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Dom – synonim  
ciepła i przytulności 
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Najważniejsze są rzeczy, które robimy razem. Wspólnie z bliskimi nam osobami 
w przytulnym wnętrzu naszego domu. Dlatego po długiej rozłące i tęsknocie 
nareszcie nadeszła pora, żeby rozgrzać wnętrze domu ciepłymi uczuciami  
i przywitać jesień bez obaw o czający się za oknem chłód.

Liczą się dotyk, zapach, wygląd, a przede wszystkim obecność naszych bliskich.
Nieważne, czy spotkacie się twarzą w twarz, czy na video chatcie. W twoim domu 
zapanuje ciepło i poczucie jakby ktoś nieustannie cię tulił. W Szwecji mówimy  
na to „mys”, ale możesz nazwać to uczucie po swojemu, tak aby oddać ile dla 
ciebie znaczy. 

Nadchodzi czas  
czułych uścisków  
i miłych uroczystości
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Dla każdego znajdzie 
się miejsce
Nadchodzi czas, w którym dobrze jest się do kogoś przytulić, 
znaleźć sobie wygodne miejsce... A może nawet odrobinę się 
stłoczyć? W końcu miłych gości nigdy za wiele. Podstawą jest 
w tym przypadku pokój dzienny urządzony w taki sposób, 
aby potrafił dostosować się do nieustannie zmieniających się 
potrzeb domowników.
 
Niech ta przestrzeń stanie się syntezą idealnego domu. 
Połączeniem miejsca, gdzie odpoczywasz, spędzasz czas  
z domownikami i od czasu do czasu gościsz większe grono 
bliskich.

PH180000.jPg Nowość BACKSÄLEN sofa 3-osobowa 1499,- Blekinge biały 193.931.54  INgABRITTA pled 129,- 903.522.72
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Ciesz się urokami 
popołudniowej  
herbatki zaparzonej  
w kubku wykonanym  
z hartowanego szkła.

Lampa wyposażona jest w regulację natężenia 
światła co doskonale sprawdzi się w niewielkich 
przestrzeniach, nadając im pełną charakteru, 
przytulną atmosferę. 

Nowość TÄRNABY lampa stołowa 79,99 605.080.72PH180002.jPg

PH179994.jPg IKEA 365+ kubek 4,99 902.797.24  Podkładka sprzedawana oddzielnie  VARDAgEN czajnik 29,99 402.893.44
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PH181432.jPg ODDRUN pled 39,99 Ciemnozielony 104.565.70  AINA poszewka 39,99 704.025.84   

Twoje własne miejsce
Nawet jeśli z pokoju dziennego korzystają 
wszyscy domownicy i trudno o całkowitą 
ciszę, warto rozejrzeć się za kątem, w którym 
można w spokoju odpocząć. Fotel typu uszak 
ze zdejmowanym i łatwym do wyczyszczenia 
pokryciem nada się do tego celu idealnie.
Otul się ciepłym pledem i rozsiądź wygodnie  
żeby spędzić popołudnie, tak jak lubisz –  
w ciszy i spokoju.
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Zdarza się, że liczba gości 
przekracza liczbę wolnych 
łóżek. Rozwiązaniem 
tego problemu może być 
przekształcenie pokoju 
dziennego w wygodne 
miejsce do spania z miękką,  
flanelową pościelą 
i lampką nocną.

Zadbaj o ciekawe zajęcie dla najmłodszych 
domowników, oddając w ich ręce 40-elementowy 
zestaw klocków z litego drewna brzozowego.
Zalecane dla dzieci powyżej 18. miesiąca życia.

Nowość UNDERHÅLLA zestaw drewnianych klocków, 40 szt. 39,99 005.066.84  
FLISAT stołek dziecięcy 79,99 402.735.93

PH180003.jPg

PH180005.jPg Nowość VÄSTKUSTROS komplet pościeli 99,99 205.006.19
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Sofa, która Cię utuli
Wyobraź sobie sofę, która  
jest nie tylko głównym 
elementem użytkowym 
pokoju dziennego, ale też 
uwielbiającym przytulanie 
członkiem rodziny.
Ta trzyosobowa sofa 
przekonuje do siebie  
głębokim siedziskiem  
i wygodnymi podłokietnikami, 
które będą trzymać Cię  
w ciepłych objęciach, gdy  
za oknem zrobi się chłodno.
Chyba najwyższa pora  
do kogoś się przytulić!

Nowość BACKSÄLEN sofa 3-osobowa 1499,- Blekinge biały 193.931.54  Nowość PERjOHAN ławka ze schowkiem 149,- 604.853.39PH179998.jPg
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Uśmiechnij się!
Nakryto do stołu!
Niespodzianka! Udekorowanie stołu jesiennymi barwami 
uświetni każdą okazję, nawet jeśli twój specjalny gość zasiada 
przy innym stole, na drugim końcu połączenia internetowego.

Jesień to wyjątkowo piękna pora roku. Warto to uczcić  
i przygotować posiłek, który wszystkim na długo zapadnie  
w pamięć.

PH179914.jPg
NORDVIKEN stół rozkładany 1299,- 903.687.15  NORRARYD krzesło 249,-/szt. 402.808.43  
gULLMAj obrus 79,99 402.585.59  FULLTALIg świecznik, 3 szt. 39,99 403.421.34  
Nowość SVARTNORA lampa wisząca 199,- 505.047.72  HÖjET dywan, tkany na płasko, ręcznie wykonany 549,- 603.820.44



Inspirujące premiery / Październik 2021 / 9

Odkryj wyjątkową 
atmosferę, która rozgrzeje 
cię w chłodne i ciemne 
jesienne dni, wprowadzi 
do twojej jadalni właściwe 
połączenie szklanych 
naczyń, świec, zastawy 
stołowej oraz sztućców  
w tradycyjnym stylu.

Naturalne piękno jesieni może zagościć na twoim 
stole w postaci wazonów ze szkła dmuchanego, 
spośród których każdy jest na swój sposób 
niepowtarzalny, podkreślonych delikatnym 
blaskiem rozproszonego światła.

BEgÄRLIg wazon 79,99 W29 cm. 303.097.81   
SNÖYRA łańcuch oświetleniowy LED, na baterie, 40 lampek 24,99 103.647.59

PH179906.jPg

PH179908.jPg Nowość FRIKOSTIg miska 3,99/szt. 204.694.02  Nowość FRIKOSTIg talerzyk 7,99/szt. 504.694.05  
IDENTITET komplet sztuććów 29,99/16 szt. 004.530.58  VARDAgEN kielich 24,99/4 szt. 504.158.94



Inspirujące premiery / Październik 2021 / 10

PH179910.jPg Nowość INSVEP kosz z uchwytami 49,99 004.768.04  LOMVIKEN ramka 19,99 903.143.03

Rzeczy nie są ważne – istotne  
jest to, co dla ciebie znaczą
Wełniany sweter, butelka ulubionego napoju, 
oprawiona w ramkę fotografia... Cała magia tkwi 
w tym, jakie myśli i uczucia stoją za upominkiem.
A co ty sprezentujesz bliskiej ci osobie?
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Zrób to sam
Jeśli zastanawiasz się, co podarować komuś bliskiemu, 
pamiętaj, że żaden upominek nie wyraża twoich uczuć  
lepiej niż prezent przygotowany własnoręcznie.

Proste akcenty potrafią mieć ogromne znaczenie, szczególnie 
w przypadku pomysłowych prezentów wręczanych osobom, 
które darzysz silnym uczuciem.

PH179946.jPg KORKEN słoik z pokrywką 7,99 502.135.46  Nowość HIMLEÅN ręcznik 7,99 905.104.98
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Prezent warto dopasować  
do określonego motywu.
Jeśli twoją specjalnością są 
domowe wypieki, bochenek 
twojego najlepszego chleba, 
owinięty w ręcznik kuchenny 
i podany na desce do krojenia 
z litego drewna dębowego, 
będzie wyjątkowo smacznym 
prezentem.

Pusty rattanowy kosz skrywa ogromny potencjał.
Sztuka polega na właściwym opakowaniu prezentu 
– przy czym opakowanie samo w sobie może być 
praktycznym upominkiem.

Nowość INSVEP kosz z uchwytami 49,99 004.768.04  LOMVIKEN ramka 19,99 903.143.03PH179945.jPg

PH179944.jPg Nowość ARTISTISK deska do krojenia 99,99 805.110.83  MARIATHERES ścierka 24,99/2 szt. 804.795.92
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PH179947.jPg PÅDRAg wazon 6,- 104.709.91  MÄRKBART nożyczki 9,99/2 szt. 403.285.57

Dzielenie się pasją
Prosty wazon ozdobiony wzorem odbijającym 
światło to upominek, który będzie cieszył 
obdarowanego bez względu na porę roku.
Można uczynić go jeszcze bardziej wyjątkowym, 
jeśli w wazonie umieścisz wyhodowaną przez 
siebie roślinę. Nic tak nie świadczy o naszych 
uczuciach wobec drugiej osoby jak podzielenie 
się owocami swojej ciężkiej pracy.
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Wyjątkowe prezenty 
dla wyjątkowych osób
Tyle osób do obdarowania, a tak mało czasu. Poszukiwanie 
właściwych prezentów w okresie świątecznym potrafi 
przyprawić o ból głowy. Nawet jeśli nie mamy zbyt dużo  
czasu na ich znalezienie, chcemy, żeby każdy upominek  
był przemyślany i osobisty.

Zebraliśmy parę prostych i zarazem praktycznych pomysłów  
na prezent, które sprawią, że w sercu obdarowanej osoby 
rozleje się przyjemne ciepło. Nie są to wyłącznie sezonowe 
upominki – będą dawać radość jeszcze długo po świętach.

PH181133.jPg Nowość SVAMPMAL komplet pościeli 79,99 605.007.59  TÅSjÖN kapcie 9,99 903.919.33
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Uczta dla zmysłów
Podaruj wyjątkowej osobie spokój i wygodę  
w postaci miękkiego, dzianinowego pledu,  
tak przyjemnego w dotyku, że aż nie chce 
się spod niego wychodzić. Świeca o zapachu 
inspirowanym leśnym krajobrazem ogrzeje 
wnętrze twojego domu, izolując go 
od panującego na zewnątrz chłodu.

PH181127.jPg INgRUN pled 39,99 104.927.33  Nowość BEHjÄRTAD świeca zapachowa w doniczce 9,99 404.998.89
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Nowość IKEA 365+ szybkowar 199,- 204.636.50  RINNIg ścierka 8,99/4 szt. 204.763.46PH181142.jPg

PH181129.jPg jÄSNINg koszyk do wyrastania chleba 39,99 104.801.36  LÄTTBAKAD nóż do ciasta 12,99 104.852.71  VARDAgEN miarka 19,99/5 szt. 603.247.23

Rozbudź w sobie 
zamiłowanie do pieczenia 
z odpowiednio dobranymi 
przyborami i akcesoriami, 
dzięki którym nic nie 
będzie ograniczać twojej 
kulinarnej pomysłowości.
Kosz do wyrastania  
chleba, nóż do ciasta  
i zestaw miarek sprawią, 
że wszystkie wypieki będą 
udane.

Upominek powinien być przydatny na co dzień, 
tak aby służył jeszcze długo po świętach.
Szybkowar jest praktyczny, a gotowanie w nim 
pochłania mniej energii, niż gdybyśmy używali 
zwykłego garnka. W zestawie z kraciastą ścierką 
kuchenną stanowi idealny prezent dla kucharza 
troszczącego się o środowisko naturalne.
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MÅLA walizka malarska 39,99 704.598.96  MÅLA kredki 14,99/10 szt. 704.565.86  
MÅLA flamaster 9,99/12 szt. 201.840.41

Młodzi artyści w podróży
Zadbaj o szlifowanie młodego talentu z przenośną 
walizką malarską, dzięki której mały artysta będzie 
mógł tworzyć wszędzie tam, dokąd się wybierze.
Walizka pełni też funkcję tablicy z klipsem do 
przytrzymania kartki papieru. Wewnątrz znajdziesz 
przegródkę na kartki papieru w formacie A4, 
elastyczne gumki przytrzymujące kredki i zapinaną 
kieszeń na drobne przedmioty.

PH181124.jPg
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Miejsce na twoją 
wyobraźnię
Wychodzimy z założenia, że pokój dzienny powinien być 
urządzony z myślą o wszystkich domownikach. Bez względu 
na to, jak liczna jest twoja rodzina ani jak bujna jest twoja 
wyobraźnia, jest to przestrzeń, w której się odpoczywa,  
spędza miło czas i wyraża swoją osobowość.

Wszyscy powinni czuć się tam bardzo dobrze – nawet do tego 
stopnia, że czytanie bajki dzieciom niepostrzeżenie zamienia 
się w doskonałą zabawę.

PH179991.jPg Nowość gRÖNLID sofa 3-osobowa z szezlongiem 2899,- Ljungen jasnoczerwony 294.089.75  
Nowość ULLTISTEL pled 149,- 305.022.55  gUALÖV stolik ze schowkiem 199,- 703.403.79
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Przygotowanie sofy na 
chłodniejsze jesienne 
dni to żaden kłopot – 
wystarczy dołożyć  
do niej kilka poduszek  
i parę ciepłych, przytulnych 
tekstyliów, takich jak 
wełniany pled w żywym 
czerwonym kolorze  
z białymi frędzlami.

Gdy spędzasz miłe popołudnie na sofie,  
dobrze jest coś przekąsić. Termos z bezpiecznym 
zamknięciem pozwala zabrać ciepłe napoje do 
pokoju dziennego bez ryzyka, że coś się wyleje.

UNDERLÄTTA termos 79,99 303.602.32  SKALA taca 39,99 200.566.42PH179993.jPg

PH179988.jPg Nowość STORTIMjAN poszewka 24,99/szt. Szary/biały 905.069.67 Czarny/beżowy 505.022.59 
Nowość ULLTISTEL pled 149,- Czerwonorązowy/biały 305.022.55  
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PH179985.jPg PEKHULT pluszak z lampką nocną LED, na baterie 49,99 Szary królik 504.700.03  
LEN kocyk 39,99 Szary 004.890.00  Nowość MODERLIg pluszak 39,99 Czarna pantera 405.068.04

Wewnętrzny blask
Tak jak dziecięca fantazja rodzi niestworzone 
historie, a najlepsza zabawa odbywa się w bazie 
urządzonej na sofie, tak można być pewnym, 
że umieszczona wewnątrz milusiego króliczka 
lampka LED rozleje dookoła delikatne światło.
Wystarczy lekko nacisnąć jego brzuszek,  
żeby włączyć delikatne, nieoślepiające światło  
– przetestowane i zatwierdzone zgodnie  
z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa  
na świecie.
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Czas spróbować 
czegoś nowego
Wykonana w 100% z bawełny 
pościel ozdobiona kwiecistym 
wzorem w skandynawskim  
stylu wyczaruje senny raj  
tam, gdzie ułożysz się do snu.
Głębokie odcienie zieleni  
i czerwieni w połączeniu  
z misternym deseniem  
hołdują północno-europejskim 
tradycjom hafciarskim,  
wprowadzając do teraźniejszo-
ści odrobinę przeszłości.

Nowość SAMMETSBLAD komplet pościeli 99,99 105.116.42PH179986.jPg
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PH179989.jPg

Domowe przygody 
na chłodniejsze dni
Gdy za oknem robi się coraz 
chłodniej, odpowiednio wypo-
sażony pokój dzienny może 
sprawić, że czas spędzony  
w czterech ścianach będzie  
wyjątkowy i emocjonujący.
Zaprojektowana z myślą o całej  
rodzinie sofa, uzupełniona  
tekstyliami w jesiennych  
kolorach, może okazać się  
ulubionym miejscem każdego  
z domowników.

Nowość gRÖNLID sofa 3-osobowa z szezlongiem 2899,- Ljungen jasnoczerwony 294.089.75  AgEN fotel 169,- 193.907.73  Nowość KINNAHULT lampa podłogowa 149,- 704.884.03
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Kulinarne tajemnice 
na wyciągnięcie ręki
Wszyscy uwielbiamy dobre jedzenie. Kłopot w tym, że najmniejsi 
członkowie rodziny nie zawsze mogą po nie sięgnąć. Kuchnia, 
w której dzieci również mogą wykazać się kreatywnością, 
pomaga rozwijać w nich pasję do tego, co smaczne.

Wystarczy parę prostych rozwiązań, dzięki którym zadbasz  
o ich bezpieczeństwo i pozwolisz małym kuchcikom poczuć się 
jak zawodowi kucharze. 

PH179917.jPg SMÅBIT nóż i obieraczka 24,99 402.864.06  PROPPMÄTT deska do krojenia 24,99 502.334.22



Inspirujące premiery / Październik 2021 / 24

Do urządzenia wszechstronnej 
i praktycznej kuchni, w której 
znajdzie się miejsce dla dzieci, 
najlepiej nadają się meble,  
które można bez trudu 
przenosić lub przestawiać,  
takie jak taboret ze schodkiem  
czy wózek, na którym mali  
kucharze mogą przetransporto-
wać swoje kuchenne przybory 
tam, gdzie są im potrzebne.

Czy jest coś zabawniejszego niż drewniana łyżka?
Jasne, że tak! Drewniana łyżka, która się do ciebie 
uśmiecha! Mała rzecz, a w kuchni od razu jest 
dużo weselej.

Nowość UPPLIVAD łyżka 3,99 804.978.50   
LINgON dzęm z borówek, organiczny 19,99 103.086.26

PH179921.jPg

PH179918.jPg RISATORP wózek 249,- 202.816.31  gRUBBAN taboret ze schodkiem 55,- 504.729.50  VARDAgEN patelnia 99,99 604.380.17
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PH179915.jPg BÄSTISAR makaron, organiczny 6,99 604.368.91  HUVUDROLL klopsiki roślinne, mrożone 15,99 204.835.92
IKEA 365+ półmisek 19,99/szt. 702.783.96

Zawsze perfekcyjne
Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko nabrało pewności 
siebie w kuchni, warto zacząć od prostych, 
łatwych w przygotowaniu posiłków, jak choćby 
klopsiki roślinne zawierające białko grochu, 
owies, ziemniaki, cebulę i jabłko. Niewymagające 
danie to gwarancja udanej kulinarnej przygody  
z początkującym szefem kuchni.
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Zawsze jest odpowiednia 
pora na ciasto
Pieczenie przynosi taką samą radość jak pałaszowanie 
gotowych wypieków. A pieczenie razem z kimś sprawia,  
że zabawa jest jeszcze lepsza. Wygospodaruj przestrzeń, 
w której przyjaciele i rodzina mogą cieszyć się wspólnym 
pieczeniem. 

Jeśli wszystko będzie w zasięgu ręki, nic nie stanie na drodze 
kulinarnej pomysłowości. Prawdziwa magia pieczenia polega 
na tym, że nawet jeśli wszystko idzie źle, wypieki niemal  
zawsze się udadzą. Ważne, że wszystkim smakuje!

PH180012.jPg Nowość HÅVERUD stół z drabinką do przechowywania 399,- 405.042.54  DALFRED stołek barowy 149,-/szt. 601.556.02



Inspirujące premiery / Październik 2021 / 27

Zawieszane pojemniki 
wykonane z konopi  
i bawełny to prosty sposób 
na uporządkowanie blatu 
kuchennego. W końcu im 
więcej miejsca na pieczenie 
ciast, tym lepiej!

Dzięki formie z wyjmowanym dnem nie musisz 
męczyć się z przekładaniem gotowego sernika 
albo ciasta biszkoptowego na paterę.

HEMMABAK forma z wyjmowanym dnem 39,99 804.566.80   
MARIATHERES rękawica kuchenna 17,99 104.796.04  HILDEgUN fartuch 7,- 004.840.45

PH180008.jPg

PH180010.jPg NEREBY pojemnik 14,99/szt. 904.290.97
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Trochę zabawy  
nie zaszkodzi
Bez względu na to, z jak wielkim 
entuzjazmem ubijasz śmietanę 
lub miksujesz ciasto, gumowy 
pierścień na podstawie miski 
utrzymują ją na swoim miejscu.
Miskom VISPAD nie zaszkodzi 
podgrzewanie w kuchence 
mikrofalowej, mycie w zmywarce, 
mrożenie w zamrażalniku ani 
nawet przypadkowe upuszczenie 
na podłogę.

VISPAD miska 19,99/2 szt. 504.217.91PH180013.jPg
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PH180007.jPg BAKgLAD łopatka 3,99 204.855.48  
ARV BRÖLLOP patera z pokrywką 49,99 401.255.50

Dążenie do perfekcji
Mówią, że jedzenie to sztuka. Jeśli tak, wspólne 
pieczenie to najlepsze, czym można się zająć  
w chłodny dzień. Dysponując silikonową łopatką 
jako pędzlem, samodzielnie decydujesz,  
czym będzie twoje dzieło – pójdziesz w klasykę, 
wybierz coś bliższego sztuce popularnej,  
a może dołączysz do nurtu kuchennych 
impresjonistów? Grunt, żeby było smacznie!
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Pieczenie ciast to nic trudnego, 
jeśli masz na podorędziu 
odpowiednie narzędzia, 
jak choćby wykonaną ze stali 
nierdzewnej łopatkę do ciasta.
Reszta zależy tylko od ciebie!

Udekoruj swoje wypieki z rozmachem godnym 
mistrza cukiernictwa, korzystając z zestawu  
do dekorowania ciast, w którego skład wchodzą 
grzebień cukierniczy, nóż strunowy do cięcia 
biszkoptu oraz rękaw cukierniczy z sześcioma 
końcówkami.

SMAKSAM zestaw do dekorowania ciast 19,99 102.570.33PH180011.jPg

PH180009.jPg LÄTTBAKAD łopatka do ciasta 19,99 304.852.65
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PH180006.jPg Nowość BAKgLAD talerz do ciast 99,- 004.852.62

Ciasto godne najwyższego  
stopnia podium
Każde dzieło sztuki zasługuje na swój moment chwały. 
Wyeksponuj swoje wypieki na odpowiednio wysokim 
poziomie, ustawiając je na eleganckim talerzu do ciast. 
Precz z paluchami! Zaczekaj, aż będzie pokrojone!
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Niezapowiedziana  
impreza 
Nawet jeśli w twoim domu nie ma zbyt wiele miejsca,  
można urządzić w nim porządną zimową imprezę.

Dom musi odgrywać wiele różnych ról, dlatego tak ważne są 
przemyślane, wszechstronne rozwiązania, dzięki którym w oka 
mgnieniu zorganizujesz miejsce na zabawę z przyjaciółmi,  
a następnego dnia rano wszystko wróci do normy.

PH180023.jPg
Nowość PÄRUP sofa 2-osobowa 1099,- Vissle ciemnozielony 593.891.74  KYRRE stołek 39,99 604.169.25  
BORgEBY stolik kawowy 299,- 703.893.56  TRUBBNATE klosz lampy wiszącej 39,99 204.848.17  
Nowość SVAMPMAL tkanina 19,99/m 005.039.68  Na zdjęciu przedstawiona w postaci zasłony.
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PH180030.jPg Nowość SVAMPMAL poduszka 19,99 Ciemnożółty/biały 105.070.94  Nowość FjÄLLTIMOTEj poduszka 19,99 Biały/czarny  
505.071.10

Jesień w twoim domu
Wprowadzenie do wnętrza domu odrobiny 
sezonowych kolorów jest zaskakująco proste  
i niedrogie. Wystarczy parę nowych tekstyliów, 
jak poduszka SVAMPMAL ze wzorem 
przywołującym wspomnienia z ostatniego 
grzybobrania.
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Otwarty regał można 
w zaledwie parę chwil 
przeistoczyć z mebla 
codziennego w mebel 
imprezowy.

Wysokie, smukłe kieliszki o klasycznym kształcie 
nie pozwalają bąbelkom zbyt szybko ulecieć 
z szampana, dzięki czemu zimowa impreza 
rozgrzeje nawet najbardziej zziębniętych.  
A po wszystkim kieliszki można bezpiecznie  
umyć w zmywarce.

SVALKA kieliszek do szampana 14,99/6 szt. 500.151.22PH180028.jPg

PH180015.jPg Nowość EKENABBEN regał 139,- 104.878.16   Nowość SOLDRÄNKT wiaderko do szampana 129,- 605.106.59
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PH180025.jPg SKÅDIS tablica perforowana 49,- 003.208.03  Akcesoria sprzedawane oddzielnie.
VISSVASS łańcuch oświetleniowy LED, na baterie, 40 lampek 19,99 404.141.02

Odpicowana tablica
Tablica perforowana doskonale współgra  
z zawieszanymi pojemnikami z serii SKÅDIS.  
To prosty sposób na zaprowadzenie porządku  
i zwolnienie cennego miejsca na blacie.
To idealne rozwiązanie na co dzień, ale równie  
dobrze sprawdzi się jako stanowisko  
z imprezowymi akcesoriami podczas następnej 
domówki.
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PH180020.jPg Nowość PÄRUP sofa 2-osobowa 1099,- Vissle ciemnozielony 593.891.74

Na każdą okazję
Bez względu na to, co przynosi codzienność, 
nawet ta zimowa, sofa PÄRUP jest godnym 
zaufania towarzyszem. Dzięki zdejmowanemu 
pokryciu, które można wyprać w pralce,  
nie trzeba martwić się przypadkowymi 
zabrudzeniami.
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Zdjęcia

PH179906.jPg PH179907.jPg PH179910.jPgPH179908.jPgPH179911.jPgPH179913.jPg PH179909.jPgPH179912.jPgPH179914.jPg

PH179944.jPg PH179945.jPgPH179946.jPg PH179947.jPg PH181133.jPg PH181127.jPg PH181129.jPgPH181132.jPg PH181128.jPg PH181130.jPg

PH179994.jPgPH180000.jPg

PH181432.jPg PH180003.jPgPH181431.jPg

PH180001.jPg PH179998.jPg

PH180004.jPgPH181433.jPg

PH180002.jPgPH179999.jPg

PH180005.jPg
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Zdjęcia

PH179915.jPgPH179916.jPg PH179919.jPgPH179917.jPg PH179920.jPgPH179918.jPg PH179921.jPg PH179922.jPg

PH179984.jPg PH179986.jPg

PH179992.jPg PH179990.jPg PH179988.jPg

PH179985.jPg

PH179989.jPg PH179987.jPgPH179991.jPg PH179993.jPg

PH181142.jPg PH181124.jPgPH181143.jPg PH181131.jPg
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Zdjęcia

PH180014.jPg PH180015.jPg

PH180017.jPg PH180026.jPgPH180019.jPg PH180028.jPg

PH180022.jPg

PH180016.jPg

PH180025.jPg

PH180018.jPg PH180027.jPg

PH180021.jPg PH180030.jPgPH180020.jPg PH180029.jPgPH180023.jPg PH180024.jPg

PH180006.jPgPH180007.jPg PH180009.jPgPH180010.jPg PH180008.jPg PH180011.jPgPH180012.jPg PH180013.jPg
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Nowość BACKSÄLEN sofa 
3-osobowa 1499,- Pokrycie: 
100% bawełna. S205×G94, 
W85 cm. Blekinge biały 
193.931.54

PE828028.jPg

Nowość FRIKOSTIg talerzyk 
7,99 Kamionka. Projekt:  
A. Fredriksson/J. Idrizi. 
Ø19 cm. Biały/wzorzysty 
504.694.05

PE779223.jPg

IKEA 365+ kubek 4,99 Szkło 
hartowane. Projekt: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson.
W9 cm. 360 ml. 902.797.24

PE729518.jPg

AINA poszewka 39,99  
100% len. D50×S50 cm.  
Szary 704.025.84

PE665972.jPg

BEgÄRLIg wazon 79,99 
Szkło. Ø19, W29 cm. 
303.097.81

PE698196.jPg

Nowość TÄRNABY lampa 
stołowa 79,99 Stal i szkło.
Projekt: Stina Lanneskog.
W25 cm. Beżowy 605.080.72

PE824459.jPg

SNÖYRA łańcuch świetlny LED  
z 40 lampkami, na baterie 24,99 
Wbudowane źródła światła LED. 
Tworzywo sztuczne. Projekt: Johanna 
Jelinek. D4,9 m. Srebrny 103.647.59

PE674257.jPg

Nowość UNDERHÅLLA 
zestaw drewnianych 
klocków, 40 szt. 39,99 
Malowane i lakierowane 
bezbarwnie lite drewno 
brzozowe. Wielobarwny 
005.066.84

PE813141.jPg

Nowość VÄSTKUSTROS 
komplet pościeli 99,99  
100% bawełna flanelowa.
Poszwa S150×D200 cm.
Poszewka D50×S60 cm.
Ciemnoszary/biały 205.006.19

PE814084.jPg

NORDVIKEN stół rozkładany 
1299,- Bejcowana  
i lakierowana bezbarwnie 
okleina bukowa. Projekt: 
Francis Cayouette.
D152/223×S95, W75 cm.
Biały 903.687.15

PE729974.jPg

Nowość FRIKOSTIg miska 
3,99 Kamionka. Projekt:  
A. Fredriksson/J. Idrizi.  
Ø11, W6 cm. Biały/wzorzysty 
204.694.02

PE779219.jPg

INgABRITTA pled 129,-  
80% akryl, 20% bawełna.
Projekt: Synnöve Mork.
S130×D170 cm. Kremowy 
903.522.72

PE680745.jPg

VARDAgEN czajniczek 29,99 
Kamionka. Projekt: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson.
W15 cm. 1,2 l. Kremowy 
402.893.44

PE583682.jPg

ODDRUN pled 39,99  
100% bawełna. S130×D170 cm.
Ciemnozielony 104.565.70

PE753213.jPg

Nowość PERjOHAN ławka  
ze schowkiem 149,- Lita 
sosna. Projekt: J. Jelinek/ 
F. Wiersma. D100×G28,  
W45 cm. 604.853.39

PE798912.jPg

VARDAgEN kielich 24,99 
/4 szt. Szkło i szkło 
hartowane. Projekt:  
Nike Karlsson. W12 cm.  
280 ml. 504.158.94

PE720081.jPg

HÖjET dywan, tkany na 
płasko, ręcznie wykonany 
549,- Powierzchnia: 100% 
wełna. Wątek: 100% bawełna. 
Projekt: Paulin Machado. 
S170×D240 cm. Brązowy 
603.820.44

PE660136.jPg

NORRARYD krzesło 249,- 
Bejcowane i lakierowane 
bezbarwnie lite drewno 
bukowe i okleina bukowa.
Projekt: Nike Karlsson.
S47×G51, W83 cm.
Czarny 402.808.43

PE735599.jPg

Nowość SVARTNORA lampa 
wisząca 199,- Stal nierdzewna 
i stal malowana proszkowo. 
Projekt: Ola Wihlborg. 
Ø38, W40 cm. Imitacja stali 
nierdzewnej 505.047.72

PE828221.jPg

FULLTALIg świecznik 
39,99/3 szt. W komplecie:  
3 świeczniki (wysokość 10,  
15 i 20 cm). Aluminium 
malowane proszkowo.
Projekt: Aaron Probyn.
Czarny 403.421.34

PE643714.jPg

IDENTITET komplet 
sztućców, 16 szt. 29,99  
W komplecie: 4 widelce,  
4 noże, 4 łyżki i 4 łyżeczki.
Stal nierdzewna. Projekt: 
Henrik Preutz. 004.530.58

PE767805.jPg

gULLMAj obrus 79,99  
52% len, 48% bawełna.
S145×D240 cm. Biała koronka 
402.585.59

PE362747.jPg

FLISAT stołek dziecięcy 
79,99 Cieniowane  
i lakierowane bezbarwnie  
lite drewno sosnowe. 
Projekt: S. Fager/J. Karlsson. 
S24×G24, W28 cm. 
402.735.93

PE735964.jPg
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LOMVIKEN ramka 19,99 
Aluminium i tworzywo sztuczne. 
Projekt: M. Warnhammar/ 
A. Fredriksson. Rozmiar  
obrazka S21×W30 cm.  
Czarny 903.143.03

PE698804.jPg

MARIATHERES ścierka 
24,99/2 szt. 60% bawełna, 
40% len. Projekt: Synnöve 
Mork. S50×D70 cm.
Szary 804.795.92

PE786094.jPg

KORKEN słoik z pokrywką 
7,99 Szkło, kauczuk naturalny 
i stal nierdzewna. Ø12,  
W16,5 cm. 1 l. 502.135.46

PE729738.jPg
PÅDRAg wazon 6,- Szkło.
Projekt: Hanna Dalrot.
Ø12, W17 cm. 104.709.91

PE810681.jPg

MÄRKBART nożyczki 9,99/2 szt.  
Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne  
i guma syntetyczna. Rozmiar:  
długość 13 cm i 20 cm. Projekt:  
Sarah Fager. 403.285.57

PE728443.jPg

Nowość INSVEP kosz 
z uchwytami 49,99 
Lakierowany bezbarwnie 
rattan. D46×S31, W27 cm. 
004.768.04

PE830179.jPg

MÅLA walizka malarska 
39,99 Można uzupełnić 
papierem do rysowania, 
kredkami, flamastrami  
i kredkami świecowymi z serii 
MÅLA. Tworzywo sztuczne 
i poliester. Projekt: Henrik 
Johansson. D35×S4, W27 cm. 
Czerwony 704.598.96

PE768096.jPg

jÄSNINg koszyk do 
wyrastania chleba 39,99 
60% bawełna, 40% len 
i rattan. Projekt: Shawn 
Sowers. Ø22, W9 cm. 
104.801.36

PE791590.jPg

Nowość SVAMPMAL  
komplet pościeli 79,99  
80% bawełna, 20% wiskoza/
rayon. Projekt: Monika Mulder.  
Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. 
Ciemnozielony/biały 605.007.59

PE814078.jPg

Nowość IKEA 365+ 
szybkowar 199,-  
Stal nierdzewna i tworzywo 
sztuczne. Ø22, W23 cm. 6 l. 
204.636.50

PE771975.jPg

INgRUN pled 39,99  
87% akryl, 13% bawełna.
S130×D170 cm.
Ciemnozielony 104.927.33

PE792187.jPg

TÅSjÖN kapcie 9,99 
100% poliester i pianka 
poliuretanowa.
Rozmiar: 36–39.
S/M. Biały 903.919.33

PE714671.jPg

Nowość BEHjÄRTAD świeca 
zapachowa w doniczce 9,99  
Kamionka. Projekt: Ilse 
Crawford. Ø7,5, W8 cm.
Bonfire ciemnobrązowy 
404.998.89

    

PE825803.jPg

VARDAgEN miarka 19,99 
/5 szt. W komplecie miarki  
o pojemnościach: 1 ml,  
1 łyżeczka, 1 łyżka stołowa,  
1/2 dl oraz 1 dl. Stal 
nierdzewna. Projekt: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 
603.247.23

PE728724.jPg

LÄTTBAKAD nóż do ciasta 
12,99 Stal nierdzewna  
i tworzywo sztuczne.
Projekt: David Wahl. 
104.852.71

PE804674.jPg

RINNIg ścierka 8,99/4 szt.  
100% bawełna. Projekt: 
Hannah Wilcox. S45×D60 cm.
Biały/ciemnoszary/wzorzysty 
204.763.46

PE772338.jPg

MÅLA kredki 14,99/10 szt.
W komplecie: 10 kredek  
w różnych kolorach,  
1 temperówka i 1 pędzelek.
Lita sosna. Projekt: S. Fager 
/C. Tubertini. Różne kolory 
704.565.86

PE763480.jPg

MÅLA cienki marker 
9,99/12 szt. Tworzywo 
polipropylenowe. Projekt:  
S. Fager/C. Tubertini.  
Różne kolory 201.840.41 

PE727426.jPg
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RISATORP wózek 249,- 
Wymiary koszy: 25×38×6 cm, 
40×38×8 cm oraz 57×38×10 cm.  
Stal malowana proszkowo  
i klejona warstwowo okleina 
brzozowa. Projekt: Wiebke 
Braasch. D57×S39, W86 cm.
Biały 202.816.31

PE740789.jPg

SMÅBIT nóż i obieraczka 
24,99 W komplecie: nóż 9 cm 
(długość całkowita 18 cm)  
i obieraczka 11 cm.
Stal nierdzewna, tworzywo 
sztuczne i guma syntetyczna.
Projekt: Tina Christensen. 
402.864.06

PE728423.jPg

BÄSTISAR makaron, 
organiczny 6,99 400 g. 
604.368.91

PE771440.jPg

HUVUDROLL klopsiki 
roślinne, mrożone 15,99  
500 g. 204.835.92

PE788586.jPg

Nowość UPPLIVAD łyżka 
3,99 Olejowane lite drewno 
bukowe. D28 cm. 804.978.50

PE817355.jPg

gRUBBAN taboret  
ze schodkiem 55,- Stal 
malowana proszkowo  
i lakierowane bezbarwnie  
lite drewno brzozowe.
Projekt: Charlie Styrbjörn.
S40,3×G44,8, W42,7 cm.
Czarny/brzoza 504.729.50

PE784284.jPg

VARDAgEN patelnia 99,99 
Stal węglowa. Projekt:  
Mikael Axelsson.  
Ø28, W5 cm. 604.380.17

PE788328.jPg

PROPPMÄTT deska  
do krojenia 24,99  
Olejowane lite drewno 
bukowe. Projekt:  
Jon Karlsson.
D45×S28 cm. 502.334.22

PE728455.jPg

IKEA 365+ półmisek 19,99 
Porcelana skaleniowa.
Projekt: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson.
D31×S17 cm. Biały 702.783.96

PE729601.jPg

SYLT LINgON dżem  
z borówek, organiczny  
11,99 400 g. 103.086.26

PE574583.jPg

Nowość ULLTISTEL pled 149,- 
100% wełna. S130×D170 cm.
Czerwonobrązowy/biały 
305.022.55

PE815282.jPg

Nowość SAMMETSBLAD 
komplet pościeli 99,99  
100% bawełna.
Poszwa S150×D200 cm.
Poszewka D50×S60 cm.
Czarny/wielobarwny 
105.116.42

PE814073.jPg

Nowość gRÖNLID sofa 
trzyosobowa z szezlongiem 
2899,- Pokrycie: 100% 
poliester. S258×G98/164, 
W104 cm. Ljungen 
jasnoczerwony 294.089.75

PE780170.jPg

gUALÖV stolik  
ze schowkiem 199,-  
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Johanna Jelinek.
Ø60, W47 cm. Czarny 
703.403.79

PE739986.jPg

AgEN fotel z poduszką 169,- 
Lakierowany bezbarwnie 
rattan. 100% bawełna.
S58×G56, W79 cm.
Rattan/Norna naturalny 
193.907.73

PE787034.jPg

Nowość KINNAHULT lampa 
podłogowa 149,- Lite drewno 
jesionowe, stal i tworzywo 
sztuczne. Projekt: Sarah Fager.
Klosz Ø37 cm. W150 cm.
Czarny jesion/czarny 
704.884.03

PE818212.jPg

Nowość STORTIMjAN 
poszewka 24,99  
100% bawełna. Projekt:  
Maria Vinka. D50×S50 cm.
Szary/biały 905.069.67

PE815124.jPg

Nowość STORTIMjAN 
poszewka 24,99 100% 
bawełna. Projekt: Maria  
Vinka. D50×S50 cm.
Czarny/beżowy 505.022.59

PE815121.jPg

UNDERLÄTTA termos 79,99 
Stal malowana proszkowo.
Projekt: Mikael Axelsson.
W22 cm. 1,2 l. Czarny 
303.602.32

PE672381.jPg

PEKHULT pluszak z lampką 
nocną LED, na baterie 49,99 
Tworzywo ABS. Projekt: 
Jennifer Idrizi. S18, W19 cm. 
Szary króliczek 504.700.03

PE777022.jPg

LEN kocyk 39,99  
100% bawełna. Projekt:  
Ida Pettersson Preutz. 
S70×D90 cm. Szary 
004.890.00

PE786722.jPg

Nowość MODERLIg pluszak 
39,99 100% poliester. D54 cm. 
Czarna pantera 405.068.04

PE815625.jPg

SKALA taca 39,99  
Lite drewno brzozowe.
Projekt: Olle Gyllang.
Ø44 cm. 200.566.42

PE126850.jPg
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Nowość SVAMPMAL 
poduszka 19,99  
100% bawełna. Projekt: 
Monika Mulder. D30×S58 cm.
Ciemnożółty/biały 105.070.94

PE814968.jPg

KYRRE stołek 39,99 
Cieniowana i lakierowana 
bezbarwnie okleina brzozowa. 
Projekt: C. Styrbjörn/ 
M. Axelsson. S42×G48,  
W45 cm. 604.169.25

PE729952.jPg

SVALKA kieliszek do 
szampana 14,99/6 szt.
Szkło. Projekt: Åsa Grey.  
210 ml. 500.151.22

PE099363.jPg

Nowość PÄRUP sofa 
dwuosobowa 1099,- 
Pokrycie: 100% poliester.
S165×G80, W86 cm.
Vissle ciemnozielony 
593.891.74

PE800220.jPg

BORgEBY stolik kawowy 
299,- Lakierowana 
bezbarwnie okleina brzozowa.
Projekt: Johanna Jelinek.
Ø70, W42 cm. 703.893.56

PE817609.jPg

TRUBBNATE klosz lampy 
wiszącej 39,99 Oprawa  
z przewodem i żarówka  
są sprzedawane osobno.
Tworzywo polipropylenowe.
Projekt: Erik Østerby.
Ø38, W35 cm. Biały 204.848.17

PE798151.jPg

Nowość SVAMPMAL tkanina 
19,99/m 100% bawełna.
Projekt: Monika Mulder.
S150 cm. Biały/czarny 
005.039.68

PE815106.jPg

Nowość FjÄLLTIMOTEj 
poduszka 19,99 100% 
bawełna. Projekt: Hanna-
Kaarina Heikkilä. D30×S58 cm.
Biały/czarny 505.071.10

PE815101.jPg

VISSVASS łańcuch 
oświetleniowy LED,  
na baterie, 40 lampek 19,99 
Wbudowane źródła światła 
LED. Tworzywo sztuczne.
D4,9 m. Srebrny 404.141.02

PE674266.jPg

SKÅDIS tablica perforowana 
49,- Malowana płyta 
pilśniowa. Projekt: Eva Lilja 
Löwenhielm. S56×W56 cm.
Biały 003.208.03

PE727708.jPg

Nowość SOLDRÄNKT 
wiaderko do szampana 129,- 
Stal nierdzewna. Ø36,  
W22 cm. 605.106.59

PE688334.jPg

ARV BRÖLLOP patera  
z pokrywką 49,99 Szkło.
Projekt: Sissa Sundling.
Ø29, W22 cm. 401.255.50

PE729526.jPg

BAKgLAD łopatka 3,99 
Tworzywo sztuczne i guma 
silikonowa. Projekt:  
Kevin Gouriou. D26 cm.
Beżowy/niebieski 204.855.48

PE805170.jPg

LÄTTBAKAD łopatka do 
ciasta 19,99 Stal nierdzewna  
i tworzywo sztuczne. Projekt: 
Kevin Gouriou. 304.852.65

PE804678.jPg

SMAKSAM zestaw do 
dekorowania ciast 19,99 
W komplecie: grzebień 
cukierniczy (13x13 cm), nóż 
strunowy do ciast (D31 cm,  
W11 cm), 1 rękaw cukierniczy  
z 6 końcówkami (Ø2 cm,  
W3 cm). Tworzywo sztuczne 
i stal nierdzewna. 102.570.33

PE728720.jPg

Nowość BAKgLAD talerz  
do ciast 99,- Marmur  
i stal niklowana. Projekt: 
David Wahl. Ø29, W11 cm. 
004.852.62

PE810361.jPg

VISPAD miska 19,99/2 szt. 
Rozmiary: 2,3 l (śr. 22 cm)  
oraz 3,7 l (śr. 26 cm).
Tworzywo sztuczne.
Projekt: K. Hagberg/ 
M. Hagberg. Biały 504.217.91

PE728490.jPg

MARIATHERES rękawica 
kuchenna 17,99 Tkanina: 
60% bawełna, 40% len.
Projekt: Synnöve Mork.
D33 cm. Szary 104.796.04

PE786104.jPg

DALFRED stołek barowy 
149,- Malowane lite drewno.
Projekt: Sarah Fager.
Siedzisko Ø30, W63–74 cm.
Czarny 601.556.02

PE735711.jPg

Nowość HÅVERUD 
stół z drabinką do 
przechowywania 399,-  
Folia melaminowa i stal 
malowana proszkowo.
S105×G66, W192 cm.
Czarny 405.042.54

PE830209.jPg

NEREBY pojemnik 14,99  
80% bawełna, 20% włókna 
konopi. Projekt: Charlie 
Styrbjörn. S8,5×G8,5, W23 cm.
Naturalny 904.290.97

PE795928.jPg

HEMMABAK forma  
z wyjmowanym dnem 
39,99 Stal z powłoką 
nieprzywierającą.
Ø27, W7 cm. Szary  
804.566.80

PE778711.jPg

HILDEgUN fartuch 7,- 
Regulowany pasek na szyi. 
100% bawełna. D84×S63 cm. 
004.840.45

PE790573.jPg
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