

TRÅDFRI

TRÅDFRI

KADRILJ

Zestaw ze 
ściemniaczem, E27

TRÅDFRI

60,-

29,99

79,99

29,99 59,99

59,99

Przyciemniacz 
bezprzewodowy, 
biały

Klawisz skrótu,
biały

Pilot zdalnego 
sterowania

Zestaw 
z gniazdkiem

TRÅDFRI TRÅDFRI

TRÅDFRI

SYMFONISK
WiFi głośnik,
biały

499,-

Dzięki bramce, każdy może łatwo korzystać z inteligentne produkty. 
Bramka TRÅDFRI pozwala podłączyć inteligentne produkty IKEA, takie 
jak rolety, żarówki i głośniki, i sterować nimi za pomocą aplikacji IKEA 

Home smart przez telefon lub tablet.



FÖRNUFTIG
Oczyszczacz powietrza, 
czarny 31x45 cm

199,-

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 zapewnie-
nie ludziom dostępu do czystego powietrza. W ramach naszego łańcucha wartości dążymy do aktywnego 
ograniczania zanieczyszczeń powietrza i umożliwiamy ludziom oczyszczanie powietrza w ich domach.

W IKEA wycofujemy jednorazowe baterie alkaliczne
Z dniem 1 października 2021 roku IKEA wycofa ze sprzedaży wszystkie baterie-paluszki  

jednorazowego użytku. W ofercie pozostaną akumulatorki wielokrotnego ładowania.

Ładowarka 
z pojemnikiem, 
szarozielony

79,99

TJUGO

34,9929,99

29,99

  7,99   7,99
  9,99   9,99

Akumulatorek 
do ładowania 
HR6 AA 1.2V

Akumulatorek 
do ładowania
HR03 AAA 1.2V

Ładowarka USB /
 3 porty, biały

Kabel USB C/USB, 
czarny/biały, 0.4 m

LADDALADDA

KOPPLA

LILLHULT LILLHULT Ładowarka 
indukcyjna, biały

LIVBOJ

25,-
Kabel micro 
USB / USB, 0.4 m

12,-
Ładowarka, biały
VINNINGE

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



Energia
słoneczna to
zysk dla Ciebie 
i całej planety

Dzięki energii słonecznej nie tylko obniżysz swoje rachunki, ale także ślad węglowy. 
Zacznij produkować własną energię odnawialną i niech twoja codzienność stanie się 
bardziej zrównoważona z SOLSTRÅLE. Wszystko w przystępnej cenie dzięki partnerstwu 
specjalistów od energii słonecznej: IKEA oraz Foton Technik.

99,99

99,99 99,99

Lampa stołowa, 
bambus /ręczna robota 
36 cm

Lampa wisząca, 
bambus / ręczna robota 
45 cm

Lampa stołowa,
bambus / ręczna robota

Lampa wisząca, 
bambus / ręczna robota

Lampa stołowa, 
jesion / biały

MISTERHULT

MISTERHULT

KNIXHULT KNIXHULT LAUTERS

149,-

199,-

Lampa wisząca, bambus /
ręczna robota

249,-

SINNERLIG



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

Klopsiki roślinne, 
mrożone 500 g

15,99

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.

Klopsiki warzywne, 
mrożone 1000 g

Klopsiki z łososia i dorsza, 
certyfikat ASC/certyfikat 
MSC, mrożone 500 g

Hot dog wege, mrożone 
100% warzywa 460 g

HUVUDROLL HUVUDROLLKORVMOJ

19,99 24,9915,99

Napar owocowy i ziołowy, 
mięta/kakao, certyfikat 
UTZ, 125 g

15,99

EGENTID Napar owocowy i ziołowy, 
trawa cytrynowa, 
certyfikat UTZ, 100 g

Herbata czarna, 
bergamotka/dąb, 
certyfikat UTZ, 50 g

Herbata rooiboos, 
dzika róża, 
certyfikat UTZ, 50 g

EGENTID

EGENTID

EGENTID

13,99

15,99

15,99



Ciastka z nadzieniem 
malinowym, 176g

KAFFEREP

  4,99
Tabliczka czekolady gorzkiej 
60%, chrupki kawowe
Certyfikat UTZ, 100 g

  6,49

BELÖNING

Kawa sygnowana, ziarna, 
organiczne, cert UTZ 100% 
arabica

16,99

PÅTÅR Kawa espresso, 
o 100% arabica,
certyfikat UTZ

Czekolada mleczna 
z orzechami laskowymi, 
certyfikat UTZ

Kawa do ekspresu, średnio 
palona, ziarna arabica 100% 
certyfikat UTZ

Kawa do zaparzarki, ciemno 
palona, organiczne/cert UTZ 
100% arabica

CHOKLAD NÖT

14,99

  3,99

16,99

24,99

Przerwa 
na kawę
ratunkiem
dla świata
Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Czy wiesz, że nasza kawa
jest uprawiana w odpowiedzialny sposób? 

Zatem gdy zaparzysz sobie kolejną filiżankę, pamiętaj,  
że kawa jest tak dobra, bo pochodzi z dobrego źródła.

Certyfikat UTZ oznacza to właściwe i skromne użycia 
nawozów, środków ochrony roślin, wody i energii. Dzieci 

kawowych rolników wysyła się do szkoły, zamiast angażować 
w pracę. Robotnicy mogą liczyć na godne traktowanie, 

mieszkanie i opiekę zdrowotną

PÅTÅR

PÅTÅR

PÅTÅR

Czekolada mleczna, 
certyfikat UTZ, 100g

Ciasto z kremem 
migdałowym, 180g

Ciastko owsiane kakao 
i kokos, certyfikat UTZ, 240g

Ciastka owsiane, 
czekolada / 
certyfikat UTZ, 600g

Ciastka 
z migdałami, 
160g

CHOKLAD LJUS

KAFFEREP

KAFFEREP

KAFFEREP
KAFFEREP

  2,99

  5,99

  5,99

24,99  6,99



Przy okazji zakupów możesz zostawić również u nas mały sprzęt AGD i RTV 
tzw. elektroodpady, zużyte baterie, akumulatory żarówki i świetlówki.  
Szukaj naszej stacji segregacji w obszarze Działu Obsługi Klienta

Szukasz
więcej
inspiracji?
Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD i nie wiesz, co zrobić z tym starym? 
Zamawiając dostawę AGD z IKEA, zamów również odbiór niepotrzebnych sprzętów. 
W trosce o środowisko naturalne zadbamy o zużyte przedmioty, by mogły trafić do 
recyklingu.
Sprawdź szczegóły na:
IKEA.pl/uslugi

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.



Odwiedź nas korzystając z niskoemisyjnych 
środków transportu. Do zobaczenia!

Zdalne planowanie regałów BESTÅ Zdalne planowanie kuchniZdalne planowanie szafy PAX

29,- za planowanie 79,- za planowanie29,- za planowanie

Kiedy szukasz funkcjonalnego i ładnego rozwiązania 

do pokoju dziennego.

Zaplanujmy razem Twoją kuchnię IKEA, nawet 

bez wychodzenia z domu

Kiedy potrzebujesz funkcjonalnej i wygodnej szafy.

•     Konsultacja przy planowaniu rozwiązania trwa 30 minut 
•     Mailowo otrzymasz instrukcję jak połączyć się z doradcą
•     Nie jest potrzebne instalowanie dodatkowych aplikacji

Planowanie trwa 2 godziny. Po spotkaniu otrzymasz:
•      projekt kuchni 3D
•      szkic zamówienia z wyceną kuchni
•      wycenę usług transportu i montażu

Korzystając z usługi otrzymasz:
• Planowanie funkcjonalnej szafy PAX
• 45-minutowe zdalne spotkanie z konsultantem

Transport Twoich zakupów z IKEA 
jeszcze nigdy nie był tak prosty!

Zaplanuj mieszkanie nie wychodząc z domu.



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

