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Łazienki

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej sprzedaży. 
Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl
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GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
Szafka z blatem i umywalką nablatową
Patrz str. 2.

2349,-
EKOLN
Kosz na odpady. Stal malowana proszkowo,  
stal nierdzewna i tworzywo sztuczne.  
Ø17, W24cm. 3l. Beżowy 704.930.13

4999

Odpręż się
Najwyższa pora się rozluźnić i wyrzucić z siebie wszystko, co 
zakłóca twój spokój. Skutecznie przypominają o tym delikatne 
krągłości kosza na odpady EKOLN, którego proste wzornictwo 
odświeży wnętrze łazienki. A jeśli cenisz sobie spójny wystrój, 
uzupełnij go pozostałymi akcesoriami z serii.

Meble GODMORGON 
mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:704.930.13
ikeaproduct:894.853.86


1

Oszczędzanie wody to bułka z masłem. 
Nakładka na baterię łazienkową 
ÅBÄCKEN pozwala żyć w bardziej  
zrównoważony sposób bez zakłócania 
twoich codziennych rytuałów.

  Zewnętrzna okładka: 
  Nowość GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK szafka 

z blatem i umywalką nablatową 2349,- W zestawie 
oszczędzający wodę i energię napowietrzacz  
(5,7l/min.). Wykończenie z folii, laminat i kruszony  
marmur. S60×G49, W43cm. Gillburen/ciemnoszary/

  imitacja czarnego marmuru/bateria Brogrund 
 894.853.86 

    LINDBYN lustro 299,- Szkło lustrzane i aluminium. 
Projekt: Andreas Fredriksson. S60×W120cm. Czarny 
304.586.10

   Nowość KABOMBA lampa ścienna LED 219,-  
Stal i tworzywo sztuczne. Projekt: C. Halskov/ 
H. Dalsgaard. Ø14, W47cm. Z możliwością  
przyciemniania/matowy/czarny 804.852.82

  
    *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

Wejdź i odetchnij
Jeśli chcesz pobyć w samotności, żeby się odprężyć, poprzeglądać  
w lustrze, odrobinę pomedytować, coś napisać albo trochę sobie  
popłakać – łazienka jest do tego idealnym miejscem.

Oczyść swój umysł i zadbaj o swoje ciało w przestrzeni, w której wszystko 
jest uporządkowane i gdzie nie brakuje miejsca, żeby w komfortowych 
warunkach poprawić sobie nastrój.

A jeżeli potrzebujesz pomocy w urządzaniu łazienki swoich marzeń,  
możesz skorzystać z szerokiej oferty usług dodatkowych.

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

ikeaproduct:904.238.25


Co cię odpręża?

GODMORGON
Doskonały porządek

HEMNES
Kąpiel w eleganckim otoczeniu  

ENHET
Twoja osobista przestrzeń

Usługi, gwarancje i zwroty
Łazienka całkowicie po twojemu

NYSJÖN, LILLTJÄRN, RÅGRUND
Cudownie proste rozwiązania
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Coś wpadło ci w oko i chcesz 
poznać cały asortyment? 
Zajrzyj na IKEA.pl

 3

2

 1 Nowość ÅBÄCKEN nakładka na baterię  
łazienkową 29,99 Tworzywo ABS. Projekt:  
Erik Thomasson. W30mm. 904.238.25

 2 GANSJÖN komplet łazienkowy, 3 szt. 79,99 
Kamionka. 504.988.89

Broszura udostępniana jest bezpłatnie i ma charakter informacyjny - stanowi jedynie  
zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego („Kodeks Cywilny Dz.U. 1064 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami”). Broszura została 
przygotowana przez IKEA na okres od 22.08.2022 do 31.07.2023. Ceny zawarte w broszurze mogą 
ulec zmianie. Produkty w niej zamieszczone są w większości importowane, ale część z nich może 
być produkowana w Polsce. Dołożymy wszelkich starań, by przedstawione artykuły były w ciągłej 
sprzedaży. Zastrzegamy możliwość przerw w dostawach oraz wycofania wybranych artykułów  
ze sprzedaży, wprowadzania ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie  
niektórych artykułów, a w razie konieczności użycia surowców zastępczych.

ikeaproduct:504.988.89


4 GODMORGON GODMORGON 5

Harmonia i porządek
Gdy wszystko w łazience jest starannie uporządkowane i zawsze na swo-
im miejscu, dużo łatwiej jest zapomnieć o stresie. Seria GODMORGON  
to nie tylko dopracowane detale i szeroki wybór pod względem stylu  
i funkcjonalności, ale również satysfakcjonująca świadomość, że za  
frontami szafek nie ma ani śladu bałaganu.

 2 HAMNSKÄR bateria z sitkiem/korkiem 600,- W ze-
stawie oszczędzający wodę i energię napowietrzacz 
(5,7l/min). Metalizowany mosiądz. Projekt: Ola 
Wihlborg. W19cm. Czarny 103.472.13 

 3 TÖRNVIKEN umywalka nablatowa 400,- Ceramika. 
Ø45, W14cm. Biały 902.915.18

 4 TOLKEN blat łazienkowy 400,- Wykończenie z folii 
melaminowej. D122×G49cm. Grubość 2cm. Imitacja 
marmuru 803.546.91

 5 GODMORGON pojemnik z pokrywką, 5 szt. 49,99 
Pomaga uporządkować biżuterię, akcesoria do ma-
kijażu i buteleczki. Tworzywo PET. Przyciemniony 
504.002.70

 6 VOXNAN zestaw prysznicowy z deszczownicą 
649,- Słuchawka prysznicowa zużywa 8 litrów wody 
na minutę, a deszczownica 9,5 litra na minutę. 

Chromowany mosiądz, stal nierdzewna i tworzy-
wo ABS. Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. W85cm. 
Chromowany 503.425.91  

 7 KROKFJORDEN półka narożna z przyssawkami 
39,99 Malowana proszkowo/galwanizowana stal. 
S20×G20, W11cm. Ocynkowany 304.540.04

 8 HEMNES ławka 399,- Malowane wykończenie. 
Projekt: T. Christensen/K. Legaard. D83×S37, 
W53cm. Biały 502.236.25

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróci-
ła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączony-
mi mocowaniami trzeba przymocować do ściany 
zgodnie z instrukcją montażu.

 
  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

VOXNAN
Zestaw prysznicowy  
z deszczownicą

649,-
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HEMNES
Ławka

399,-
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Wymiary poglądowe
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cm

180 cm

200 cm

6,9 m2 

 1 GODMORGON szafka pod umywalkę z 4 szuflada-
mi 1299,- Wykończenie z folii. S120×G47, W58cm. 
Kasjön/biały 503.876.74

1399,-
  92,84 x 18 mies. 

 
RRSO 25,95% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 34.

GODMORGON
Szafka pod umywalkę z 4 szufladami

1399,-
1

Zestaw prysznicowy  
VOXNAN ma bezpłatną  
3-letnią gwarancję.

Meble GODMORGON mają  
bezpłatną 10-letnią gwarancję.

TÖRNVIKEN
Umywalka nablatowa

400,-/szt.

3
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Spa w twoim domu 
Spędzasz dzień w domu i choć masz pod opieką dzieci, chcesz  
zadbać trochę o siebie? W łazience, w której nie brakuje miejsca  
do przechowywania, a twoje przybory toaletowe są schowane, ale  
łatwo dostępne, nie powinno to być trudne. Zrób przyjemność swoim  
zmysłom i przygotuj koszyk z delikatnymi kosmetykami, puszyste  
ręczniki, miękkie kapcie, ciepły szlafrok, a do tego relaksującą muzykę 
w tle. Dodaj nastrojowe oświetlenie, może jeszcze poręczny stołek  
i można zaczynać! I nie przejmuj się, jeśli nie będzie idealnie. Grunt  
to uporządkować myśli i nacieszyć się chwilą spokoju.

 2 ODENSVIK podwójna umywalka 750,- Ceramika. 
Projekt: Magnus Elebäck. S103×G49cm. 001.356.12

 3 VILTO regał 399,- Lakierowana bezbarwnie lita 
brzoza. Projekt: Maja Ganszyniec. S46×G26, 
W150cm. Brzoza 903.444.56

 4 KABOMBA lampa ścienna LED z lusterkiem 169,-  
Stal i tworzywo sztuczne. Projekt: C. Halskov/ 
H. Dalsgaard. Ø20, W10cm. Z możliwością  
przyciemniania/matowy/czarny 604.852.83

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

Przygotuj się na relaks ze ściem-
nianą lampą ścienną KABOMBA 
wyposażoną w lusterko. W peł-
nym świetle z łatwością nałożysz 
makijaż, a po jego przygaszeniu 
nacieszysz się miłą atmosferą.

2

GODMORGON
Szafka pod umywalkę  
z 2 szufladami

799,-
1

3 VILTO
Regał

399,-

4 KABOMBA
Lampa ścienna  
LED z lusterkiem

169,-/szt.

Wymiary poglądowe

16
0 

cm

286 cm

278 cm

7,7 m2

 1 GODMORGON szafka pod umywalkę z 2 szuflada-
mi 699,- Wykończenie z folii. S100×G47, W58cm. 
Połysk/biały 803.440.94

799,-
  75,14 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

Meble GODMORGON mają  
bezpłatną 10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:001.356.12
ikeaproduct:803.440.94
ikeaproduct:903.444.56
ikeaproduct:604.852.83
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Przyda się mała czy duża 
pomoc? Zaplanuj i zaprojektuj 
}swoją wymarzoną łazienkę 
wspólnie z naszymi specjali-
stami w dogodnym dla ciebie 
terminie. Więcej na str. 34 lub 
na IKEA.pl/projektowanie

Bateria z czujnikiem pomaga oszczędzać 
wodę i utrzymać łazienkę w czystości. 
Wystarczy delikatnie poruszyć ręką przed 
baterią, żeby z kranu popłynęła woda.  
Gdy zabierzesz rękę, po 2 sekundach  
woda przestanie płynąć. Czysta magia!

3

1 VAPPEBY
Lampa z głośnikiem  
bluetooth

279,-

4

5

8 GODMORGON GODMORGON 9

 1 VAPPEBY lampa z głośnikiem bluetooth 279,-
 Tworzywo ABS. Projekt: Sarah Fager. Ø17, W25cm. 
Można używać na zewnątrz/niebieski 405.107.35

 2 VILTO taboret/schodek 129,- Lakierowana bez-
barwnie lita brzoza. Projekt: Maja Ganszyniec. 
S40×G32, W25cm. Brzoza 603.444.53

 3 GANSJÖN komplet łazienkowy, 3 szt. 79,99 
Kamionka. 504.988.89

 4 KROKFJORDEN kosz z przyssawkami 39,99 
Malowana proszkowo/galwanizowana stal. 
S24×G12, W11cm. Ocynkowany 904.540.01

 5 BROGRUND bateria umywalkowa z czujnikiem 
700,- W zestawie oszczędzający wodę i energię  
napowietrzacz (5,7l/min). Chromowany  
mosiądz. Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. W13cm. 
Chromowany 004.233.54  

 6 VALLASÅN ręcznik kąpielowy 35,99 Dostępny  
w różnych rozmiarach. 80% bawełna, 20% wiskoza/
sztuczny jedwab. S70×D140cm. Jasnoszary/ 
brązowy 805.021.25

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

6 VALLASÅN
Ręcznik kąpielowy

3599/szt.

2 VILTO
Taboret/schodek

129,-
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 1 GODMORGON/ODENSVIK zestaw mebli łazienko-
wych, 4 szt. 1499,- Wykończenie z folii i ceramika. 
S63×G49, W64cm. Biały/bateria Dalskär 893.324.59

1499,-
  99,47 x 18 mies. 

 
RRSO 25,95% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 34.

 2 GODMORGON pojemnik z pokrywką, 5 szt. 49,99 
Pomaga uporządkować biżuterię, akcesoria do ma-
kijażu i buteleczki. Rozmiary: 1 pojemnik (24x20x9,5 
cm, 3,8 l), 1 pojemnik (22x7,8x9,5 cm, 1,2 l) oraz  
3 pojemniki (9,9x7,8x9,5 cm, 0,5 l). Tworzywo PET. 
Przyciemniony 504.002.70

 3 VALLAMOSSE bateria prysznicowa z termostatem 
349,- Chromowany cynk i tworzywo poliamidowe. 
S26,5×G10cm. Chromowany 103.496.55 

 4 LILLREVET słuchawka prysznicowa, 1 strumień 
wody 13,- Słuchawka prysznicowa zużywa 6,8 litra 
wody na minutę. Tworzywo ABS i kauczuk synte-
tyczny. Ø8cm. Biały 303.426.29 

 5 TISKEN pojemnik z przyssawkami 19,99 Tworzywo 
sztuczne i kauczuk syntetyczny. S28×G17, W17cm. 
Biały 403.812.53

 6 DALSKÄR bateria umywalkowa 300,- W zesta-
wie oszczędzający wodę i energię napowie-
trzacz (5,7l/min). Chromowany mosiądz. Projekt: 
Magnus Elebäck. W18cm. Chromowany 302.812.92 

 
 7 TISKEN kubek na szczoteczkę z przyssawką 14,99 

Tworzywo sztuczne i kauczuk syntetyczny. W18cm. 
Biały 803.812.94

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróci-
ła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączony-
mi mocowaniami trzeba przymocować do ściany 
zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.
 

Cisza i spokój
Nawet jeśli twoja łazienka jest niewielka, możesz zmie-
ścić w niej wszystko, co potrzebne, i zachować pełną 
spokoju atmosferę. Sporo miejsca do przechowywania 
drobnych przedmiotów, jak szuflady z pojemnikami  
oraz haczyki i koszyki z przyssawkami, pozwolą ci  
zadbać o siebie i twoich bliskich.

Wymiary poglądowe
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 1 GODMORGON/RÄTTVIKEN zestaw mebli łazien-
kowych, 4 szt. 3399,- W komplecie sitko/korek 

  oraz syfon. Wykończenie z folii i ceramika. 
S82×G49, W93cm. Kasjön jasnoszary/bateria 
Hamnskär 493.155.41

3399,-
  101,40 x 48 mies. 

 
RRSO 20,59% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 GODMORGON noga 40,-/szt. Stal nierdzewna. 
Projekt: Sarah Fager. W17/26cm. Kasjön/błyszczący 
903.917.30

 3 FRIHULT lampa ścienna 89,99 Szkło, aluminium 
i stal nierdzewna. Projekt: Kevin Gouriou. Ø14, 
W15cm. Stalowy 404.316.01

 4 FRÄCK lustro 29,99 Szkło lustrzane i stal nierdzew-
na. Ø17cm. Stal nierdzewna 380.062.00

 5 SKOGHALL hak, samoprzylepny 19,99/3 szt. 
Samoprzylepna taśma ułatwia mocowanie na ścia-
nie. Chromowany cynk. Chromowany 302.070.75

 6 GODMORGON pojemnik z pokrywką, 5 szt. 49,99 
Pomaga uporządkować biżuterię, akcesoria 
do makijażu i buteleczki. Rozmiary: 1 pojemnik 
(24x20x9,5 cm, 3,8 l), 1 pojemnik (22x7,8x9,5 cm, 
1,2 l) i 3 pojemniki (9,9x7,8x9,5 cm, 0,5 l). Tworzywo 
PET. Przyciemniony 504.002.70

 7 HAMNSKÄR bateria z sitkiem/korkiem 500,-  
W zestawie oszczędzający wodę i energię na-
powietrzacz (5,7l/min). Chromowany mosiądz. 
Projekt: Ola Wihlborg. W19cm. Chromowany 
803.430.75 

 8 SALUDING kosz na pranie 199,- Bambus. Projekt: 
Nike Karlsson. Ø40, W64cm. 50l.  Wykonano ręcz-
nie/bambus 705.035.83

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na  
str. 34.

Małe chwile  
wielkiego spokoju
Możliwość rozpoczęcia i zakończenia dnia w uporządkowanym i staran-
nie urządzonym otoczeniu ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. 
Umieść wszystko, co niezbędne w łazience, w szufladach i zamkniętych 
szafkach. A wybierając akcesoria, nie zapominaj, że spójna stylistyka  
i delikatne kolory potrafią rozświetlić nawet najmniejszą łazienkę.  
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14 GODMORGON GODMORGON 15

 1 GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK szafka z blatem 
i umywalką 1749,- W zestawie oszczędzający wodę 
i energię napowietrzacz (5,7l/min). Wykończenie  
z folii i kruszony marmur. S82×G49, W72cm.  
Biały/bambus/bateria Brogrund 093.086.65

1749,-
  91,05 x 24 mies. 

 
RRSO 24,81% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 GODMORGON szafka dwudrzwiowa z lustrem 
1200,- Wykończenie z folii i szkło lustrzane. 
S80×G14, W96cm. Lustro 103.043.55

 3 EKOLN kubek na szczoteczki 14,99 W sam raz na 
szczoteczki i pastę do zębów. Kamionka. Projekt: 
Anna Efverlund. Beżowy 304.930.10

 4 RÅGRUND krzesło/wieszak na ręczniki 199,-
 Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt: David 
Wahl. S39×G44, W140cm. Bambus 902.530.74

 5 GODMORGON/BRÅVIKEN szafka z 2 szufladami 
i umywalką 2399,- Wykończenie z folii i kruszony 
marmur. S100×G48, W68cm. Dąb bejcowany na 
biało/bateria Brogrund 592.925.01

2399,-
  103,80 x 30 mies. 

 
RRSO 23,48% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 6 GODMORGON szafka wysoka 900,- Wykończenie z 
folii i szkło hartowane. S40×G32, W192cm. Dąb bej-
cowany na biało 603.440.71

 7 STORJORM szafka dwudrzwiowa z lustrem i wbu-
dowanym oświetleniem 1000,- Wykończenie z folii, 
szkło hartowane i szkło lustrzane. Projekt: Henrik 
Preutz. S100×G14, W96cm. Biały 202.481.18

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na  
str. 34.

Komfort w dobrym stylu
Urządzenie odprężającej łazienki, w której wieczorami panuje uspokajająca 
atmosfera, a rano można sprawnie przygotować się do rozpoczynającego się 
dnia, jest jak najbardziej możliwe. Szafka z głębokimi szufladami pomoże  
ci zaprowadzić porządek za kulisami, tak żeby nic nie zaburzało wystroju 
wnętrza. Seria GODMORGON z pewnością cię nie zawiedzie!2

4

6

7

3

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

GODMORGON/BRÅVIKEN
Szafka z 2 szufladami i umywalką

2399,-
5

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
Szafka z blatem i umywalką

1749,-
1

Meble GODMORGON mają  
bezpłatną 10-letnią gwarancję.
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Twoja własna  
oaza spokoju
Mnóstwo miejsca do przechowywania, poręczne haczyki i pojemniki 
pełniące też funkcję ozdobną – niezwykle proste w montażu modułowe 
meble ENHET dają ci pełną swobodę w urządzaniu łazienki, która  
będzie odpowiadać codziennym nawykom każdego z domowników.  
To również doskonały sposób na wyrażenie swojej osobowości.

16 ENHET ENHET 17

 2 ENHET haczyk 5,-/2 szt. Można uzupełnić sprzeda-
waną osobno szyną na haczyki ENHET. Stal malo-
wana proszkowo. D5cm. Biały 004.657.54

 3 SKATTÅN pojemnik 5,- Tworzywo polipropyle-
nowe. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø12, W34cm. 
304.657.57

 4 ENHET szafka z lustrem 360,- W zestawie: 1 rama 
ścienna z 2 półkami oraz 1 wiszące lustro do ramy. 
Szkło lustrzane i stal malowana proszkowo.  
Projekt: E. Lilja Löwenhielm. S60×G17, W75cm.  
Biały 793.365.18

 5 SILVERGLANS listwa oświetleniowa LED do łazienki 
49,99/szt. Aluminium malowane proszkowo i two-
rzywo sztuczne. D60×S1,8, W1,8cm. Z możliwością 
przyciemniania/biały 705.286.68

 6 ENHET półka obrotowa 45,- Pasuje do dowolnej 
otwartej obudowy z serii ENHET. Stal malowa-
na proszkowo. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø21, 
W40cm. Antracytowy 204.657.34

 7 OPPEJEN ścianka prysznicowa 699,- Aluminium 
i szkło hartowane. Projekt: Henrik Preutz. 
S84×W199cm. Szkło 504.101.65

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróci-
ła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączony-
mi mocowaniami trzeba przymocować do ściany 
zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

Wymiary poglądowe

25
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cm 203 cm
164 cm

4,1 m2
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3

4

7

SILVERGLANS
Listwa oświetleniowa  
LED do łazienki

4999/szt.

5

ENHET
Półka obrotowa

45,-
6

Ścianka prysznicowa OPPEJEN nie ograniczy 
dostępu światła, za to zatrzyma wodę przed 
zalaniem całego pomieszczenia.

 1 ENHET/TVÄLLEN zestaw mebli łazienkowych, 18 
szt. 2454,- Wykończenie z folii. Imitacja dębu/biały/
bateria Brogrund   793.376.50

  Całkowita cena obejmuje szafki, otwartą obudowę, 
umywalkę, baterię z korkiem/sitkiem, gałki/uchwy-
ty, lustro wiszące, haczyki oraz pojemnik SKATTÅN. 

  Oświetlenie jest sprzedawane osobno.

2454,-
  106,18 x 30 mies. 

 
RRSO 23,48% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

ENHET/TVÄLLEN
Zestaw mebli łazienkowych, 18 szt.

2454,-
1

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:004.657.54
ikeaproduct:304.657.57
ikeaproduct:793.365.18
ikeaproduct:504.101.65
ikeaproduct:705.286.68
ikeaproduct:204.657.34
ikeaproduct:793.376.50


Twoja własna  
oaza spokoju
Mnóstwo miejsca do przechowywania, poręczne haczyki i pojemniki 
pełniące też funkcję ozdobną – niezwykle proste w montażu modułowe 
meble ENHET dają ci pełną swobodę w urządzaniu łazienki, która  
będzie odpowiadać codziennym nawykom każdego z domowników.  
To również doskonały sposób na wyrażenie swojej osobowości.

16 ENHET ENHET 17

 2 ENHET haczyk 5,-/2 szt. Można uzupełnić sprzeda-
waną osobno szyną na haczyki ENHET. Stal malo-
wana proszkowo. D5cm. Biały 004.657.54

 3 SKATTÅN pojemnik 5,- Tworzywo polipropyle-
nowe. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø12, W34cm. 
304.657.57

 4 ENHET szafka z lustrem 360,- W zestawie: 1 rama 
ścienna z 2 półkami oraz 1 wiszące lustro do ramy. 
Szkło lustrzane i stal malowana proszkowo.  
Projekt: E. Lilja Löwenhielm. S60×G17, W75cm.  
Biały 793.365.18

 5 SILVERGLANS listwa oświetleniowa LED do łazienki 
49,99/szt. Aluminium malowane proszkowo i two-
rzywo sztuczne. D60×S1,8, W1,8cm. Z możliwością 
przyciemniania/biały 705.286.68

 6 ENHET półka obrotowa 45,- Pasuje do dowolnej 
otwartej obudowy z serii ENHET. Stal malowa-
na proszkowo. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø21, 
W40cm. Antracytowy 204.657.34

 7 OPPEJEN ścianka prysznicowa 699,- Aluminium 
i szkło hartowane. Projekt: Henrik Preutz. 
S84×W199cm. Szkło 504.101.65

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróci-
ła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączony-
mi mocowaniami trzeba przymocować do ściany 
zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.
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2454,-
  106,18 x 30 mies. 

 
RRSO 23,48% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

ENHET/TVÄLLEN
Zestaw mebli łazienkowych, 18 szt.

2454,-
1

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.
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Regulowany drążek pozwala lepiej  
wykorzystać dostępną przestrzeń.  
W dodatku nie zajmuje cennego  
miejsca na podłodze.

2 3

4

5 6

18 ENHET ENHET 19

Pranie na poziomie
Chcesz urządzić praktyczną pralnię, ale ogranicza cię niewielka po-
wierzchnia? Wykorzystaj miejsce na pralce i na ścianie nad nią.  
Dzięki szafkom ENHET możesz stworzyć rozwiązanie na miarę dostęp-
nej przestrzeni. Tym sposobem zagospodarujesz nawet najciaśniejsze 
kąty. Pranie może być jeszcze łatwiejsze z wózkiem, do którego pozbie-
rasz ubrania z całego domu (albo przewieziesz je z pralki do suszarki), 
oraz mocowanymi do ściany drążkami, dzięki którym zwolnisz cenne 
miejsce na podłodze. Tadam!

 2 UPPDATERA pojemnik 79,99 Lakierowany bez-
barwnie bambus. Projekt: S. Fager/F. Cayouette. 
S24×G32, W15cm. Jasny bambus 805.207.18

 3 VARDAGEN słoik z pokrywką 19,99 Przezroczyste 
słoiki ułatwiają znajdowanie potrzebnych rzeczy 
bez względu na to, gdzie je schowaliśmy. Szkło 
i guma silikonowa. Projekt: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø15, W18cm. 1,9l. Szkło  
bezbarwne 002.919.28

 4 NEREBY pojemnik 14,99 Można łączyć z innymi  
akcesoriami z serii NEREBY. 80% bawełna,  
20% juta. Projekt: Charlie Styrbjörn. S8,5×G8,5, 
W23cm. Naturalny 904.290.97

 5 Nowość UDDARP pralka, 8 kg 1999,- S59,5×G62,8, 
W85,5cm. IKEA 500 705.254.67

 6 Nowość UDDARP suszarka bębnowa, 8 kg 2699,- 
S59,5×G64,9, W84,9cm. IKEA 500 405.279.86

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

Wymiary poglądowe

24
2 

cm

286 cm

7,1 m2

 1 Nowość ENHET kombinacja do przechowywania 
prania 1305,- Płyta wiórowa. S139×G63,5cm. Biały 
194.774.55

  Cena obejmuje szafkę, panel boczny, blat, gałki/
uchwyty, torbę na pranie i regulowany drążek.
Oświetlenie i akcesoria są sprzedawane osobno.

1305,-
  86,60 x 18 mies. 

 
RRSO 25,95% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

ENHET
Kombinacja do przechowywania prania

1305,-
1

Nowość
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miejsce na podłodze. Tadam!

 2 UPPDATERA pojemnik 79,99 Lakierowany bez-
barwnie bambus. Projekt: S. Fager/F. Cayouette. 
S24×G32, W15cm. Jasny bambus 805.207.18

 3 VARDAGEN słoik z pokrywką 19,99 Przezroczyste 
słoiki ułatwiają znajdowanie potrzebnych rzeczy 
bez względu na to, gdzie je schowaliśmy. Szkło 
i guma silikonowa. Projekt: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. Ø15, W18cm. 1,9l. Szkło  
bezbarwne 002.919.28

 4 NEREBY pojemnik 14,99 Można łączyć z innymi  
akcesoriami z serii NEREBY. 80% bawełna,  
20% juta. Projekt: Charlie Styrbjörn. S8,5×G8,5, 
W23cm. Naturalny 904.290.97

 5 Nowość UDDARP pralka, 8 kg 1999,- S59,5×G62,8, 
W85,5cm. IKEA 500 705.254.67

 6 Nowość UDDARP suszarka bębnowa, 8 kg 2699,- 
S59,5×G64,9, W84,9cm. IKEA 500 405.279.86

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.
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prania 1305,- Płyta wiórowa. S139×G63,5cm. Biały 
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uchwyty, torbę na pranie i regulowany drążek.
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Nowość
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Dzięki haczykom na ścianie nie zajmujesz 
miejsca na podłodze! Zamocuj kilka  
wieszaków obok siebie, żeby zmieścić  
więcej akcesoriów do prania i prasowania.

Zadbaj o swoje ubrania, używając 
torebek na pranie, dzięki którym 
oddzielisz delikatne tkaniny  
od reszty prania.

5

6

SLIBB
Wisząca klamerka

499/8 szt.

3

20 ENHET ENHET 21

 1 MULIG drążek na ubrania 19,99 Stal malowana 
proszkowo. Projekt: Henrik Preutz. S60-90×G26, 
W16cm. Biały 301.794.35

 2 Nowość ENHET wózek na pranie 249,- Stal malo-
wana proszkowo. 100% poliester. Projekt: Francis 
Cayouette. S28×G55, W79cm. Biały 105.161.02

 3 SLIBB wisząca klamerka 4,99/8 szt. Pasuje na  
drążki, suszarki i linki na pranie. Tworzywo  
polipropylenowe. Projekt: Zhelin Lian. 404.990.02

 4 LAGT pokrowiec na deskę do prasowania 29,99 
Pasuje na deski do prasowania o długości  
108–120 cm i szerokości 33–40 cm. Bawełna  
i poliester. D43×S17, W4cm. Szary 803.425.75

 5 TOLKNING kosz na pranie na kółkach 299,- 
Lakierowana bezbarwnie wierzba. Projekt:  
Nike Karlsson. S46×G30, W87cm. Wykonano  
ręcznie/wierzba 805.126.24

 6 SLIBB torba na pranie 4,- 100% poliester. Projekt: 
Willy Chong. S22×G22, W19cm. Biały 504.304.32

1

ENHET
Wózek na pranie

249,-/szt.

2

Nowość

LAGT
Pokrowiec na deskę  
do prasowania

2999
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 2 Nowość ENHET wózek na pranie 249,- Stal malo-
wana proszkowo. 100% poliester. Projekt: Francis 
Cayouette. S28×G55, W79cm. Biały 105.161.02
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drążki, suszarki i linki na pranie. Tworzywo  
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Wymiary poglądowe

19
0 

cm

110 cm

80 cm

2,5 m2 

Miniaturowa 
pralnia
Czysta i uporządkowana przestrzeń jest jak łyk  
świeżego powietrza. Zbuduj własny zestaw ENHET,  
za pomocą którego zagospodarujesz całą dostępną  
przestrzeń, nawet w ciasnych zakamarkach. Okazuje się, 
że można mieć stylową łazienkę z praktycznym kącikiem 
do prania ubrań.

22 ENHET ENHET 23

Stwórz ciepłą i spokojną 
atmosferę z naturalnym 
drewnem bambusowym. 
Pudełka są lekkie i łatwo 
je przestawić tam, gdzie 
akurat są potrzebne.

7 PURRPINGLA
Torba na pranie

7999

6

4

5

3

 3 LETTAN lustro 150,- Szkło. S60×G1, W96cm. 
804.353.05

 4 BULLIG pojemnik 49,99 Lakierowany bezbarwnie 
bambus. D32×S25, W25cm. 404.745.96

 5 DRAGAN komplet łazienkowy, 4 szt. 49,99 
Lakierowany bezbarwnie bambus. 402.226.07

 6 LILLASJÖN gałka 19,99/2 szt. Aluminium malowa-
ne proszkowo i lita brzoza. 504.779.62

 7 PURRPINGLA torba na pranie 79,99 S47×G37, 
W58cm. Ø47cm. 004.938.32

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

1

 1 ENHET/TVÄLLEN szafka z 2 szufladami i umywal-
ką 1224,- Wykończenie z folii i ceramika. Projekt: 
Hanna Grann Dalrot. S64×G43, W87cm. Szary/ 
bateria Pilkån 394.800.94

  Całkowita cena obejmuje szafkę, nogi, umywal-
kę, baterię z sitkiem/korkiem i gałki/uchwyty. 
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.

  1224,-
  115,11 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 Nowość ENHET kombinacja do przechowywania 
prania 929,- Wykończenie z folii i stal malowana 
proszkowo. S140×G32, W204cm. Antracytowy/ 
szary 894.774.71

  Całkowita cena obejmuje szafkę, otwartą obu-
dowę, gałki/uchwyty, haki i pojemnik SKATTÅN. 
Oświetlenie i akcesoria są sprzedawane osobno.

929,-
  87,36 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

ENHET
Kombinacja do przechowywania prania

929,-
2

Nowość

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:804.353.05
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ikeaproduct:894.774.71
ikeaproduct:004.938.32
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ikeaproduct:404.745.96
ikeaproduct:504.779.62
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przestrzeń, nawet w ciasnych zakamarkach. Okazuje się, 
że można mieć stylową łazienkę z praktycznym kącikiem 
do prania ubrań.

22 ENHET ENHET 23

Stwórz ciepłą i spokojną 
atmosferę z naturalnym 
drewnem bambusowym. 
Pudełka są lekkie i łatwo 
je przestawić tam, gdzie 
akurat są potrzebne.

7 PURRPINGLA
Torba na pranie

7999

6

4

5

3

 3 LETTAN lustro 150,- Szkło. S60×G1, W96cm. 
804.353.05

 4 BULLIG pojemnik 49,99 Lakierowany bezbarwnie 
bambus. D32×S25, W25cm. 404.745.96

 5 DRAGAN komplet łazienkowy, 4 szt. 49,99 
Lakierowany bezbarwnie bambus. 402.226.07

 6 LILLASJÖN gałka 19,99/2 szt. Aluminium malowa-
ne proszkowo i lita brzoza. 504.779.62

 7 PURRPINGLA torba na pranie 79,99 S47×G37, 
W58cm. Ø47cm. 004.938.32

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

1

 1 ENHET/TVÄLLEN szafka z 2 szufladami i umywal-
ką 1224,- Wykończenie z folii i ceramika. Projekt: 
Hanna Grann Dalrot. S64×G43, W87cm. Szary/ 
bateria Pilkån 394.800.94

  Całkowita cena obejmuje szafkę, nogi, umywal-
kę, baterię z sitkiem/korkiem i gałki/uchwyty. 
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.

  1224,-
  115,11 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 Nowość ENHET kombinacja do przechowywania 
prania 929,- Wykończenie z folii i stal malowana 
proszkowo. S140×G32, W204cm. Antracytowy/ 
szary 894.774.71

  Całkowita cena obejmuje szafkę, otwartą obu-
dowę, gałki/uchwyty, haki i pojemnik SKATTÅN. 
Oświetlenie i akcesoria są sprzedawane osobno.

929,-
  87,36 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

ENHET
Kombinacja do przechowywania prania

929,-
2

Nowość

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.
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Wymiary poglądowe

14
0 

cm

185 cm

2,6 m2

 1 ENHET/TVÄLLEN szafka dwudrzwiowa z umywal-
ką 1149,- W zestawie oszczędzający wodę i energię 
napowietrzacz (5,7l/min). Wykończenie z folii  
i ceramika. Projekt: Hanna Grann Dalrot. S64×G43, 
W87cm. Szary/bateria Pilkån  
494.800.60

  1149,-
  108,05 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 ENHET szafka dwudrzwiowa z lustrem 430,-
 Wykończenie z folii i szkło lustrzane. S60×G17, 
W75cm. Szary 293.236.60

 3 FRIHULT lampa sufitowa/ścienna 69,- Szkło  
i aluminium. Projekt: Kevin Gouriou. Klosz Ø16, 
W19cm. Stalowy 204.315.60

 4 TVÅLSJÖN komplet łazienkowy, 3 szt. 69,99 
Kamionka. Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
804.566.37

 5 TAVELÅN taca 49,99/2 szt. W komplecie: 1 taca 
(szer. 30 cm, gł. 15 cm, wys. 6 cm) i 1 taca (szer.  
13 cm, gł. 15 cm, wys. 6 cm). Lakierowany bez-
barwnie bambus. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. 
504.657.56

 6 LILLASJÖN półka z 5 haczykami 34,99 Pasuje 
do innych produktów z serii LILLASJÖN. 
Galwanizowana stal malowana proszkowo. 
Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. S40×G12,5, 
W11,2cm. 504.780.23

 7 LILLASJÖN uchwyt na papier toaletowy 34,99 
Pasuje do innych produktów z serii LILLASJÖN. 
Galwanizowana stal malowana proszkowo i lita 
brzoza. Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. S16×G14, 
W9cm. 004.566.41

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

 
  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na  

str. 34.

Te ozdobne tace to doskonałe miejsce na 
szczotki do włosów, pilniki do paznokci czy 
też małe słoiczki. Ułożone jedna na drugiej 
zajmują jeszcze mniej miejsca.

Wymarzona łazienka z dostawą 
prosto pod twoje drzwi! Więcej 
na temat usługi transportu  
z wniesieniem znajdziesz na  
str. 34 oraz na IKEA.pl/uslugi

1 ENHET/TVÄLLEN
Szafka dwudrzwiowa  
z umywalką

1149,- 7

4

2 3

24 ENHET ENHET 25

Mała łazienka  
pełna elegancji
Chcesz zostawić na widoku ładne ręczniki i estetyczne buteleczki  
z kosmetykami, a całą resztę ukryć przed wzrokiem? Połącz ze sobą 
przechowywanie otwarte i zamknięte, tworząc łazienkę, w której 
wszystko jest dokładnie tak, jak sobie życzysz. Wybierz akcesoria  
w dopasowanej kolorystyce, aby we wnętrzu zapanował spokój. Nawet 
krótka wizyta w tak urządzonej łazience ukoi zmysły i oczyści umysł.

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

5 TAVELÅN
Taca

4999/2szt.
LILLASJÖN
Półka z 5 haczykami

3499

6
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ikeaproduct:￼494.800.60
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W87cm. Szary/bateria Pilkån  
494.800.60

  1149,-
  108,05 x 12 mies. 
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Wymiary poglądowe

11
5 

cm

172 cm

90 cm86 cm

2,6 m2

W twoim rytmie
Niewielka szafka z przesuwnymi drzwiami, pojemne  
szuflady i praktyczne haczyki tworzą idealnie funkcjo-
nalne rozwiązanie do przechowywania. W dodatku nie 
trzeba wiercić zbyt wiele otworów w ścianach. Drążki  
na ręczniki i haczyki są wyposażone w przyssawki, które  
z łatwością mocuje się na gładkiej powierzchni. Można 
je też bez trudu przenosić, więc zmiana wystroju łazienki 
nie sprawia większego kłopotu.

Jasne światło, gdy szyku-
jesz się rano do wyjścia 
z domu, czy przytulne 
oświetlenie, kiedy czeka  
cię odprężający prysznic? 
Ty wybierasz! Lampy  
ścienne LED HAVSDUN 
można przyciemniać  
wedle uznania.

 2 TRENSUM lustro 19,99 Szkło lustrzane i stal nie-
rdzewna. Ø17, W33cm. Stal nierdzewna 245.244.85

 3 HAVSDUN lampa ścienna LED 129,- Stal, tworzywo 
sztuczne i szkło. Projekt: Hanna Klarqvist. W26,5cm. 
Z możliwością przyciemniania/szkło matowe/biały 
304.992.53

 4 VÅGSJÖN ręcznik kąpielowy 29,99 100% baweł-
na. Projekt: Paulin Machado. S70×D140cm. Biały 
803.509.85

 5 TISKEN wieszak na ręczniki z przyssawkami 29,99 
Aluminium malowane proszkowo, tworzywo 
sztuczne i kauczuk syntetyczny. S87×G8, W10cm. 
Biały 403.812.86

 6 BROGRUND zestaw prysznicowy z deszczownicą 
649,- Słuchawka prysznicowa zużywa 8 litrów wody 
na minutę, a deszczownica 9,5 litra na minutę. 

Chromowany mosiądz. Projekt: H. Preutz/ 
N. Karlsson. W88cm. Chromowany 903.425.46 

  
 7 BROGRUND półka prysznicowa 59,99 Chromowane 

tworzywo sztuczne. Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. 
S25×G11, W4cm. Chrom 903.285.26

 8 EKOLN dozownik mydła 19,99 Kamionka i kolorowe 
szkliwo. Projekt: Anna Efverlund. W18cm. 300ml. 
Beżowy 604.930.04

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewróci-
ła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączony-
mi mocowaniami trzeba przymocować do ściany 
zgodnie z instrukcją montażu.

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.
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z przyssawkami
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6 BROGRUND
Zestaw prysznicowy  
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26 ENHET ENHET 27

 1 ENHET/TVÄLLEN zestaw mebli łazienkowych, 
13 szt. 1434,- Wykończenie z folii i ceramika. 
S64×G43, W65cm. Biały/antracytowy/bateria Saljen  

594.193.69
  Całkowita cena obejmuje szafkę, otwartą obudo-

wę, umywalkę, baterię z sitkiem/korkiem, gałki/
uchwyty, wiszące lustro, haki i pojemnik SKATTÅN. 
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.

  1434,-
  95,16 x 18 mies. 

 
RRSO 25,95% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

ENHET/TVÄLLEN
Zestaw mebli łazienkowych, 13 szt.

1434,-
1

Meble ENHET mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

Zestawy prysznicowe 
BROGRUND mają
bezpłatną 3-letnią 
gwarancję.

2 TRENSUM
Lustro

1999
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ikeaproduct:304.992.53
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ikeaproduct:903.285.26
ikeaproduct:604.930.04
ikeaproduct:594.193.69
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na. Projekt: Paulin Machado. S70×D140cm. Biały 
803.509.85

 5 TISKEN wieszak na ręczniki z przyssawkami 29,99 
Aluminium malowane proszkowo, tworzywo 
sztuczne i kauczuk syntetyczny. S87×G8, W10cm. 
Biały 403.812.86

 6 BROGRUND zestaw prysznicowy z deszczownicą 
649,- Słuchawka prysznicowa zużywa 8 litrów wody 
na minutę, a deszczownica 9,5 litra na minutę. 

Chromowany mosiądz. Projekt: H. Preutz/ 
N. Karlsson. W88cm. Chromowany 903.425.46 

  
 7 BROGRUND półka prysznicowa 59,99 Chromowane 
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uchwyty, wiszące lustro, haki i pojemnik SKATTÅN. 
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  1434,-
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RRSO 25,95% 
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ENHET/TVÄLLEN
Zestaw mebli łazienkowych, 13 szt.

1434,-
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Wspólna własna 
przestrzeń 
Marzysz o przytulnej łazience dla dwojga? Dopracowane i ema-
nujące cudownym spokojem meble HEMNES to niezwykle stylo-
wy sposób na ujednolicenie wystroju wspólnej łazienki z resztą 
domu. Połączenie przechowywania otwartego i zamkniętego 
pozwala cieszyć się wspaniałą, emanującą spokojem atmosferą, 
która skutecznie poprawi ci nastrój.

 2 SAXBORGA słoik z pokrywką i podstawką, 5 szt. 
49,99 Wymiary: 2 słoiki (śr. 8 cm, wys. 5,5 cm),  
2 słoiki (śr. 8 cm, wys. 11 cm) i 1 taca (dł. 26 cm,  
szer. 10 cm i wys. 3 cm.) Szkło i korek. Projekt:  
H. Preutz/M. Seipel. Szkło/korek 403.918.79

 3 VOXNAN bateria z korkiem/sitkiem 350,- W ze-
stawie oszczędzający wodę i energię napowie-
trzacz (5,7 l/min). Chromowany mosiądz. Projekt: 
H. Preutz/N. Karlsson. W18cm. Chromowany 
303.430.87  

 4 HEMNES ławka ze schowkiem, drążkiem na ręczniki 
i 4 haczykami 899,- Pasuje do innych produktów  
z serii HEMNES. Malowane wykończenie. Projekt: 
T. Christensen/K. Legaard. S64×G37, W173cm. Biały 
303.966.55

 5 VINARN ręcznik kąpielowy 69,99 80% bawełna, 
20% wiskoza/sztuczny jedwab. S100×D150cm. 
Jasnoszary/beżowy 905.083.20

 6 HEMNES ławka 399,- Malowane wykończenie. 
Projekt: T. Christensen/K. Legaard. D83×S37, 
W53cm. Biały 502.236.25

 7 FRIHULT lampa sufitowa/ścienna 69,- Szkło  
i aluminium. Projekt: Kevin Gouriou. Ø16, W19cm. 
Stalowy 204.315.60

 8 VALLASÅN ręcznik do rąk 25,99 80% bawełna,  
20% wiskoza/sztuczny jedwab. S50×D100cm. 
Jasnoszary/brązowy 005.021.34

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

Wymiary poglądowe
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28 HEMNES HEMNES 29

 1 HEMNES zestaw mebli łazienkowych, 4 szt. 1898,-
 Malowane wykończenie i ceramika. S82×G48, 
W90cm. Biały/bateria Voxnan 293.361.01

  1898,-
  98,81 x 24 mies. 

 
RRSO 24,81% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.
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T. Christensen/K. Legaard. S64×G37, W173cm. Biały 
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W53cm. Biały 502.236.25
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Jasnoszary/brązowy 005.021.34

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.
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  1898,-
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RRSO 24,81% 
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 1 HEMNES/RÄTTVIKEN zestaw mebli łazienkowych, 
5 szt. 3699,- W zestawie oszczędzający wodę  
i energię napowietrzacz (5,7 l/min). Malowane  
wykończenie i ceramika. S82×W93cm. Biały/ 
bateria Runskär  993.044.46

  3699,-
  110,35 x 48 mies. 

 
RRSO 20,59% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 2 VALLAMOSSE drążek z słuchawką prysznicową 
129,- Słuchawka prysznicowa zużywa 8 litrów  
wody na minutę. Stal nierdzewna i chromowa-
ne tworzywo sztuczne. W62cm. Chromowany 
103.496.60  

 3 TVÅLSJÖN komplet łazienkowy, 3 szt. 69,99 
Kamionka. Projekt: Hanna-Kaarina Heikkilä. 
804.566.37

 4 BROGRUND wieszak na drzwi 49,99 Stal nierdzew-
na. Projekt: H. Preutz/N. Karlsson. S29, W14cm. 
Stal nierdzewna 203.285.44

 5 VALLASÅN ręcznik kąpielowy 49,99 80% baweł-
na, 20% wiskoza/sztuczny jedwab. S100×D150cm. 
Jasnoszary/brązowy 205.021.28

 6 HEMNES/ODENSVIK szafka z 2 szufladami i umy-
walką 2249,- W zestawie oszczędzający wodę  
i energię napowietrzacz (5,7 l/min). Malowane  
wykończenie i ceramika. S103×W89cm. Biały/ 
bateria Runskär  792.934.77

  2249,-
  97,31 x 30 mies. 

 
RRSO 23,48% 
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz  
na str. 34.

 7 HEMNES półka ścienna 399,- Malowane wykończe-
nie. S42×W118cm. Biały 003.966.47

 8 FRIHULT lampa ścienna 89,99 Szkło, aluminium 
i stal nierdzewna. Projekt: Kevin Gouriou. Klosz 
Ø14cm. Stalowy 404.316.01

 9 LINDBYN lustro 359,- Szkło lustrzane i aluminium. 
Projekt: Andreas Fredriksson. Ø80cm. Czarny 
504.586.14

  Przymocuj to! Nie pozwól, aby szafka się przewró-
ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
nymi mocowaniami trzeba przymocować do ścia-
ny zgodnie z instrukcją montażu.

Nie martw się montażem!
Za niewielką opłatą pomoże-
my ci wszystko zmontować. 
Szczegóły na str. 34 oraz na 
IKEA.pl/uslugi

Dwa sposoby na  
głęboki wdech
Gdy łazienka pozwala w pełni się odprężyć, poranne przygotowania do 
rozpoczynającego się dnia przebiegają dużo sprawniej, nawet jeśli od-
bywają się w pośpiechu. Jasne, ziemiste barwy, utrzymane w tradycyj-
nym stylu szafki, zamknięte przechowywanie, delikatnie domykające się 
szuflady i eleganckie detale razem tworzą przestrzeń, w której czujesz 
się dobrze i zapominasz o wszelkich troskach.
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ciła i wyrządziła komuś krzywdę. Meble z dołączo-
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LILLTJÄRN/SKATSJÖN
Zestaw mebli łazienkowych, 5 szt.

409,-
4NYSJÖN

Kombinacja do  
przechowywania prania

899,-

3

NYSJÖN/BJÖRKÅN
Zestaw mebli łazienkowych, 5 szt.

679,-
1

6 RÅGRUND/BJÖRKÅN
Regał narożny  
z umywalką

728,-

32 NYSJÖN, LILLTJÄRN, RÅGRUND NYSJÖN, LILLTJÄRN, RÅGRUND 33

Po co komplikować 
sprawy
Od bambusowych pojemników, które umilają poranki, po lekkie jak 
piórko wsuwane pod umywalkę szafki – oto trzy proste sposoby na 
urządzenie małej łazienki, tak żeby pozwala nacieszyć się spokojem  
i odzyskać utraconą energię. Prezentowane tu meble łatwo zabierzesz 
do swojego domu i jeszcze łatwiej złożysz. Wystarczy parę chwil,  
a łazienka będzie gotowa.

 1 NYSJÖN/BJÖRKÅN zestaw mebli łazienkowych,  
5 szt. 679,- W zestawie oszczędzający wodę i ener-
gię napowietrzacz (5,7 l/min). Wykończenie z folii 
i ceramika. S54×G40, W98cm. Biały/bateria Pilkån 

 194.196.77

  679,-
  63,85 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

 2 SKISSEN komplet łazienkowy, 3 szt. 34,99  
W zestawie: 1 dozownik mydła, 34 cl (śr. 7 cm,  
wys. 19 cm), 1 uchwyt na szczoteczkę do zębów  
(śr. 8 cm, wys. 10,3 cm) i 1 taca (śr. 8,5 cm).  
Szkło i stal nierdzewna. 104.566.45

 3 NYSJÖN kombinacja do przechowywania prania 
899,- Wykończenie z folii. S105×G32, W190cm.  
Biały 094.159.53

  899,-
  84,54 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

 4 LILLTJÄRN/SKATSJÖN zestwa mebli łazienko-
wych, 5 szt. 409,- W zestawie oszczędzający wodę 
i energię napowietrzacz (5,7 l/min). Tworzywo po-
lipropylenowe i tworzywo ABS. S45×G35cm. Biały/
bateria Saljen  094.313.35

  409,-
  38,46 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

 5 VESKEN wózek 59,- Tworzywo sztuczne. Projekt: 
David Wahl. S54×G18, W71cm. Biały 004.712.22

 6 RÅGRUND/BJÖRKÅN regał narożny z umywal-
ką 728,- W zestawie oszczędzający wodę i energię 
napowietrzacz (5,7 l/min). Lakierowany bezbarw-
nie bambus. S68×G34, W60cm. Bambus/bateria 
Ensen  394.835.54

  728,-
  68,46 x 12 mies. 

 
RRSO 25,50% 
Więcej na IKEA.pl/raty oraz na str. 34.

 7 NISSEDAL lustro 129,- Szkło lustrzane i wykoń-
czenie z folii. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. 
S65×W65cm. Biały 203.203.12

 8 RÅGRUND krzesło/wieszak na ręczniki 199,-
 Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt: David 
Wahl. S39×G44, W140cm. Bambus 902.530.74

  *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na  
str. 34.
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Chcesz zrobić zakupy online? 
Zobacz wszystkie produkty do 
łazienki na IKEA.pl/lazienki
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Usługi

Planowanie łazienki i konsultacja
Nawet w przypadku większych projektów liczą  
się drobiazgi. Omów swoją koncepcję z doświad-

czonymi projektantami, którzy czekają na Ciebie  
w sklepie lub online.

Jeżeli zechcesz, możemy wymierzyć pomiesz-

czenie i wszystko sprawdzić – od rozmieszczenia 
okien, drzwi i gniazdek elektrycznych, po materiał 
i stan ścian.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowane 

tak, aby można je było złożyć samodzielnie,  
jednak w razie potrzeby z przyjemnością  
w tym pomożemy. 

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w sklepie, czy przez  
internet ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy 
się dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy 
wszystko pod wskazany adres lub do najbliższego  
punktu odbioru.

Instalacja
Przyda się mała czy duża pomoc? Oferujemy  
szeroki wybór usług montażu i instalacji. Daj  
nam znać, jaki zakres pomocy cię interesuje,  
a zjawimy się na miejscu i wszystkim się zajmiemy.
Doświadczeni instalatorzy współpracujący z IKEA 
wezmą na siebie różne czasochłonne i uciążliwe 
czynności, jak montaż oraz podłączenie umywalki, 
baterii i prysznica.

Na raty w IKEA
Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ra-

tom płatność możesz rozłożyć na 12, 18, 24, 30, 36 
lub 48 miesięcy. Raty IKEA są dostępne na wszyst-
kie produkty i usługi od 300 zł do 25 000 zł na 
IKEA.pl lub do 50 000 zł w sklepach stacjonarnych. 
Do 25 000 zł nie musisz dokumentować swojego 
dochodu, wystarczy dowód osobisty. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 
25,95% i została obliczona na dzień 24.05.2022 r. 
Oprocentowanie zmienne 11,90%. Całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 100,00 zł; 
całkowity koszt kredytu 602,83 zł (prowizja 275,90 
zł; odsetki 326,93 zł; ubezpieczenie 0 zł; usługi  
dodatkowe 0 zł); całkowita kwota do zapłaty  
3 702,83 zł; 18 miesięcznych rat, w tym 17 równych 
rat w wysokości po 205,72 zł i ostatnia rata wyrów-

nująca 205,59 zł. IKEA Retail Sp. z o.o. współpra-

cuje z Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce 
– przyjmuje dane od Kredytobiorców, informuje 
o ofercie Ikano Banku oraz o procesie udzielania 
kredytu. Dostępność kredytu zależy od pozytyw-

nego wyniku oceny zdolności kredytowej. Materiał 
nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Więcej na ikanobank.pl

Gwarancje
GODMORGON i ENHET
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania następujących produktów: meble 
GODMORGON, nogi do mebli GODMORGON, 
zestaw dwóch pojemników GODMORGON,  
organizery GODMORGON, a także wszystkie  
produkty z serii ENHET.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie dotyczy blatów TOLKEN.

Baterie wannowe i prysznicowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wszystkich baterii wannowych 
i prysznicowych z asortymentu IKEA. Gwarancja 
obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania 
wszystkich baterii wannowych i prysznicowych.

Umywalki i baterie umywalkowe
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wszystkich umywalek wraz
z odpływem i baterii łazienkowych z asortymen-

tu IKEA. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 
domowego i obejmuje wady dotyczące materiałów 
i wykonania wszystkich umywalek oraz baterii 
łazienkowych.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo
zamontowane lub zainstalowane, a także czysz-

czone przy użyciu nieodpowiednich metod lub 
środków czystości. Gwarancja nie obejmuje też 
uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku 
uderzenia lub spowodowanych przez zanieczysz-

czenia pochodzące z instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. Napowietrzacz będący częścią baterii nie jest 
objęty gwarancją. Napowietrzacz należy regular-

nie czyścić i wymienić na nowy, gdy się zużyje.

OPPEJEN i FOTINGEN
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wszystkich ścianek i elemen-

tów kabin prysznicowych z asortymentu IKEA. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady dotyczące materiałów  

i wykonania wszystkich ścianek i elementów kabin 
prysznicowych z asortymentu IKEA.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były 
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidło-

wo zamontowane lub zainstalowane, a także 
czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod 
lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje też 
uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku 
uderzenia lub spowodowanych przez zanieczysz-

czenia pochodzące z instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. Gwarancja nie dotyczy ściągaczki do wody ani 
uszczelek drzwi OPPEJEN. Elementy te są objęte 
bezpłatną 3-letnią gwarancją.

Akcesoria prysznicowe
Bezpłatna 3-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy deszczownic, słuchawek prysz-

nicowych, węży prysznicowych, drążków i półek 
prysznicowych BROGRUND i VOXNAN, słuchawki 
prysznicowej, węża prysznicowego i drążka prysz-

nicowego VALLAMOSE, słuchawki prysznicowej 
i węża prysznicowego LILLREVET oraz słuchawki 
prysznicowej, uchwytu na słuchawkę prysznicową 
i węża prysznicowego KOLSJÖN.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie obejmuje zużycia eksploatacyjnego, 
zarysowań lub nacięć, a także uszkodzeń mecha-

nicznych powstałych w wyniku uderzenia lub  
spowodowanych przez zanieczyszczenia pocho-

dzące z instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zawsze 
przestrzegaj instrukcji dotyczących montażu  
i pielęgnacji dołączonych do produktu. Gwarancja 
nie obejmuje produktów, które były nieodpowied-

nio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, 
przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo-

wiednich metod lub środków czystości. Gwarancja 
nie ma zastosowania, jeśli produkt był przecho-

wywany na wolnym powietrzu lub w wilgotnym 
otoczeniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, 
które są następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Gwarancja podlega warunkom opisanym  
na IKEA.pl/gwarancje

Ujednolicona  
Etykieta Wodna
Czy wiesz, że bardziej efektywne wykorzystanie 
wody może obniżyć rachunki za energię i pomóc  
w walce ze zmianą klimatu? Ogrzewanie ciepłej 
wody odpowiada za 25% zużycia energii w domu. 
Poszukaj etykiety wodnej, która w czytelny sposób 
pokazuje, ile energii i wody zużywa produkt. 
Dowiedz się więcej na www.uwla.eu.

34 Usługi i gwarancje

Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele prac związanych z zakupem  
nowych mebli łazienkowych chcesz przeprowadzić we własnym zakresie, a które zadania wolisz powie-

rzyć nam. Poniżej znajdziesz opis oferowanych przez nas usług. Więcej dowiesz się na IKEA.pl/uslugi

Możesz zrobić wszystko samodziel-
nie, ale wcale nie musisz!
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Oszczędzanie wody to bułka z masłem. 
Nakładka na baterię łazienkową 
ÅBÄCKEN pozwala żyć w bardziej  
zrównoważony sposób bez zakłócania 
twoich codziennych rytuałów.

  Zewnętrzna okładka: 
  Nowość GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK szafka 

z blatem i umywalką nablatową 2349,- W zestawie 
oszczędzający wodę i energię napowietrzacz  
(5,7l/min.). Wykończenie z folii, laminat i kruszony  
marmur. S60×G49, W43cm. Gillburen/ciemnoszary/

  imitacja czarnego marmuru/bateria Brogrund 
 894.853.86 

    LINDBYN lustro 299,- Szkło lustrzane i aluminium. 
Projekt: Andreas Fredriksson. S60×W120cm. Czarny 
304.586.10

   Nowość KABOMBA lampa ścienna LED 219,-  
Stal i tworzywo sztuczne. Projekt: C. Halskov/ 
H. Dalsgaard. Ø14, W47cm. Z możliwością  
przyciemniania/matowy/czarny 804.852.82

  
    *Więcej o Ujednoliconej Etykiecie Wodnej na str. 34.

Wejdź i odetchnij
Jeśli chcesz pobyć w samotności, żeby się odprężyć, poprzeglądać  
w lustrze, odrobinę pomedytować, coś napisać albo trochę sobie  
popłakać – łazienka jest do tego idealnym miejscem.

Oczyść swój umysł i zadbaj o swoje ciało w przestrzeni, w której wszystko 
jest uporządkowane i gdzie nie brakuje miejsca, żeby w komfortowych 
warunkach poprawić sobie nastrój.

A jeżeli potrzebujesz pomocy w urządzaniu łazienki swoich marzeń,  
możesz skorzystać z szerokiej oferty usług dodatkowych.

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

ikeaproduct:904.238.25


Czekamy na ciebie! Informacje o godzi-
nach otwarcia sklepów IKEA znajdziesz 
na IKEA.pl/sklepy

2023

Łazienki

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej sprzedaży. 
Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl
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GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
Szafka z blatem i umywalką nablatową
Patrz str. 2.

2349,-
EKOLN
Kosz na odpady. Stal malowana proszkowo,  
stal nierdzewna i tworzywo sztuczne.  
Ø17, W24cm. 3l. Beżowy 704.930.13

4999

Odpręż się
Najwyższa pora się rozluźnić i wyrzucić z siebie wszystko, co 
zakłóca twój spokój. Skutecznie przypominają o tym delikatne 
krągłości kosza na odpady EKOLN, którego proste wzornictwo 
odświeży wnętrze łazienki. A jeśli cenisz sobie spójny wystrój, 
uzupełnij go pozostałymi akcesoriami z serii.

Meble GODMORGON 
mają bezpłatną  
10-letnią gwarancję.

ikeaproduct:704.930.13
ikeaproduct:894.853.86

