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W firmie jak w domu
Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej sprzedaży. 

Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl



Znajdź swój rytm

Czujesz inspirację? 
Więcej pomysłów  
znajdziesz na  

IKEA.pl/dlafirm!

Dużo łatwiej jest skupić się na prowadzeniu dzia-

łalności, gdy miejsce pracy sprzyja wydajności  
i jednocześnie pozwala się odprężyć – na szczęście 
w IKEA znajdziesz wszystko, co może być potrzeb-

ne, aby twoja firma rozwinęła skrzydła.

Czymkolwiek się zajmujesz, wnętrze dobrze jest 
urządzić w taki sposób, by odpowiadało twoim 
oczekiwaniom i w pełni wykorzystywało dostępną 
przestrzeń. Wypróbuj narzędzia do planowania 
online albo zwróć się do naszych doświadczonych 
projektantów. Od wstępnej koncepcji aż po dosta-

wę i montaż – oferujemy szeroki wachlarz usług, 
za pomocą których pomożemy ci na każdym 
etapie urządzania firmy.

Możesz także skorzystać z naszej oferty leasin-

gowej dla firm, która nie obciąża budżetu twojej 
firmy. Dzięki tej formie finansowania rozłożysz 
koszt zakupu wymarzonych mebli i akcesoriów  
na raty. Więcej informacji na IKEA.pl/leasing.

Chcemy w jak największym stopniu ułatwić ci urządzanie swojego biz-

nesu. Od dostarczenia nowych mebli po odbiór starych – zawsze śpie-

szymy z pomocą. Więcej informacji na temat naszych usług uzyskasz  
na IKEA.pl/uslugi lub w najbliższym sklepie IKEA.

Możesz zrobić wszystko 
samodzielnie, ale wcale 
nie musisz!

GwarancjeUsługi

Planowanie i doradztwo
Jeśli potrzebujesz wsparcia w urządzaniu 
swojej firmy, dużej czy małej, porozma-
wiaj z naszymi doradcami o swoich po-
trzebach i pomysłach. Wspólnie dopra-
cujemy każdy szczegół. Więcej na  
IKEA.pl/planowaniedlabiznesu

Planowanie online
Uwolnij swoją kreatywność! Łatwe
w obsłudze programy do planowania  
pomogą ci w realizacji marzeń  
o doskonale urządzonym biznesie.  
Więcej na IKEA.pl/planery

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w sklepie,  
czy w internecie ani jak duże są twoje  
zakupy, zajmiemy się dźwiganiem  
ciężkich paczek i dostarczymy  
wszystko do twojej firmy.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowa-
ne tak, aby można je było złożyć  
samodzielnie, jednak w razie potrzeby  
z przyjemnością w tym pomożemy.

Instalacja
Przyda się mała czy duża pomoc? 
Oferujemy szeroki wybór usług monta-
żu i instalacji. Daj nam znać, jaki zakres 
pomocy cię interesuje, a zjawimy się na 
miejscu i wszystkim się zajmiemy.

Płatność
Za zakupy możesz zapłacić na kilka  
sposobów, między innymi gotówką,  
kartą płatniczą lub przelewem. A jeśli
potrzebujesz trochę więcej czasu
na uregulowanie rachunku, możesz
skorzystać z oferty leasingu dla firm
i rozłożyć koszt na raty.

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy w IKEA, możesz zaosz-
czędzić sporo czasu. Złóż zamówienie 
przez internet i odbierz swoje zakupy 
w Punkcie Odbioru Zamówień, kiedy ci 
wygodnie.

Leasing dla firm
Leasing pozwala na rozłożenie kosztu  
zakupu całego asortymentu i usług
w IKEA na niskie miesięczne raty. Proces 
jest prosty i może być przeprowadzony  
w sklepie lub online. Dowiedz się więcej 
na IKEA.pl/leasing

Polityka zwrotów
Zawsze możesz zmienić zdanie. Jeśli pro-
dukt kupiony w IKEA nie do końca speł-
nia twoje oczekiwania, możesz zwrócić 
go w ciągu 365 dni razem z dowodem 
zakupu, aby otrzymać zwrot kosztów 
zakupu.

Biurka i meble do przecho-
wywania: BEKANT, GALANT, 
HÄLLAN, IDÅSEN, RODULF, 
TOMMARYD oraz TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią 
gwarancję.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów, 
wykonania i działania wszystkich głów-
nych elementów mebli z serii BEKANT, 
IDÅSEN i TROTTEN, mebli do przechowy-
wania GALANT, biurka RODULF, systemu 
biurek TOMMARYD oraz szafek HÄLLAN  
i obowiązuje od daty ich zakupu  
w IKEA. W przypadku artykułów, które 
stanowią część zestawu lub kombinacji 
oferowanych przez IKEA, gwarancja do-
tyczy tylko tych artykułów, które zostały 
prawidłowo zmontowane i wchodzą
w skład zestawu lub kombinacji produk-
tów tej samej serii. Na przykład pod-
stawę biurka BEKANT należy uzupełnić 
blatem biurka BEKANT. W innym przy-
padku podstawa biurka nie będzie obję-
ta gwarancją.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje następujących 
produktów: • ścianki działowe BEKANT.

Krzesła ALEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, FLINTAN, 
HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, 
LIDKULLEN, LÅNGFJÄLL, 
MARKUS, MULLFJÄLLET  
oraz TROLLBERGET mają  

 bezpłatną 10-letnią   
 gwarancję. 

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów 
i wykonania następujących elementów 
krzeseł biurowych: • Rama konstrukcyjna 
• Części ruchome. 
Części ruchome to podzespoły umożli-
wiające przesuwanie albo regulację krze-
sła. Gwarancja dotyczy zgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania elementów 
kółek, siłowników oraz mechanizmów
regulacji podłokietników i oparcia.

Biurka gamingowe UPPSPEL, 
UTESPELARE, FREDDE oraz 
HUVUDSPELARE mają bez-
płatną 3-letnią gwarancję.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja na biurka gamingowe 
UPPSPEL, UTESPELARE, FREDDE oraz 
HUVUDSPELARE obowiązuje przez 3 lata 
od momentu zakupu. Dowód zakupu 
jest wymagany jako podstawa roszczeń 
gwarancyjnych. 

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego i obejmuje wady dotyczące 
materiałów i wykonania biurek gamin-
gowych UPPSPEL, UTESPELARE, FREDDE 
oraz HUVUDSPELARE. 

Fotele gamingowe STYRSPEL, 
GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz 
HUVUDSPELARE mają bez-
płatną 3-letnią gwarancję. 

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja na fotele gamingowe 
STYRSPEL, GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz HUVUDSPELARE obo-
wiązuje przez 3 lata od momentu zaku-
pu. Dowód zakupu jest wymagany jako 
podstawa roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku do-
mowego i obejmuje wady dotyczące ma-
teriałów i wykonania foteli gamingowych 
STYRSPEL, GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz HUVUDSPELARE. 

Gwarancja przysługuje tylko pierwszemu 
nabywcy produktu. Uprawnienia wynika-
jące z gwarancji nie przechodzą na na-
stępnego nabywcę.

Gwarancja podlega warunkom  
opisanym na IKEA.pl/gwarancje

Przedstawione rozwiązania zawiera-

ją różne artykuły przeznaczone do 
użytku domowego lub profesjonalnego. 
Upewnij się, że wybrane przez ciebie 
produkty będą wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem i obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informa-

cji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA 
dla Firm.
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Co masz w planach?
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Znajdź swój rytm

Czujesz inspirację? 
Więcej pomysłów  
znajdziesz na  

IKEA.pl/dlafirm!

Dużo łatwiej jest skupić się na prowadzeniu dzia-

łalności, gdy miejsce pracy sprzyja wydajności  
i jednocześnie pozwala się odprężyć – na szczęście 
w IKEA znajdziesz wszystko, co może być potrzeb-

ne, aby twoja firma rozwinęła skrzydła.

Czymkolwiek się zajmujesz, wnętrze dobrze jest 
urządzić w taki sposób, by odpowiadało twoim 
oczekiwaniom i w pełni wykorzystywało dostępną 
przestrzeń. Wypróbuj narzędzia do planowania 
online albo zwróć się do naszych doświadczonych 
projektantów. Od wstępnej koncepcji aż po dosta-

wę i montaż – oferujemy szeroki wachlarz usług, 
za pomocą których pomożemy ci na każdym 
etapie urządzania firmy.

Możesz także skorzystać z naszej oferty leasin-

gowej dla firm, która nie obciąża budżetu twojej 
firmy. Dzięki tej formie finansowania rozłożysz 
koszt zakupu wymarzonych mebli i akcesoriów  
na raty. Więcej informacji na IKEA.pl/leasing.

Chcemy w jak największym stopniu ułatwić ci urządzanie swojego biz-

nesu. Od dostarczenia nowych mebli po odbiór starych – zawsze śpie-

szymy z pomocą. Więcej informacji na temat naszych usług uzyskasz  
na IKEA.pl/uslugi lub w najbliższym sklepie IKEA.

Możesz zrobić wszystko 
samodzielnie, ale wcale 
nie musisz!

GwarancjeUsługi

Planowanie i doradztwo
Jeśli potrzebujesz wsparcia w urządzaniu 
swojej firmy, dużej czy małej, porozma-
wiaj z naszymi doradcami o swoich po-
trzebach i pomysłach. Wspólnie dopra-
cujemy każdy szczegół. Więcej na  
IKEA.pl/planowaniedlabiznesu

Planowanie online
Uwolnij swoją kreatywność! Łatwe
w obsłudze programy do planowania  
pomogą ci w realizacji marzeń  
o doskonale urządzonym biznesie.  
Więcej na IKEA.pl/planery

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w sklepie,  
czy w internecie ani jak duże są twoje  
zakupy, zajmiemy się dźwiganiem  
ciężkich paczek i dostarczymy  
wszystko do twojej firmy.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowa-
ne tak, aby można je było złożyć  
samodzielnie, jednak w razie potrzeby  
z przyjemnością w tym pomożemy.

Instalacja
Przyda się mała czy duża pomoc? 
Oferujemy szeroki wybór usług monta-
żu i instalacji. Daj nam znać, jaki zakres 
pomocy cię interesuje, a zjawimy się na 
miejscu i wszystkim się zajmiemy.

Płatność
Za zakupy możesz zapłacić na kilka  
sposobów, między innymi gotówką,  
kartą płatniczą lub przelewem. A jeśli
potrzebujesz trochę więcej czasu
na uregulowanie rachunku, możesz
skorzystać z oferty leasingu dla firm
i rozłożyć koszt na raty.

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy w IKEA, możesz zaosz-
czędzić sporo czasu. Złóż zamówienie 
przez internet i odbierz swoje zakupy 
w Punkcie Odbioru Zamówień, kiedy ci 
wygodnie.

Leasing dla firm
Leasing pozwala na rozłożenie kosztu  
zakupu całego asortymentu i usług
w IKEA na niskie miesięczne raty. Proces 
jest prosty i może być przeprowadzony  
w sklepie lub online. Dowiedz się więcej 
na IKEA.pl/leasing

Polityka zwrotów
Zawsze możesz zmienić zdanie. Jeśli pro-
dukt kupiony w IKEA nie do końca speł-
nia twoje oczekiwania, możesz zwrócić 
go w ciągu 365 dni razem z dowodem 
zakupu, aby otrzymać zwrot kosztów 
zakupu.

Biurka i meble do przecho-
wywania: BEKANT, GALANT, 
HÄLLAN, IDÅSEN, RODULF, 
TOMMARYD oraz TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią 
gwarancję.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów, 
wykonania i działania wszystkich głów-
nych elementów mebli z serii BEKANT, 
IDÅSEN i TROTTEN, mebli do przechowy-
wania GALANT, biurka RODULF, systemu 
biurek TOMMARYD oraz szafek HÄLLAN  
i obowiązuje od daty ich zakupu  
w IKEA. W przypadku artykułów, które 
stanowią część zestawu lub kombinacji 
oferowanych przez IKEA, gwarancja do-
tyczy tylko tych artykułów, które zostały 
prawidłowo zmontowane i wchodzą
w skład zestawu lub kombinacji produk-
tów tej samej serii. Na przykład pod-
stawę biurka BEKANT należy uzupełnić 
blatem biurka BEKANT. W innym przy-
padku podstawa biurka nie będzie obję-
ta gwarancją.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje następujących 
produktów: • ścianki działowe BEKANT.

Krzesła ALEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, FLINTAN, 
HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET, 
LIDKULLEN, LÅNGFJÄLL, 
MARKUS, MULLFJÄLLET  
oraz TROLLBERGET mają  

 bezpłatną 10-letnią   
 gwarancję. 

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje wady materiałów 
i wykonania następujących elementów 
krzeseł biurowych: • Rama konstrukcyjna 
• Części ruchome. 
Części ruchome to podzespoły umożli-
wiające przesuwanie albo regulację krze-
sła. Gwarancja dotyczy zgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania elementów 
kółek, siłowników oraz mechanizmów
regulacji podłokietników i oparcia.

Biurka gamingowe UPPSPEL, 
UTESPELARE, FREDDE oraz 
HUVUDSPELARE mają bez-
płatną 3-letnią gwarancję.

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja na biurka gamingowe 
UPPSPEL, UTESPELARE, FREDDE oraz 
HUVUDSPELARE obowiązuje przez 3 lata 
od momentu zakupu. Dowód zakupu 
jest wymagany jako podstawa roszczeń 
gwarancyjnych. 

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego i obejmuje wady dotyczące 
materiałów i wykonania biurek gamin-
gowych UPPSPEL, UTESPELARE, FREDDE 
oraz HUVUDSPELARE. 

Fotele gamingowe STYRSPEL, 
GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz 
HUVUDSPELARE mają bez-
płatną 3-letnią gwarancję. 

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja na fotele gamingowe 
STYRSPEL, GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz HUVUDSPELARE obo-
wiązuje przez 3 lata od momentu zaku-
pu. Dowód zakupu jest wymagany jako 
podstawa roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku do-
mowego i obejmuje wady dotyczące ma-
teriałów i wykonania foteli gamingowych 
STYRSPEL, GRUPPSPEL, MATCHSPEL, 
UTESPELARE oraz HUVUDSPELARE. 

Gwarancja przysługuje tylko pierwszemu 
nabywcy produktu. Uprawnienia wynika-
jące z gwarancji nie przechodzą na na-
stępnego nabywcę.

Gwarancja podlega warunkom  
opisanym na IKEA.pl/gwarancje

Przedstawione rozwiązania zawiera-

ją różne artykuły przeznaczone do 
użytku domowego lub profesjonalnego. 
Upewnij się, że wybrane przez ciebie 
produkty będą wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem i obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informa-

cji o asortymencie, skontaktuj się z IKEA 
dla Firm.
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TROTTEN
Biurko

649,-/szt.

7

Tam, gdzie realizowane  
są świetne pomysły
Silna eksplozja kreatywności, po której następuje chwila głębokiej kon-
centracji – właściwie urządzone wnętrze pozwala pracować tak w skupie-
niu, jak i na pełnych obrotach. Zróżnicowane rodzaje miejsc do siedzenia 
wraz z regulowanymi na wysokość biurkami TROTTEN zachęcają twoich 
współpracowników do regularnego zmieniania pozycji i utrzymywania 
swojego ciała w ruchu.

Wymiary poglądowe

19
,8

 m

22,5 m

445 m2

Biuro 54 Biuro

Planowanie online
Uwolnij w sobie pokłady kre-
atywności! Łatwe w obsłudze 
programy do planowania 
pomogą w realizacji twoich 
marzeń o doskonale urządzo-
nym biznesie. Znajdziesz je  
na IKEA.pl/planery

Podstawka pod monitor ELLOVEN pozwala umieścić ekran  
komputera na odpowiedniej wysokości, żeby nie męczyć  
mięśni ramion. Oferuje też praktyczne miejsce na  
przedmioty używane w trakcie pracy.

2

6

4

5

8

 1 ELLOVEN podstawka pod monitor z szufladą 99,99 
Stal malowana proszkowo i bambus. S47×G26, 
W10cm Biały 504.747.70

 2 TROTTEN szafka z drzwiami 499,- Stal malowana 
proszkowo. S70×G35, W110cm Biały 304.747.71

 3 MARKUS krzesło biurowe 699,- 100% poliester  
i stal malowana proszkowo. S53×G47, W46-57cm. 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja. Vissle/jasnoszary 
105.218.58

 4 TROTTEN biurko o regulowanej wysokości 1049,-
 Wykończenie z foli melaminowej i stal malowana 
proszkowo. S160×G80, W72-122cm. Beżowy/biały 
294.341.30

 5 BURVIK stolik 159,- Stal malowana proszko-
wo i okleina brzozowa klejona warstwowo. Ø38, 
W45cm. Biały 603.403.89

 6 EKERÖ fotel 599,- Niezdejmowane pokrycie: 100% 
poliester. S70×G73, W75cm. Skiftebo/granatowy 
202.628.78

 7 TROTTEN biurko 649,- Folia melaminowa, okleina 
drewniana i stal malowana proszkowo. S160×G80, 
W75cm . Beżowy/biały 694.342.70

 8 VÄXJÖ lampa wisząca 129,- Aluminium malo-
wane proszkowo i plastik. Ø38, W26cm. Beżowy 
503.607.64

 9 FLINTAN krzesło biurowe 399,- 100% poliester 
(100% z recyklingu) S46×DG9, W45-58cm. Czarny 
104.890.28

1

Biurka i meble do przechowywania TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

3 MARKUS
Krzesło biurowe

699,-

9 FLINTAN
Krzesło biurowe

399,-

ELLOVEN
Podstawka pod monitor 
 z szufladą

9999

1

ikeaproduct:694.342.700
ikeaproduct:304.747.71
ikeaproduct:104.890.28
ikeaproduct:202.628.78
ikeaproduct:504.747.70
ikeaproduct:504.747.70
ikeaproduct:294.341.30
ikeaproduct:105.218.58
ikeaproduct:603.403.89
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TROTTEN
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449,-/szt.
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9 TROTTEN
Biurko

649,-/szt.

6 Biuro Biuro 7

 1 FRÖSET fotel 399,-/szt. S59×G57, W74cm. 
Bejcowana na biało okleina dębowa 804.256.41

 2 MOJNA klosz lampy wiszącej 99,99/szt. 100% wi-
skoza/sztuczny jedwab i tworzywo sztuczne. Ø47, 
W39cm. Tkanina/biały 304.518.64

 3 VIHALS stolik kawowy 229,- Farba akrylowa i płyta 
wiórowa. D91×S37cm, W43cm. Biały 504.887.34

 4 ÄPPLARYD sofa 3-osobowa 3799,- 71% bawełna,  
8% wiskoza/sztuczny jedwab, 21% poliester. 
Siedzisko S198×G61, W47cm. Lejde/szaro-czarny 
705.062.37

 5 TROTTEN regał z przesuwanymi drzwiami 999,-/
szt. Stal malowana proszkowo. S80×G55, W180cm. 
Biały 804.747.59

 6 METOD szafka wysoka na lodówkę/zamrażarkę, 
dwudrzwiowa 850,- S60×W228cm Biały/Askersund/

imitacja jasnego jesionu 892.158.08
 7 YNGVAR stołek barowy 549,-/szt. Bejcowana,  

lakierowana bezbarwnie okleina i stal nierdzewna. 
S53×G51, W99cm. Antracytowy 604.007.45

 8 TEODORES krzesło 129,-/szt. Tworzywo sztuczne  
i stal malowana proszkowo. S46×G54, W80cm.  
Biały 903.509.37

 9 TROTTEN biurko 649,- Wykończenie z folii melami-
nowej, okleina drewniana i stal malowana proszko-
wo. S160×G80, W75cm. Beżowy/biały 694.342.70

 10 VÄXJÖ lampa wisząca 129,- Aluminium malowa-
ne proszkowo i tworzywo sztuczne. Ø38, W26cm. 
Beżowy 503.607.64

 11 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,- 100% 
poliester i stal. Ø38. S60, W59-81cm. Gunnared/
ciemnoszary 304.457.74

 12 TROTTEN stół 449,- Wykończenie z folii melami-
nowej i stal. D80×S80, W102cm. Beżowy/biały 
894.369.75

 13 IKEA 365+ karafka z korkiem 24,99 Szkło i korek.  
1l. Szkło bezbarwne/korek 902.797.19

 14 OSTBIT taca 44,99 Lakierowany bezbarwnie  
bambus. D25×S33cm. Bambus 304.529.91

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Biurka i meble do przechowywania TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:804.256.41
ikeaproduct:705.062.37
ikeaproduct:304.518.64
ikeaproduct:503.607.64
ikeaproduct:892.158.08
ikeaproduct:304.529.91
ikeaproduct:902.797.19
ikeaproduct:604.007.45
ikeaproduct:694.342.70
ikeaproduct:304.457.74
ikeaproduct:903.509.37
ikeaproduct:804.747.59
ikeaproduct:504.887.34
ikeaproduct:894.369.75
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8 Biuro

 1 DEJSA lampa stołowa 169,- Niklowana stal i szkło. 
W28cm. Beżowy/mleczne białe szkło 904.049.83

 2 SKÅDIS tablica perforowana 69,- Malowana płyta 
pilśniowa. S76×W56cm. Biały 103.216.18

 3 TROTTEN komoda 179,- Stal malowana proszko-
wo. S34×G53, W56cm. Biały 204.747.62

 4 TROTTEN biurko o regulowanej wysokości 1049,-
 Wykończenie z folii melaminowej, okleina drew-
niana i stal malowana proszkowo. S160×G80,  
W72-122cm. Biały 794.296.02

 5 BUSKBO fotel 799,- Lakierowany bezbarwnie 
rattan. S72×G63, W75cm. Rattan/Djupvik/biały 
792.990.16 

 6 TROTTEN regał z przesuwanymi drzwiami 999,-
 Stal malowana proszkowo. S80×G55, W180cm. 
Biały 804.747.59

 7 BORGEBY stolik kawowy 429,- Lakierowana bez-
barwnie okleina brzozowa. Ø70, W42cm. Okleina 
brzozowa 703.893.56

 8 SANELA poszewka 29,99 100% bawełniany aksa-
mit. D50×S50cm. Jasnobeżowy 903.210.30

 9 PÄRUP sofa 3-osobowa 1599,- 100% polipropy-
len. S206×G80, W86cm. Vissle/ciemnozielony 
593.894.66

 10 HATTEFJÄLL krzesło biurowe z podłokietnika-
mi 1199,- 100% poliester i aluminium malowa-
ne proszkowo. Siedzisko S50×G40, W46-56cm. 
Gunnared/beżowy 004.945.01

 11 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,- 100% 
poliester i stal. Ø38×S60, W59-81cm. Bezpłatna 
10-letnia gwarancja. Gunnared/beżowy 004.183.76

 12 BUNKEFLO lampa wisząca 119,- Lakierowana bez-
barwnie lita brzoza i stal malowana proszkowo. 
Ø36cm. Biały/brzoza 604.883.90

 13 TROTTEN tablica na notatki 150,- 100% poliester. 
D76×S33cm. Biały 904.747.68

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Gdy musisz się 
skoncentrować
Prowadzisz firmę z domu? W takim razie twoje biuro powinno ci to ułatwiać. 
Biurko TROTTEN z regulacją wysokości pozwala pracować na stojąco, a gdy 
zechcesz trochę odpocząć, chwilę wytchnienia znajdziesz na krześle biurowym 
HATTEFJÄLL. Zmieniając regularnie pozycję z siedzącej na stojącą i na odwrót, 
możesz dawać z siebie sto procent bez narażania się na ból pleców i szyi.

Biuro 9

Wymiary poglądowe

6 m
3,4 m

20 m2

Krzesło dopasujesz do fizjologii swojego 
ciała za pomocą regulacji podparcia lędź-
wiowego, głębokości siedziska i podłokiet-
ników oraz automatycznego mechanizmu 
odchylania.

TROTTEN
Regał z przesuwanymi  
drzwiami

999,-

6

11 LIDKULLEN
Stołek do siedzenia/ 
stania

399,-

4 TROTTEN
Biurko o regulowanej  
wysokości

1049,-
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Szafka TROTTEN pełni funk-
cję atrakcyjnego przepierze-
nia i zapewnia sporo miejsca 
na rzeczy, które wolisz mieć 
pod ręką.

Biurka i meble do przechowywania TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Jesteśmy na każdym etapie 
realizacji zamówienia dla  
twojej firmy. Skontaktuj się  
z nami poprzez formularz  
zgłoszeniowy dostępny na  
IKEA.pl/informacjedlafirm

ikeaproduct:804.747.59
ikeaproduct:004.183.76
ikeaproduct:794.296.02
ikeaproduct:103.216.18
ikeaproduct:204.747.62
ikeaproduct:904.049.83
ikeaproduct:703.893.56
ikeaproduct:903.210.30
ikeaproduct:604.883.90
ikeaproduct:792.990.16
ikeaproduct:593.894.66
ikeaproduct:004.945.01
ikeaproduct:904.747.68
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Podświetlenie LED za tablicą 
perforowaną UPPSPEL można 
zmieniać w zależności od nastroju 
(albo tego, w co akurat grasz).

UPPSPEL
Biurko gamingowe

2699,-/szt.
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Dobrze rozegrane
Gdy czeka cię sporo pracy, przyda się małe wsparcie. Działaj pełną parą 
w wygodnym fotelu gamingowym MATCHSPEL. Dla jeszcze lepszego 
rezultatu zestaw je z solidnym biurkiem gamingowym UPPSPEL, które 
łatwo i szybko dostosujesz do swoich preferencji. Spora powierzchnia 
blatu pozwala rozstawić ekrany komputera w komfortowej odległości.

 1 UPPSPEL biurko gamingowe 2699,-/szt. Stal  
malowana proszkowo i płyta pilśniowa. D180×S80,  
W75-123cm. Czarny 494.301.93

 2 BRUNSTA klosz lampy wiszącej 49,99/szt. Stal 
malowana proszkowo. Ø30, W30cm. Czarny 
403.330.64

 3 MATCHSPEL krzesło gamingowe 799,- Stal malo-
wana proszkowo i poliester. Siedzisko S54×G48, 
W47-59cm. Bomstad/czarny 805.076.08

 4 UPPSPEL tablica perforowana 129,- Płyta pilśniowa 
i farba akrylowa. S76×W56cm. Czarny 805.077.88

 5 TEODORES krzesło 129,-/szt. Tworzywo sztuczne  
i stal malowana proszkowo. S46×G54, W80cm. 
Biały 903.509.37

 6 SKURUP lampa wisząca 99,99 Stal malowana 
proszkowo i tworzywo sztuczne. Ø38, W29cm 
Czarny 804.071.14

 7 TOMMARYD stół 699,- Wykończenie z folii i stal 
malowana proszkowo. D130×S70, W75cm. Biały 
993.874.89

 8 KYRRE stołek 69,99 Barwiona, lakierowana bez-
barwnie okleina brzozowa. S42×G48, W45cm. 
Brzoza 604.169.25

 9 BROR regał 535,-/szt. Galwanizowana stal ma-
lowana proszkowo. S85×G40, W190cm. Czarny 
094.717.41

 10 FRÖSET fotel 399,-/szt. Formowana, klejona 
warstwowo okleina z drewna, okleina dębo-
wa, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym 
S59×G57, W74cm. Czerwona bejca/okleina dębo-
wa 204.296.04

 11 VINDUM dywan z długim włosiem 549,- 100%  
polipropylen. S170×D230cm. Biały 503.449.86

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Wymiary poglądowe

8,
4 

m

2,7 m

5 m

15 m240 m2

5 m

10 Biuro Biuro 11

Planowanie i doradztwo
Jeśli potrzebujesz pomocy  
w planowaniu przestrzeni albo 
szczegółowym projektowaniu 
wnętrza, możesz przedyskuto-
wać swoje pomysły z naszym  
doświadczonym zespołem. 
Razem dopracujemy je po  
najdrobniejsze detale. Więcej na 
IKEA.pl/planowaniedlabiznesu

5 TEODORES
Krzesło

129,-/szt.
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w wygodnym fotelu gamingowym MATCHSPEL. Dla jeszcze lepszego 
rezultatu zestaw je z solidnym biurkiem gamingowym UPPSPEL, które 
łatwo i szybko dostosujesz do swoich preferencji. Spora powierzchnia 
blatu pozwala rozstawić ekrany komputera w komfortowej odległości.

 1 UPPSPEL biurko gamingowe 2699,-/szt. Stal  
malowana proszkowo i płyta pilśniowa. D180×S80,  
W75-123cm. Czarny 494.301.93
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 8 KYRRE stołek 69,99 Barwiona, lakierowana bez-
barwnie okleina brzozowa. S42×G48, W45cm. 
Brzoza 604.169.25

 9 BROR regał 535,-/szt. Galwanizowana stal ma-
lowana proszkowo. S85×G40, W190cm. Czarny 
094.717.41

 10 FRÖSET fotel 399,-/szt. Formowana, klejona 
warstwowo okleina z drewna, okleina dębo-
wa, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym 
S59×G57, W74cm. Czerwona bejca/okleina dębo-
wa 204.296.04

 11 VINDUM dywan z długim włosiem 549,- 100%  
polipropylen. S170×D230cm. Biały 503.449.86

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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Planowanie i doradztwo
Jeśli potrzebujesz pomocy  
w planowaniu przestrzeni albo 
szczegółowym projektowaniu 
wnętrza, możesz przedyskuto-
wać swoje pomysły z naszym  
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Razem dopracujemy je po  
najdrobniejsze detale. Więcej na 
IKEA.pl/planowaniedlabiznesu
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ikeaproduct:494.301.93
ikeaproduct:805.076.08
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ikeaproduct:403.330.64
ikeaproduct:094.717.41
ikeaproduct:804.071.14
ikeaproduct:604.169.25
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ikeaproduct:903.509.37


Otwórz się na nowe 
możliwości
Zamień swoje biuro w wielofunkcyjną przestrzeń do pracy. Rattanowe 
fotele BUSKBO będą w sam raz na swobodne spotkania, a pokaźnych 
rozmiarów biurko BEKANT pozwoli ci wygodnie planować i edytować 
nagrania. Nie zapomnij też o lampie pierścieniowej LÅNESPELARE – 
podświetlany diodami LED okrąg i solidny uchwyt na smartfon sprawia-
ją, że to pozycja obowiązkowa dla każdego internetowego twórcy.

 1 LÅNESPELARE lampa pierścieniowa z uchwytem 
na telefon 129,- Tworzywo poliwęglanowe. Ø20, 
W60cm. 105.143.58

 2 BUSKBO fotel 799,- Lakierowany bezbarwnie 
rattan. S72×G63, W75cm. Rattan/Djupvik/biały 
792.990.16

 3 HÖGVIND lampa wisząca z 3 kloszami 349,- Stal  
niklowana i szkło. S41, W70-155cm. Niklowany/ 
szary/szkło 504.929.29

 4 MAJGULL komplet 2 zasłon zacieniających 
179,- 100% poliester. S145×D300cm. Jasnoszary 
903.467.52

 5 EILIF ścianka do biurka 249,- 100% poliester. 
S80×W48cm. Grubość 2,8cm. Szary 004.669.37

 6 LÅNGFJÄLL krzesło konferencyjne 549,- 100% 
poliester i stal malowana proszkowo. Siedzisko 
S53×G41, W43-53cm. Gunnared/jasny brązowo 
-różowy/biały 492.523.98

 7 BEKANT biurko 849,- Stal malowana proszkowo  
i aluminium. D160×G80, W65-85cm. Bejcowana  
na biało okleina dębowa/biały 192.826.79

 8 BEKANT szafka na kółkach 899,- Aluminium  
malowane proszkowo i stal. S41×G45, W61cm. 
Siatka/biały 792.824.26

 9 BEKANT regał 1699,- Farba akrylowa i stal ma-
lowana proszkowo. S121×G45, W134cm. Biały 
603.735.01

 10 SYMFONISK lampa z głośnikiem i Wi-Fi, klosz 
z tkaniny 749,- Klosz Ø25, S16, W20cm. Czarny 
694.309.17

 11 RISATORP kosz 34,99 Stal malowana proszkowo 
i okleina brzozowa klejona warstwowo. D25×S26, 
W18cm. Biały 902.816.18

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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Zasłony, dywany i pozostałe  
tekstylia tłumią hałas i tworzą  
przytulną atmosferę.

12 Biuro Biuro 13

Wymiary poglądowe
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15 m2
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Za mało? Zobacz więcej inspiracji  
i produktów dla pomieszczeń  
biurowych na IKEA.pl/biuro
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Otwórz się na nowe 
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Zamień swoje biuro w wielofunkcyjną przestrzeń do pracy. Rattanowe 
fotele BUSKBO będą w sam raz na swobodne spotkania, a pokaźnych 
rozmiarów biurko BEKANT pozwoli ci wygodnie planować i edytować 
nagrania. Nie zapomnij też o lampie pierścieniowej LÅNESPELARE – 
podświetlany diodami LED okrąg i solidny uchwyt na smartfon sprawia-
ją, że to pozycja obowiązkowa dla każdego internetowego twórcy.

 1 LÅNESPELARE lampa pierścieniowa z uchwytem 
na telefon 129,- Tworzywo poliwęglanowe. Ø20, 
W60cm. 105.143.58

 2 BUSKBO fotel 799,- Lakierowany bezbarwnie 
rattan. S72×G63, W75cm. Rattan/Djupvik/biały 
792.990.16

 3 HÖGVIND lampa wisząca z 3 kloszami 349,- Stal  
niklowana i szkło. S41, W70-155cm. Niklowany/ 
szary/szkło 504.929.29

 4 MAJGULL komplet 2 zasłon zacieniających 
179,- 100% poliester. S145×D300cm. Jasnoszary 
903.467.52

 5 EILIF ścianka do biurka 249,- 100% poliester. 
S80×W48cm. Grubość 2,8cm. Szary 004.669.37

 6 LÅNGFJÄLL krzesło konferencyjne 549,- 100% 
poliester i stal malowana proszkowo. Siedzisko 
S53×G41, W43-53cm. Gunnared/jasny brązowo 
-różowy/biały 492.523.98

 7 BEKANT biurko 849,- Stal malowana proszkowo  
i aluminium. D160×G80, W65-85cm. Bejcowana  
na biało okleina dębowa/biały 192.826.79

 8 BEKANT szafka na kółkach 899,- Aluminium  
malowane proszkowo i stal. S41×G45, W61cm. 
Siatka/biały 792.824.26

 9 BEKANT regał 1699,- Farba akrylowa i stal ma-
lowana proszkowo. S121×G45, W134cm. Biały 
603.735.01

 10 SYMFONISK lampa z głośnikiem i Wi-Fi, klosz 
z tkaniny 749,- Klosz Ø25, S16, W20cm. Czarny 
694.309.17

 11 RISATORP kosz 34,99 Stal malowana proszkowo 
i okleina brzozowa klejona warstwowo. D25×S26, 
W18cm. Biały 902.816.18

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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7 IDÅSEN
Regał

999,-

6 IDÅSEN
Stół

849,-/szt.

2 IDÅSEN
Biurko o regulowanej  
wysokości

2449,-

14 Biuro Biuro 15

 1 ALEFJÄLL krzesło biurowe 1199,- Farbowana na 
wskroś skóra licowa. Siedzisko S51×G42, W45-
56cm. Glose/czarny 703.674.58

 2 IDÅSEN biurko o regulowanej wysokości 2449,- 
Lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa  
i stal malowana proszkowo. D120×S70, W63-
127cm. Czarny/ciemnoszary 192.809.39

 3 HEKTAR lampa wisząca 179,- Stal i aluminium.  
Ø38cm. Ciemnoszary 402.961.08

 4 IDÅSEN komoda na kółkach 599,- Stal malowa-
na proszkowo. S42×G47, W61cm. Ciemnoszary 
303.609.82

 5 MULLFJÄLLET krzesło konferencyjne z kółkami 
899,- 100% poliester i stal malowana proszkowo. 
Siedzisko S54×G45, W47-59cm. Naggen/ciemno-
szary 804.724.92

 6 IDÅSEN stół 849,- Lakierowana bezbarwnie 
okleina jesionowa i stal malowana proszko-
wo. D140×S70, W75cm. Czarny/ciemnoszary 
693.958.91

 7 IDÅSEN regał 999,- Stal malowana proszkowo. 
S120×G45, W140cm. Ciemnoszary 404.963.91

 8 IDÅSEN witryna z przesuwanymi drzwiami 1499,-
 Szkło hartowane i stal malowana proszkowo. 
S120×G45, W140cm. Ciemnoszary 904.963.84

 9 STRANDMON fotel uszak 999,- Niezdejmowane 
pokrycie: 100% bawełna. S82×G96, W101cm. 
Vibberbo/czarny/beżowy 204.569.56

 10 MORUM dywan do wewnątrz/na zewnątrz 329,-
 100% polipropylen. S160×D230cm. Ciemnoszary 
402.035.57

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Droga do sukcesu
Przejdź ze swoją firmą na wyższy poziom, urządzając się w biurze, które 
jest komfortowe i jednocześnie eleganckie. Jego wyposażenie przetrwa 
lata ciężkiej pracy i niejedną przerwę na kawę, a solidnie wykonane 
biurko IDÅSEN można ustawić na wysokości odpowiedniej do pracy na 
siedząco lub na stojąco. W połączeniu z wygodnym krzesłem biurowym 
ALEFJÄLL, pokrytym tapicerką z cudownie starzejącej się skóry licowej, 
prezentuje się wprost doskonale i zapewnia maksimum wsparcia  
w wykonywaniu obowiązków służbowych.
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Biurka i meble do przechowywania IDÅSEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

1

Leasing pozwala na rozłożenie
kosztu zakupu całego asorty-
mentu i usług w IKEA na niskie 
miesięczne raty. Więcej dowiesz 
się na IKEA.pl/leasing
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 1 ALEFJÄLL krzesło biurowe 1199,- Farbowana na 
wskroś skóra licowa. Siedzisko S51×G42, W45-
56cm. Glose/czarny 703.674.58

 2 IDÅSEN biurko o regulowanej wysokości 2449,- 
Lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa  
i stal malowana proszkowo. D120×S70, W63-
127cm. Czarny/ciemnoszary 192.809.39

 3 HEKTAR lampa wisząca 179,- Stal i aluminium.  
Ø38cm. Ciemnoszary 402.961.08

 4 IDÅSEN komoda na kółkach 599,- Stal malowa-
na proszkowo. S42×G47, W61cm. Ciemnoszary 
303.609.82

 5 MULLFJÄLLET krzesło konferencyjne z kółkami 
899,- 100% poliester i stal malowana proszkowo. 
Siedzisko S54×G45, W47-59cm. Naggen/ciemno-
szary 804.724.92

 6 IDÅSEN stół 849,- Lakierowana bezbarwnie 
okleina jesionowa i stal malowana proszko-
wo. D140×S70, W75cm. Czarny/ciemnoszary 
693.958.91

 7 IDÅSEN regał 999,- Stal malowana proszkowo. 
S120×G45, W140cm. Ciemnoszary 404.963.91

 8 IDÅSEN witryna z przesuwanymi drzwiami 1499,-
 Szkło hartowane i stal malowana proszkowo. 
S120×G45, W140cm. Ciemnoszary 904.963.84

 9 STRANDMON fotel uszak 999,- Niezdejmowane 
pokrycie: 100% bawełna. S82×G96, W101cm. 
Vibberbo/czarny/beżowy 204.569.56

 10 MORUM dywan do wewnątrz/na zewnątrz 329,-
 100% polipropylen. S160×D230cm. Ciemnoszary 
402.035.57

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Droga do sukcesu
Przejdź ze swoją firmą na wyższy poziom, urządzając się w biurze, które 
jest komfortowe i jednocześnie eleganckie. Jego wyposażenie przetrwa 
lata ciężkiej pracy i niejedną przerwę na kawę, a solidnie wykonane 
biurko IDÅSEN można ustawić na wysokości odpowiedniej do pracy na 
siedząco lub na stojąco. W połączeniu z wygodnym krzesłem biurowym 
ALEFJÄLL, pokrytym tapicerką z cudownie starzejącej się skóry licowej, 
prezentuje się wprost doskonale i zapewnia maksimum wsparcia  
w wykonywaniu obowiązków służbowych.
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Wymiary poglądowe
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Na miarę twojego biznesu
Nie od dziś wiadomo, że prezentacja towaru jest podstawą handlu. 
Wyeksponuj swoje produkty w jak najlepszym świetle, wykorzystując  
do tego celu nasze produkty. Elegancki stół TOMMARYD nie zakłóca prze-
strzeni i pozwala zajmować się sprawami administracyjnymi bez pozosta-
wiania klientów samych sobie. Jest trwały, łatwo utrzymać go w czystości 
i będzie towarzyszył ci w pracy przez długie lata.

16 Sklep i wystawa Sklep i wystawa 17

TOMMARYD
Stół

749,-
7

2

1

5

3

8

4 VIVALLA
Podstawka  
na tablet

3999

Montaż
Wszystkie nasze produkty  
są projektowane tak, aby 
można je było złożyć sa-
modzielnie, jednak w razie 
potrzeby z przyjemnością  
w tym pomożemy.

 1 HULTARP hak 14,99/5 szt. Stal malowana proszko-
wo. S1,8×G5, W7cm. Czarny 104.444.45

 2 HULTARP szyna 29,99 Stal malowana proszkowo. 
Ø1,6, D80cm. Czarny 204.487.73

 3 KYRRE stołek 69,99 Barwiona, lakierowana bez-
barwnie okleina brzozowa. S42×G48, W45cm. 
Brzoza 604.169.25

 4 VIVALLA podstawka na tablet 39,99 Lakierowany 
bezbarwnie bambus. S26×G16, W17cm. Okleina 
bambusowa 104.014.84

 5 BUMERANG wieszak 29,99/8 szt. Lakierowane 
bezbarwnie lite drewno i stal. S43cm. Naturalny 
302.385.43

 6 LOHALS dywan tkany na płasko 399,- 100% juta. 
S160×D230cm. Naturalny 502.773.93

 7 TOMMARYD stół 749,- Lakierowana bezbarwnie 
okleina dębowa. D130×S70, W105cm. Bejcowana  
na biało okleina dębowa/biały 693.874.95

  8 TOMMARYD stół 699,- Lakierowana bezbarwnie 
okleina dębowa. D130×S70, W75cm. Bejcowana  

na biało okleina dębowa/biały 693.875.08
 9 NISSEDAL lustro 259,- Płyta pilśniowa i szkło. 

S65×W150cm. Czarny 703.203.19

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

6
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do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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Sklep i wystawa 1918 Sklep i wystawa

Uporządkuj zaplecze z rega-
łami BROR, żeby sprzedaż 
stacjonarna lub internetowa 
szła jeszcze sprawniej.

6 BEKANT
Biurko o regulowanej  
wysokości

2449,-

LIDKULLEN
Stołek do siedzenia/stania

399,-
1

 1 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,-
 100% poliester i stal. Siedzisko Ø38, W59-81cm. 
Gunnared/ciemnoszary 304.457.74

 2 LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 649,- 100% polie-
ster i aluminium malowane proszkowo. Siedzisko 
S53×G41, W43-53cm. Bezpłatna 10-letnia gwaran-
cja. Gunnared/ciemnoszary/ 
czarny 791.776.42

 3 BROR wózek 599,- Sklejka sosnowa i stal malowana 
proszkowo. D85×S55, W88cm. Czarny/sklejka  
sosnowa 603.338.50

 4 HULTARP szyna 24,99/szt. Stal malowana proszko-
wo. D60cm. Czarny 004.487.69

 5 HULTARP pojemnik 49,99 Stal malowana proszko-
wo i tworzywo sztuczne. S31×G16, W12cm. Czarny/
siatka 204.488.34

 6 BEKANT biurko o regulowanej wysokości 2449,-
 Stal malowana proszkowo i płyta pilśniowa. 
D160×S80, W65-125cm. Linoleum/niebieski/ 
czarny 692.810.69

 7 BROR regał 500,- Galwanizowana stal malowana 
proszkowo. S85×G55, W190cm. Czarny 694.717.38

 8 DIMPA torba na odpady segregowane 34,99/3 szt. 
100% polipropylen. S22×G35, W45cm. Biały/ciem-
noszary/jasnoszary 401.801.36

 9 IKEA 365+ pojemnik na żywność z pokrywką  
26,99/szt. Szkło i lakierowany bezbarwnie bam-
bus. Ø9, W14cm. 600ml. Okrągły/szkło/bambus 
692.690.91

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble

  z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

3

4

5

7

8

9

Biurka i meble do przechowywania BEKANT 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Stołek do siedzenia/stania LIDKULLEN  
ma bezpłatną 10-letnią gwarancję.

2 LÅNGFJÄLL
Krzesło biurowe

649,-

ikeaproduct:692.810.69
ikeaproduct:304.457.74
ikeaproduct:603.338.50
ikeaproduct:004.487.69
ikeaproduct:204.488.34
ikeaproduct:791.776.42
ikeaproduct:494.719.80
ikeaproduct:401.801.36


Sklep i wystawa 1918 Sklep i wystawa

Uporządkuj zaplecze z rega-
łami BROR, żeby sprzedaż 
stacjonarna lub internetowa 
szła jeszcze sprawniej.

6 BEKANT
Biurko o regulowanej  
wysokości

2449,-

LIDKULLEN
Stołek do siedzenia/stania

399,-
1

 1 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,-
 100% poliester i stal. Siedzisko Ø38, W59-81cm. 
Gunnared/ciemnoszary 304.457.74

 2 LÅNGFJÄLL krzesło biurowe 649,- 100% polie-
ster i aluminium malowane proszkowo. Siedzisko 
S53×G41, W43-53cm. Bezpłatna 10-letnia gwaran-
cja. Gunnared/ciemnoszary/ 
czarny 791.776.42

 3 BROR wózek 599,- Sklejka sosnowa i stal malowana 
proszkowo. D85×S55, W88cm. Czarny/sklejka  
sosnowa 603.338.50

 4 HULTARP szyna 24,99/szt. Stal malowana proszko-
wo. D60cm. Czarny 004.487.69

 5 HULTARP pojemnik 49,99 Stal malowana proszko-
wo i tworzywo sztuczne. S31×G16, W12cm. Czarny/
siatka 204.488.34

 6 BEKANT biurko o regulowanej wysokości 2449,-
 Stal malowana proszkowo i płyta pilśniowa. 
D160×S80, W65-125cm. Linoleum/niebieski/ 
czarny 692.810.69

 7 BROR regał 500,- Galwanizowana stal malowana 
proszkowo. S85×G55, W190cm. Czarny 694.717.38

 8 DIMPA torba na odpady segregowane 34,99/3 szt. 
100% polipropylen. S22×G35, W45cm. Biały/ciem-
noszary/jasnoszary 401.801.36

 9 IKEA 365+ pojemnik na żywność z pokrywką  
26,99/szt. Szkło i lakierowany bezbarwnie bam-
bus. Ø9, W14cm. 600ml. Okrągły/szkło/bambus 
692.690.91

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble

  z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

3

4

5

7

8

9

Biurka i meble do przechowywania BEKANT 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Stołek do siedzenia/stania LIDKULLEN  
ma bezpłatną 10-letnią gwarancję.

2 LÅNGFJÄLL
Krzesło biurowe

649,-

ikeaproduct:692.810.69
ikeaproduct:304.457.74
ikeaproduct:603.338.50
ikeaproduct:004.487.69
ikeaproduct:204.488.34
ikeaproduct:791.776.42
ikeaproduct:494.719.80
ikeaproduct:401.801.36


Wymiary poglądowe
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20 Sklep i wystawa Sklep i wystawa 21

Interes się kręci
Wykorzystaj pełen potencjał dostępnej przestrzeni i pozwól, żeby naj-
chętniej kupowane produkty same się reklamowały. Gładka powierzchnia 
i zaokrąglone narożniki regałów KALLAX będą wspaniałą oprawą dla 
towarów w przyciągających uwagę opakowaniach. To wszechstronne 
rozwiązanie możesz dostosować do swoich potrzeb i spersonalizować za 
pomocą wkładów i pudełek. Nie zapomnij też o przytulnym kąciku,  
w którym urządzisz sobie zasłużoną przerwę między kolejnymi klientami.

8

7

ASKERSUND
Front szuflady

40,-/szt.

6

Instalacja
Przyda się mała czy duża 
pomoc? Oferujemy szeroki 
wybór usług montażu  
i instalacji. Daj nam znać,  
jaki zakres pomocy cię intere-
suje, a zjawimy się na miejscu 
i wszystkim się zajmiemy.

1

5

2 RÖNNINGE
Stół barowy

799,-

3 SALUDING
Kosz na pranie

199,-

4

 1 RÖNNINGE stołek barowy 399,-/szt. Barwiona,  
lakierowana bezbarwnie lita brzoza i okleina  
brzozowa. S44×G39, W75cm. Brzoza 905.112.33

 2 RÖNNINGE stół barowy 799,- Barwiona, lakiero-
wana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzozowa. 
D75×S75, W105cm. Brzoza 505.112.30

 3 SALUDING kosz na pranie 199,- Bambus. Ø40, 
W64cm. 50l. Wykonano ręcznie/bambus 705.035.83

  4 KALLAX regał z ramą nośną 598,- S147×G39, 
W164cm. Biały/biały 094.427.20

 5 OSTBIT taca 44,99 Lakierowany bezbarwnie bam-
bus. D25×S33cm. Bambus 304.529.91

 6 ASKERSUND front szuflady 40,-/szt. Wykończenie 
z folii melaminowej. S60×W40cm. Imitacja jasnego 
jesionu 003.318.73

 7 BERÄKNA wazon 79,99 Szkło. W45cm. Szkło bez-
barwne 403.279.49 

 8 SÖDÅKRA lampa wisząca 199,- Stal. Klosz Ø45cm. 
Brzoza 404.539.71

 9 RIBBA ramka 89,99 Płyta pilśniowa. S70×W100cm. 
Dąb bejcowany na biało 005.082.87

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.
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7
8

TROTTEN
Stół

449,-
2

9

TROTTEN
Biurko

649,-
10

 1 TROTTEN szafka z przesuwanymi drzwiami 999,-
 Stal malowana proszkowo.  S80×G55, W180cm. 
Biały 804.747.59

 2 TROTTEN stół 449,- Wykończenie z folii aluminio-
wej i stal malowana proszkowo. D80×S80, W102cm. 
Biały 094.296.05

 3 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,-  
100% poliester i stal. Siedzisko Ø38×S60, W59-
81cm. Gunnared/beżowy 004.183.76

 4 NYMÅNE lampa wisząca LED 349,- Stal malowana 
proszkowo i tworzywo sztuczne. Ø38cm. Z bezprze-
wodową możliwością przyciemniania/białe spek-
trum/biały 404.884.47

 5 FÄRGKLAR talerz 39,99/4 szt. Kamionka. Ø26cm. 
Matowy/zielony 904.781.77

 6 TROTTEN szafka z przesuwanymi drzwiami i ta-
blicą 1149,- Stal malowana proszkowo i poliester. 
S80×W180cm. Biały 194.296.43

 7 IKEA 365+ talerz 14,99 Porcelana skaleniowa. 
Ø27cm. Biały 702.589.49

 8 STORSINT kieliszek do czerwonego wina 79,99/ 
6 szt. Szkło kryształowe. 67cl. Szkło bezbarwne 
203.962.98

 9 HATTEFJÄLL krzesło biurowe z podłokietnikami 
1199,- 100% poliester i aluminium malowane prosz-
kowo. Siedzisko S50×G40, W46-56cm. Gunnared/
beżowy 004.945.01

 10 TROTTEN biurko 649,- Wykończenie z folii mela-
minowej i stal malowana proszkowo. S160×G80, 
W75cm. Biały 994.295.59

 

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Ustawiona na środku po-
mieszczenia szafka TROTTEN 
zapewnia dostęp do zawartości 
z obu stron i świetnie sprawdza 
się w roli przepierzenia. 

5

6Korzystaj z wygod-
nego dostępu do 
rzeczy poukładanych 
w szafce TROTTEN. 
Wszystko jest pod 
ręką, ale nie na 
widoku.

7

Biurka i meble do przechowywania TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Za mało? Zobacz więcej inspiracji  
i produktów dla lokali usługowych 
na IKEA.pl/lokaleuslugowe
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Wszystko jest pod 
ręką, ale nie na 
widoku.

7

Biurka i meble do przechowywania TROTTEN 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Za mało? Zobacz więcej inspiracji  
i produktów dla lokali usługowych 
na IKEA.pl/lokaleuslugowe

ikeaproduct:804.747.59
ikeaproduct:094.296.05
ikeaproduct:004.183.76
ikeaproduct:404.884.47
ikeaproduct:194.296.43
ikeaproduct:904.781.77
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ikeaproduct:203.962.98
ikeaproduct:994.295.59
ikeaproduct:004.945.01
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i udany pobyt
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Dostawa
Nieważne czy kupujesz  
w sklepie, czy przez internet 
ani jak duże są twoje zakupy, 
zajmiemy się dźwiganiem 
ciężkich paczek i dostarczy-
my wszystko pod wskazany 
adres.

2 LIDKULLEN
Stołek do  
siedzenia/stania

399,-

5 RÖNNINGE
Krzesło

349,-/szt.

8 TOMMARYD
Stół

699,-/szt.

4

3
6

1

7

 1 AGUNNARYD lampa wisząca z 3 kloszami 299,-  
Stal malowana proszkowo. Klosz Ø22cm. D122×S22, 
W27cm. Czarny 303.421.63

 2 LIDKULLEN stołek do siedzenia/stania 399,-  
100% poliester i stal. Siedzisko Ø38, W59-81cm. 
Bezpłatna 10-letnia gwarancj. Gunnared/ciemno-
szary 304.457.74

 3 HÖVOLM wieszak z 6 gałkami 49,99/szt.  
Lakierowany bezbarwnie lity dąb. S57×G5, W5cm. 
Dąb 105.000.59

 4 ARTISTISK deska do krojenia 229,- Olejowany lity 
dąb. D59×S25cm. Dąb 805.110.83

 5 RÖNNINGE krzesło 399,-/szt. Barwiona, lakierowa-
na lita brzoza i okleina brzozowa. S46×G49, W79cm. 
Brzoza 104.225.04

 6 TJOG pudełko z pokrywą 19,99/szt. Papier i stal. 
D36×S25, W15cm. Ciemnoszary 404.776.65

 7 SOLKLINT lampa wisząca 99,99/szt. Tworzywo 
sztuczne, szkło i stal niklowana. Klosz Ø22, W32cm. 
Mosiądz/szare przezroczyste szkło 104.307.78

 8 TOMMARYD stół 699,- Laminat i stal malowa-
na proszkowo. D130×S70, W75cm. Antracytowy 
993.048.04

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

Wymiary poglądowe

4,
6 

m

5 m
10 m

32 m2

3,
4 

m

Zrób na swoich gościach rewelacyjne pierwsze wrażenie – od dobrze zor-
ganizowanej recepcji po przytulnie urządzoną jadalnię. Stół TOMMARYD 
jest solidny, więc niestraszne mu trudy codziennego użytkowania, a przy 
tym zaskakująco lekki, co ułatwia jego przestawianie. Znakomitym uzu-
pełnieniem będą wygodne i trwałe krzesła RÖNNINGE, wykonane z litego 
twardego drewna pokrytego okleiną brzozową.

Biurka i meble do przechowywania TOMMARYD 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

5

Za mało? Zobacz więcej inspiracji  
i produktów do hoteli i pensjonatów  
na IKEA.pl/hotele
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ikeaproduct:805.110.83
ikeaproduct:105.000.59
ikeaproduct:104.225.04
ikeaproduct:404.776.65
ikeaproduct:104.307.78
ikeaproduct:993.048.04
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Za mało? Zobacz więcej inspiracji  
i produktów do hoteli i pensjonatów  
na IKEA.pl/hotele
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7

8

8 NATTJASMIN
Komplet pościeli

259,-

4

5 IDANÄS
Otwarta szafa

999,-

2 MULLFJÄLLET
Krzesło konferencyjne  
z kółkami

899,-

1

3

 1 STRANDMON fotel uszak 999,- Niezdejmowane  
pokrycie: aksamit, 62% poliester, 38% wiskoza/
sztuczny jedwab. S82×G96, W101cm. Djuparp/ 
ciemnozielony 803.598.44

 2 MULLFJÄLLET krzesło konferencyjne z kółkami 
899,- 100% poliester i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Francis Cayouette. Siedzisko S54×G45, 
W47-59cm. Naggen/beżowy 004.724.91

 3 HEKTAR lampa biurkowa z ładowarką bezprze-
wodową 249,- Stal malowana proszkowo i alumi-
nium. Podstawa Ø18cm. Klosz S16cm. Ciemnoszary 
603.234.36

 4 VEBJÖRN biurko 899,- Płyta pilśniowa. S140×G60, 
W72cm. Beżowy 604.608.38

 5 IDANÄS otwarta szafa 999,- Lakierowana bez-
barwnie okleina bukowa. S59×G49, W211cm. 
Ciemnobrązowy/bejcowany 804.588.39

 6 LINDBYN lustro 299,- Aluminium i szkło. 
S60×W120cm. Czarny 304.586.10

 7 FORSÅ lampa biurkowa 89,99 Stal niklowana. 
W35cm. Niklowany 801.467.63

 8 NATTJASMIN komplet pościeli 259,- 60% ba-
wełniana satyna i 40% satyna z lyocellu. Poszwa 
S200×D200cm. Poszewki D50×S60cm. Biały 
603.371.60

 9 MAJGULL komplet 2 zasłon zaciemniających 179,-
100% poliester. S145×D300cm. Ciemnoturkusowy 
704.881.15

 

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

9

Krzesło MULLFJÄLLET ma  
bezpłatną 10-letnią gwarancję.

6

ikeaproduct:092.688.34
ikeaproduct:503.371.65
ikeaproduct:801.467.63
ikeaproduct:804.588.39
ikeaproduct:803.598.44
ikeaproduct:004.724.91
ikeaproduct:603.234.36
ikeaproduct:604.608.38
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899,- 100% poliester i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Francis Cayouette. Siedzisko S54×G45, 
W47-59cm. Naggen/beżowy 004.724.91

 3 HEKTAR lampa biurkowa z ładowarką bezprze-
wodową 249,- Stal malowana proszkowo i alumi-
nium. Podstawa Ø18cm. Klosz S16cm. Ciemnoszary 
603.234.36

 4 VEBJÖRN biurko 899,- Płyta pilśniowa. S140×G60, 
W72cm. Beżowy 604.608.38

 5 IDANÄS otwarta szafa 999,- Lakierowana bez-
barwnie okleina bukowa. S59×G49, W211cm. 
Ciemnobrązowy/bejcowany 804.588.39

 6 LINDBYN lustro 299,- Aluminium i szkło. 
S60×W120cm. Czarny 304.586.10

 7 FORSÅ lampa biurkowa 89,99 Stal niklowana. 
W35cm. Niklowany 801.467.63

 8 NATTJASMIN komplet pościeli 259,- 60% ba-
wełniana satyna i 40% satyna z lyocellu. Poszwa 
S200×D200cm. Poszewki D50×S60cm. Biały 
603.371.60

 9 MAJGULL komplet 2 zasłon zaciemniających 179,-
100% poliester. S145×D300cm. Ciemnoturkusowy 
704.881.15

 

  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 
przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

9

Krzesło MULLFJÄLLET ma  
bezpłatną 10-letnią gwarancję.

6

ikeaproduct:092.688.34
ikeaproduct:503.371.65
ikeaproduct:801.467.63
ikeaproduct:804.588.39
ikeaproduct:803.598.44
ikeaproduct:004.724.91
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 1 JANINGE krzesło 199,-/szt. Wzmocnione two-
rzywo polipropylenowe. S50×G46, W76cm. Żółty 
602.460.80

  2 JAKOBSBYN klosz lampy wiszącej 129,- Oprawka 
z kablem jest sprzedawana osobno. Szkło. Ø30, 
W25cm. Szkło bezbarwne 903.330.52

 3 TOMMARYD stół 699,- Wykończenie z folii  
i stal malowana proszkowo. D130×S70, W75cm, 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja. Biały 993.874.89

 4 VARDAGEN słoik z pokrywką 19,99/szt. Szkło 
  i guma silikonowa. Ø15, W18cm. 1,9l. Szkło bez-

barwne 002.919.28
 5 VÄRDERA kubek 17,99/szt. Porcelana skaleniowa. 

W11cm. 30cl. Biały 102.773.66
 6 VÄRDERA filiżanka do kawy ze spodkiem 19,99/szt. 

Porcelana skaleniowa. 20cl. Biały 602.774.63
 7 UPPHETTA zaparzacz do kawy/herbaty 39,99/szt. 

Szkło, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne. Ø8, 
W17cm. 0,4l. Szkło/stal nierdzewna 002.978.50

 8 BAKGLAD patera 139,-/szt. Marmur i stal niklowa-
na. Ø29, W11cm. 004.852.62

 9 JANINGE stołek barowy 599,-/szt. Wzmocnione 
tworzywo polipropylenowe i stal malowana prosz-
kowo. S38×G36, W56-76cm. Biały 702.460.89

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

Odprężenie  
z orzeźwieniem
Wyobraź sobie miejsce, w którym twoi goście czują się jak u siebie i do które-
go chcą wracać bez względu na to, czy spędzają tam długie godziny, czy wpa-
dają tylko po kawę na wynos. Jasnożółte krzesła JANINGE ożywiają wnętrze, 
podczas gdy białe stoły TOMMARYD i stołki barowe JANINGE tworzą emanują-
ce spokojem tło dla barwnego i pełnego ekspresji wystroju wnętrza. Wymiary poglądowe

5,
4 

m

4,8 m

26 m2
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JANINGE
Krzesło

199,-/szt.

1

2

4

6

7

5

3 TOMMARYD
Stół

699,-

9 JANINGE
Stołek barowy

599,-/szt.

8

Za mało? Zobacz więcej  
inspiracji i produktów do  
restauracji i kawiarni na  
IKEA.pl/wyposazenierestauracji
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 9 JANINGE stołek barowy 599,-/szt. Wzmocnione 
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kowo. S38×G36, W56-76cm. Biały 702.460.89

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

Odprężenie  
z orzeźwieniem
Wyobraź sobie miejsce, w którym twoi goście czują się jak u siebie i do które-
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Za mało? Zobacz więcej  
inspiracji i produktów do  
restauracji i kawiarni na  
IKEA.pl/wyposazenierestauracji
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 1 RÖNNINGE stołek barowy 399,-/szt. Barwiona,  
lakierowana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzo-
zowa. S44×G39, W75cm. Brzoza 905.112.33

 2 RÖNNINGE stół barowy 799,-/szt. Barwiona, lakie-
rowana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzozowa. 
D75×S75, W105cm.  Brzoza 505.112.30

 3 RÖNNINGE krzesło 399,-/szt. Barwiona, lakiero-
wana lita brzoza i okleina brzozowa. S46×G49, 
W79cm. Brzoza 104.225.04

 4 TOMMARYD stół 699,- Wykończenie z folii i stal 
malowana proszkowo. D130×S70, W75cm.  Biały 
993.874.89

 5 IKEA 365+ miska 29,99 Porcelana skaleniowa. 
Ø22cm. Zaokrąglone boki/biały 802.796.87

 6 KARAFF karafka 5,-/szt. Szkło. 1l. Szkło bezbarwne 
003.429.75

 7 GODIS szklanka 24,99/6 szt. Szkło. 40cl. Szkło  
bezbarwne 200.921.07

 8 IKEA 365+ karafka z korkiem 24,99/szt. Szkło  
i korek. 1l. Szkło bezbarwne/korek 902.797.19

 
  Lepiej to przymocuj! Nie pozwól, aby szafka się 

przewróciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble  
z dołączonymi mocowaniami trzeba przytwierdzić 
do ściany zgodnie z instrukcją montażu produktu.

  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.

Apetyt na więcej
Czy naprawdę można jeść oczami? Zdecydowanie! Uczta rozpoczyna się już 
w momencie, gdy twoi goście przekraczają próg. Stoły i stołki barowe oraz 
krzesła RÖNNINGE, wykonane z litego drewna brzozowego i okleiny drewnia-
nej z naturalnymi przebarwieniami, wprowadzą do wnętrza twojego lokalu 
niepowtarzalny urok jasnych drewnianych mebli. W połączeniu ze stołami 
TOMMARYD tworzą odprężającą atmosferę, która z powodzeniem zamieni 
sporadycznych gości w stałych bywalców. Wymiary poglądowe
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 1 RÖNNINGE stołek barowy 399,-/szt. Barwiona,  
lakierowana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzo-
zowa. S44×G39, W75cm. Brzoza 905.112.33

 2 RÖNNINGE stół barowy 799,-/szt. Barwiona, lakie-
rowana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzozowa. 
D75×S75, W105cm.  Brzoza 505.112.30

 3 RÖNNINGE krzesło 399,-/szt. Barwiona, lakiero-
wana lita brzoza i okleina brzozowa. S46×G49, 
W79cm. Brzoza 104.225.04

 4 TOMMARYD stół 699,- Wykończenie z folii i stal 
malowana proszkowo. D130×S70, W75cm.  Biały 
993.874.89

 5 IKEA 365+ miska 29,99 Porcelana skaleniowa. 
Ø22cm. Zaokrąglone boki/biały 802.796.87

 6 KARAFF karafka 5,-/szt. Szkło. 1l. Szkło bezbarwne 
003.429.75

 7 GODIS szklanka 24,99/6 szt. Szkło. 40cl. Szkło  
bezbarwne 200.921.07

 8 IKEA 365+ karafka z korkiem 24,99/szt. Szkło  
i korek. 1l. Szkło bezbarwne/korek 902.797.19
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  Przedstawione rozwiązania zawierają różne 
artykuły przeznaczone do użytku domowego lub 
profesjonalnego. Upewnij się, że wybrane przez  
ciebie produkty będą wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem i w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami. Aby uzyskać więcej informacji  
o asortymencie, skontaktuj się z IKEA dla Firm.
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Planuj na całego
Rozmyślasz nad kompletną koncepcją wyposażenia nieruchomości  

na wynajem? Wszystko, co potrzebne, załatwisz i kupisz przy wsparciu 

IKEA dla Firm – od wyposażenia kuchni i łazienek po rozwiązania do  

przechowywania i umeblowanie pokojów dziennych. Jeżeli zechcesz,  

nasi doświadczeni projektanci chętnie podsuną kilka pomysłów  

i podzielą się dobrymi radami.
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Planowanie i doradztwo

Jeśli potrzebujesz pomocy  

w planowaniu przestrzeni albo 

szczegółowym projektowaniu 

wnętrza, możesz przedyskuto-

wać swoje pomysły z naszym 

doświadczonym zespołem. 

Razem dopracujemy je po 

najdrobniejsze detale. Więcej na 

IKEA.pl/planowaniedlabiznesu

Nasi projektanci wnętrz opracowują inspirujące, funkcjo-

nalne i przystępne cenowo rozwiązania, pamiętając przy 

tym nie tylko o ludziach, ale też o środowisku naturalnym. 

Pomoc w urządzaniu swojego biznesu uzyskasz w najbliż-

szym sklepie, przez internet lub bezpośrednio w swojej 

firmie. 

Zacznij od umówienia konsultacji ze specjalistą IKEA dla 

Firm, podczas której omówicie twoje potrzeby i otrzymasz 

wycenę usługi projektowania wnętrz. Udzielimy ci wsparcia 

na każdym etapie realizacji projektu – od wstępnej koncepcji 

po zamówienie wybranych produktów.

Więcej o usługach IKEA dowiesz się na IKEA.pl/uslugi

Za mało? Zobacz więcej  

inspiracji i produktów do  

wynajmowanych pomieszczeń 

na IKEA.pl/wynajemmieszkan
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Wiesz najlepiej, czego potrzebuje twoja firma. Tutaj uzyskasz dostęp 
do fachowej wiedzy, atrakcyjnych zniżek i darmowych wskazówek 
dotyczących projektowania wnętrz.

Witamy w Klubie, który pomoże ci prowadzić firmę po twojemu. 
Sprawdź więcej korzyści i zarejestruj się na IKEA.pl/dlafirm

W Klubie IKEA Business Network 
możesz liczyć na naszą pomoc
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Sprawdź więcej korzyści i zarejestruj się na IKEA.pl/dlafirm

W Klubie IKEA Business Network 
możesz liczyć na naszą pomoc

;OBKEς�TX≥K�SZUN

$[VKFT[�JOTQJSBDKŸ �
8JŸDFK�QPNZTć≥X� 
znajdziesz na  

ጓ,&"�QM�EMBኘSN�

%VΨP�ćBUXJFK�KFTU�TLVQJ«�TJŸ�OB�QSPXBE[FOJV�E[JB-

ćBMOP¹DJ�HEZ�NJFKTDF�QSBDZ�TQS[ZKB�XZEBKOP¹DJ� 
J�KFEOPD[F¹OJF�QP[XBMB�TJŸ�PEQSŸΨZ«�❞�OB�T[D[Ÿ¹DJF�
X�ጓ,&"�[OBKE[JFT[�XT[ZTULP�DP�NPΨF�CZ«�QPUS[FC-

OF�BCZ�UXPKB�ኘSNB�SP[XJOŸćB�TLS[ZEćB�

$[ZNLPMXJFL�TJŸ�[BKNVKFT[�XOŸUS[F�EPCS[F�KFTU�
VS[≈E[J«�X�UBLJ�TQPT≥C�CZ�PEQPXJBEBćP�UXPJN�
PD[FLJXBOJPN�J�X�QFćOJ�XZLPS[ZTUZXBćP�EPTUŸQO≈�
QS[FTUS[Fč��8ZQS≥CVK�OBS[ŸE[JB�EP�QMBOPXBOJB�
POMJOF�BMCP�[XS≥«�TJŸ�EP�OBT[ZDI�EP¹XJBED[POZDI�
QSPKFLUBOU≥X��0E�XTUŸQOFK�LPODFQDKJ�BΨ�QP�EPTUB-

XŸ�J�NPOUBΨ�❞�PGFSVKFNZ�T[FSPLJ�XBDIMBS[�VTćVH�
[B�QPNPD≈�LU≥SZDI�QPNPΨFNZ�DJ�OB�LBΨEZN�
FUBQJF�VS[≈E[BOJB�ኘSNZ�

.PΨFT[�UBLΨF�TLPS[ZTUB«�[�OBT[FK�PGFSUZ�MFBTJO-

HPXFK�EMB�ኘSN�LU≥SB�OJF�PCDJ≈ΨB�CVEΨFUV�UXPKFK�
ኘSNZ��%[JŸLJ�UFK�GPSNJF�ኘOBOTPXBOJB�SP[ćPΨZT[�
LPT[U�[BLVQV�XZNBS[POZDI�NFCMJ�J�BLDFTPSJ≥X� 
OB�SBUZ��8JŸDFK�JOGPSNBDKJ�OB�ጓ,&"�QM�MFBTJOH�

$IDFNZ�X�KBL�OBKXJŸLT[ZN�TUPQOJV�VćBUXJ«�DJ�VS[≈E[BOJF�TXPKFHP�CJ[-

OFTV��0E�EPTUBSD[FOJB�OPXZDI�NFCMJ�QP�PECJ≥S�TUBSZDI�❞�[BXT[F�¹QJF-

T[ZNZ�[�QPNPD≈��8JŸDFK�JOGPSNBDKJ�OB�UFNBU�OBT[ZDI�VTćVH�V[ZTLBT[� 
OB�ጓ,&"�QM�VTMVHJ�MVC�X�OBKCMJΨT[ZN�TLMFQJF�ጓ,&"�

.PΨFT[�[SPCJ«�XT[ZTULP�
TBNPE[JFMOJF�BMF�XDBMF�
OJF�NVTJT[�

(XBSBODKF6TćVHJ

1MBOPXBOJF�J�EPSBE[UXP
ԴF¹MJ�QPUS[FCVKFT[�XTQBSDJB�X�VS[≈E[BOJV�
TXPKFK�ኘSNZ�EVΨFK�D[Z�NBćFK�QPSP[NB-
XJBK�[�OBT[ZNJ�EPSBEDBNJ�P�TXPJDI�QP-
US[FCBDI�J�QPNZTćBDI��8TQ≥MOJF�EPQSB-
DVKFNZ�LBΨEZ�T[D[FH≥ć��8JŸDFK�OB� 
ጓ,&"�QM�QMBOPXBOJFEMBCJ[OFTV

1MBOPXBOJF�POMJOF
6XPMOJK�TXPK≈�LSFBUZXOP¹«��ĆBUXF
X�PCTćVE[F�QSPHSBNZ�EP�QMBOPXBOJB� 
QPNPH≈�DJ�X�SFBMJ[BDKJ�NBS[Fč� 
P�EPTLPOBMF�VS[≈E[POZN�CJ[OFTJF�� 
8JŸDFK�OB�ጓ,&"�QM�QMBOFSZ

%PTUBXB
/JFXBΨOF�D[Z�LVQVKFT[�X�TLMFQJF� 
D[Z�X�JOUFSOFDJF�BOJ�KBL�EVΨF�T≈�UXPKF� 
[BLVQZ�[BKNJFNZ�TJŸ�EςXJHBOJFN� 
DJŸΨLJDI�QBD[FL�J�EPTUBSD[ZNZ� 
XT[ZTULP�EP�UXPKFK�ኘSNZ�

.POUBΨ
8T[ZTULJF�OBT[F�QSPEVLUZ�T≈�QSPKFLUPXB-
OF�UBL�BCZ�NPΨOB�KF�CZćP�[ćPΨZ«� 
TBNPE[JFMOJF�KFEOBL�X�SB[JF�QPUS[FCZ� 
[�QS[ZKFNOP¹DJ≈�X�UZN�QPNPΨFNZ�

ጓOTUBMBDKB
1S[ZEB�TJŸ�NBćB�D[Z�EVΨB�QPNPD �
0GFSVKFNZ�T[FSPLJ�XZC≥S�VTćVH�NPOUB-
ΨV�J�JOTUBMBDKJ��%BK�OBN�[OB«�KBLJ�[BLSFT�
QPNPDZ�DJŸ�JOUFSFTVKF�B�[KBXJNZ�TJŸ�OB�
NJFKTDV�J�XT[ZTULJN�TJŸ�[BKNJFNZ�

1ćBUOP¹«
;B�[BLVQZ�NPΨFT[�[BQćBDJ«�OB�LJMLB� 
TQPTPC≥X�NJŸE[Z�JOOZNJ�HPU≥XL≈� 
LBSU≈�QćBUOJD[≈�MVC�QS[FMFXFN��"�KF¹MJ
QPUS[FCVKFT[�USPDIŸ�XJŸDFK�D[BTV
OB�VSFHVMPXBOJF�SBDIVOLV�NPΨFT[
TLPS[ZTUB«�[�PGFSUZ�MFBTJOHV�EMB�ኘSN
J�SP[ćPΨZ«�LPT[U�OB�SBUZ�

;BN≥X�J�PECJFS[
3PCJ≈D�[BLVQZ�X�ጓ,&"�NPΨFT[�[BPT[-
D[ŸE[J«�TQPSP�D[BTV��;ć≥Ψ�[BN≥XJFOJF�
QS[F[�JOUFSOFU�J�PECJFS[�TXPKF�[BLVQZ�
X�1VOLDJF�0ECJPSV�;BN≥XJFč�LJFEZ�DJ�
XZHPEOJF�

-FBTJOH�EMB�ኘSN
-FBTJOH�QP[XBMB�OB�SP[ćPΨFOJF�LPT[UV� 
[BLVQV�DBćFHP�BTPSUZNFOUV�J�VTćVH
X�ጓ,&"�OB�OJTLJF�NJFTJŸD[OF�SBUZ��1SPDFT�
KFTU�QSPTUZ�J�NPΨF�CZ«�QS[FQSPXBE[POZ� 
X�TLMFQJF�MVC�POMJOF��%PXJFE[�TJŸ�XJŸDFK�
OB�ጓ,&"�QM�MFBTJOH

1PMJUZLB�[XSPU≥X
;BXT[F�NPΨFT[�[NJFOJ«�[EBOJF��ԴF¹MJ�QSP-
EVLU�LVQJPOZ�X�ጓ,&"�OJF�EP�LPčDB�TQFć-
OJB�UXPKF�PD[FLJXBOJB�NPΨFT[�[XS≥DJ«�
HP�X�DJ≈HVקרץ��EOJ�SB[FN�[�EPXPEFN�
[BLVQV�BCZ�PUS[ZNB«�[XSPU�LPT[U≥X�
[BLVQV�

#JVSLB�J�NFCMF�EP�QS[FDIP-
XZXBOJB��#&,"/5�("-"/5�
)Ñ--"/�ጓ%Ö4&/�30%6-'�
50.."3:%�PSB[�53055&/�
NBK≈�CF[QćBUO≈עף��MFUOJ≈�
HXBSBODKŸ�

$P�PCFKNVKF�HXBSBODKB 
(XBSBODKB�PCFKNVKF�XBEZ�NBUFSJBć≥X�
XZLPOBOJB�J�E[JBćBOJB�XT[ZTULJDI�Hć≥X-
OZDI�FMFNFOU≥X�NFCMJ�[�TFSJJ�#&,"/5�
ጓ%Ö4&/�J�53055&/�NFCMJ�EP�QS[FDIPXZ-
XBOJB�("-"/5�CJVSLB�30%6-'�TZTUFNV�
CJVSFL�50.."3:%�PSB[�T[BGFL�)Ñ--"/� 
J�PCPXJ≈[VKF�PE�EBUZ�JDI�[BLVQV� 
X�ጓ,&"��8�QS[ZQBELV�BSUZLVć≥X�LU≥SF�
TUBOPXJ≈�D[Ÿ¹«�[FTUBXV�MVC�LPNCJOBDKJ�
PGFSPXBOZDI�QS[F[�ጓ,&"�HXBSBODKB�EP-
UZD[Z�UZMLP�UZDI�BSUZLVć≥X�LU≥SF�[PTUBćZ�
QSBXJEćPXP�[NPOUPXBOF�J�XDIPE[≈
X�TLćBE�[FTUBXV�MVC�LPNCJOBDKJ�QSPEVL-
U≥X�UFK�TBNFK�TFSJJ��/B�QS[ZLćBE�QPE-
TUBXŸ�CJVSLB�#&,"/5�OBMFΨZ�V[VQFćOJ«�
CMBUFN�CJVSLB�#&,"/5��8�JOOZN�QS[Z-
QBELV�QPETUBXB�CJVSLB�OJF�CŸE[JF�PCKŸ-
UB�HXBSBODK≈�

$[FHP�OJF�PCFKNVKF�HXBSBODKB 
(XBSBODKB�OJF�PCFKNVKF�OBTUŸQVK≈DZDI�
QSPEVLU≥X��①�¹DJBOLJ�E[JBćPXF�#&,"/5�

,S[FTćB�"-&'ԴÑ--�
'ԴÑ--#&3(&5�'-ጓ/5"/�
)"55&'ԴÑ--�ԴÑ37'ԴÑ--&5�
-ጓ%,6--&/�-Ö/('ԴÑ--�
."3,64�.6--'ԴÑ--&5��
PSB[�530--#&3(&5�NBK≈��

� CF[QćBUO≈עף��MFUOJ≈�� �
� HXBSBODKŸ��

$P�PCFKNVKF�HXBSBODKB 
(XBSBODKB�PCFKNVKF�XBEZ�NBUFSJBć≥X�
J�XZLPOBOJB�OBTUŸQVK≈DZDI�FMFNFOU≥X�
LS[FTFć�CJVSPXZDI��①�3BNB�LPOTUSVLDZKOB�
①�$[Ÿ¹DJ�SVDIPNF��
$[Ÿ¹DJ�SVDIPNF�UP�QPE[FTQPćZ�VNPΨMJ-
XJBK≈DF�QS[FTVXBOJF�BMCP�SFHVMBDKŸ�LS[F-
TćB��(XBSBODKB�EPUZD[Z�[HPEOFHP�[�QS[F-
[OBD[FOJFN�VΨZULPXBOJB�FMFNFOU≥X�
L≥ćFL�TJćPXOJL≥X�PSB[�NFDIBOJ[N≥X
SFHVMBDKJ�QPEćPLJFUOJL≥X�J�PQBSDJB�

#JVSLB�HBNJOHPXF�61141&-�
65&41&-"3&�'3&%%&�PSB[�
)676%41&-"3&�NBK≈�CF[-
QćBUO≈ץ��MFUOJ≈�HXBSBODKŸ�

$P�PCFKNVKF�HXBSBODKB 
(XBSBODKB�OB�CJVSLB�HBNJOHPXF�
61141&-�65&41&-"3&�'3&%%&�PSB[�
)676%41&-"3&�PCPXJ≈[VKF�QS[F[ץ��MBUB�
PE�NPNFOUV�[BLVQV��%PX≥E�[BLVQV�
KFTU�XZNBHBOZ�KBLP�QPETUBXB�SPT[D[Fč�
HXBSBODZKOZDI��

(XBSBODKB�EPUZD[Z�XZć≈D[OJF�VΨZULV�
EPNPXFHP�J�PCFKNVKF�XBEZ�EPUZD[≈DF�
NBUFSJBć≥X�J�XZLPOBOJB�CJVSFL�HBNJO-
HPXZDI�61141&-�65&41&-"3&�'3&%%&�
PSB[�)676%41&-"3&��

'PUFMF�HBNJOHPXF�45:341&-�
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$P�PCFKNVKF�HXBSBODKB 
(XBSBODKB�OB�GPUFMF�HBNJOHPXF�
45:341&-�(361141&-�."5$)41&-�
65&41&-"3&�PSB[�)676%41&-"3&�PCP-
XJ≈[VKF�QS[F[ץ��MBUB�PE�NPNFOUV�[BLV-
QV��%PX≥E�[BLVQV�KFTU�XZNBHBOZ�KBLP�
QPETUBXB�SPT[D[Fč�HXBSBODZKOZDI�

(XBSBODKB�EPUZD[Z�XZć≈D[OJF�VΨZULV�EP-
NPXFHP�J�PCFKNVKF�XBEZ�EPUZD[≈DF�NB-
UFSJBć≥X�J�XZLPOBOJB�GPUFMJ�HBNJOHPXZDI�
45:341&-�(361141&-�."5$)41&-�
65&41&-"3&�PSB[�)676%41&-"3&��

(XBSBODKB�QS[ZTćVHVKF�UZMLP�QJFSXT[FNV�
OBCZXDZ�QSPEVLUV��6QSBXOJFOJB�XZOJLB-
K≈DF�[�HXBSBODKJ�OJF�QS[FDIPE[≈�OB�OB-
TUŸQOFHP�OBCZXDŸ�

(XBSBODKB�QPEMFHB�XBSVOLPN��
PQJTBOZN�OB�ጓ,&"�QM�HXBSBODKF

1S[FETUBXJPOF�SP[XJ≈[BOJB�[BXJFSB-

K≈�S≥ΨOF�BSUZLVćZ�QS[F[OBD[POF�EP�
VΨZULV�EPNPXFHP�MVC�QSPGFTKPOBMOFHP��
6QFXOJK�TJŸ�ΨF�XZCSBOF�QS[F[�DJFCJF�
QSPEVLUZ�CŸE≈�XZLPS[ZTUZXBOF�[HPEOJF�
[�QS[F[OBD[FOJFN�J�PCPXJ≈[VK≈DZNJ�
QS[FQJTBNJ��"CZ�V[ZTLB«�XJŸDFK�JOGPSNB-

DKJ�P�BTPSUZNFODJF�TLPOUBLUVK�TJŸ�[�ጓ,&"�
EMB�'JSN�

6TćVHJ�J�HXBSBODKF� קץ
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W firmie jak w domu
Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej sprzedaży.  
Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

W stronę zdrowsze-
go stylu życia
Stół TROTTEN staje na wysokości zadania zarówno 

podczas spontanicznych spotkań, jak i intensywnej burzy 

mózgów. Sprawdza się też jako tymczasowe stanowisko 

do pracy. Aby twoje mięśnie nie zastygły w bezruchu, 

a kręgosłup mógł trochę odetchnąć, wybierz stołek do 

pracy na siedząco i na stojąco LIDKULLEN, dzięki któremu 

twoje ciało pozostanie w ciągłym ruchu.

Godziny otwarcia i wskazówki 
dojazdu do sklepów znajdziesz 
na IKEA.pl/sklepy

TROTTEN/LIDKULLEN
Stół i stołek do siedzenia/stania 
Wykończenie z folii melaminowej  
i stal malowana proszkowo.
D80×S80, W100cm. Biały. 

848,-

ikeaproduct:194.945.39

