
Aici încep zilele  
bune şi... 

119lei/buc.
ALVINE KVIST husă pilotă şi 2 feţe pernă 
100% percal de bumbac. Husă pilotă:  Lat200×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Alb/gri 101.596.31

PREŢURILE INCLUD TVA, SUNT MAXIME ŞI SUNT VALABILE  
DE LA 1 SEPTEMBRE 2014 PÂNĂ LA 25 AUGUST 2015.



TARVA comodă cu 3 sertare  
Lemn masiv de pin netratat.  

Sertare cu dispozitiv de blocare. 

Designer: K Hagberg/M Hagberg.  

Lat79×A39, H92cm. 902.196.12

399lei

TARVA
Eşti o fre creativă? Atunci, comoda TARVA  

îţi va f pe plac. Fabricată din lemn de pin netratat,  

e uşor de colorat în orice fel doreşti. Mai rămâne  

doar să tratezi suprafaţa cu ulei, ceară sau lac. 

Dacă preferi aspectul natural, lasă comoda  

aşa cum este şi mai leneveşte puţin în pat.

Viaţa de zi  
cu zi acasă
Momente speciale şi obişnuite  

de luni, marţi... sau sâmbătă. 

Pe scurt, viaţa noastră de zi cu zi.

Cu alegerea hainelor dimineaţa,  

cu întreceri de spălat pe dinţi,  

cu ore întregi de leneveală  

în pat sau pregătind cina  

pentru cei dragi.  

Cu mobilierul şi accesoriile 

potrivite casa devine acasă. 

Anul acesta ne-am concentrat  

pe două dintre cele mai  

importante zone ale casei: 

dormitorul şi baia.  Pentru că  

aici încep zilele şi nopţile bune  

şi... o viaţă mai frumoasă!



Orientează-te  
în catalog

4 Cuprins 

Produse

Informaţii

Aici găseşti doar o parte 
din produsele noastre.  
Ca să le vezi pe toate,  
intră pe  www.IKEA.ro  
sau vino la magazin. 

Noutăţi  ..........................6

Mobillier dormitor ....... 160

Paturi, saltele, pilote, perne

Textile  ....................... 170
Lenjerii, perdele, covoare

Mobilier baie ............... 194

Mobilier, accesorii şi textile baie

IKEA pentru copii ........204
Mobilier, jucării, textile 

şi corpuri de iluminat

Depozitare ................. 214

Dulapuri, organizatoare pantof,  

comode, mobilier TV/media, cutii

Decoraţiuni ................246
Decoraţiuni perete, ghivece,  

vaze, lumânări, suporturi 

lumânări

Canapele şi fotolii . . . . . . 254

Canapele, canapele extensibile, 

fotolii şi taburete

Măsuţe cafea ..............264

Măsuţe cafea, noptiere

Corpuri de iluminat ......268
Lampadare, lustre, veioze,  

spoturi, lămpi decorative,  

lămpi cu LED

Mobilier birouri ........... 278
Birouri, dulapuri şi scaune birou

Mobilier sufragerie ......284

Mese pentru sufragerie, 

scaune, bănci, taburete

Accesorii pentru  
masă ........................... 290
Farfurii, boluri, pahare, tăvi, 

tacâmuri

Accesorii pentru gătit ..296
Oale, cratiţe, ustensile de 

bucătărie, cuţite, depozitare 

alimente

Sortare deşeuri ........... 302
Soluţii reciclare deşeuri 

pag.184

Scanează şi afă  
mai multe informaţii!

Deschide aplicaţia Catalogul IKEA.  
Alege butonul de scanare. Ţine telefonul 
sau tableta la o distanţă de 20-30cm  
de pagină şi apasă butonul. 

Caută paginile  
cu acest simbol 

Semnul „+‟ se găseşte în colţul  
de sus al paginilor pe care le poţi scana 
pentru a afla mai multe informaţii.

Descarcă aplicaţia 
Catalogul IKEA

 
  
Pentru smartphone 

 

şi tabletă.

1 2 3

Scanează pagina

O aplicaţie pentru 
cumpărături

• Proftă la maximum de spaţiul pe  

care îl ai la dispoziţie

• Imagini panoramice şi schimbarea  

decorului nei camere în funcţie de 

activităţi

• Idei şi inspiraţie pentru a-ţi decora casa 

cu produsele IKEA

• Scanează ultima copertă regulat  

pentru a afa ultimele noutăţi

• Sperăm să-ţi placă!
Idei şi soluţii Stiluri

Inspiră-te din soluţiile 
noastre pentru diverse 
zone ale casei. 

Soluţii pentru 
dormitor  ......10
Ziua bună începe  
cu un somn odihnitor

Soluţii pentru 
baie ................ 36 
Idei pentru cea mai 
aglomerată cameră din 
casă

IKEA pentru copii   .........52
Lasă spaţiu pentru somn,  

joacă şi  creativitate

Soluţii pentru organizarea 
casei  ...........................66
Găseşte ce îţi trebuie când  

îţi trebuie

Soluţii pentru camera  
de zi  .......................... 102
Confort pentru relaxare totală

Soluţii sufragerie ........ 124

... şi loc în jurul mesei pentru toţi

Soluţii bucătărie  ......... 138
O imaginaţie bogată,  

o bucătărie pe măsură

Crează o casă în stilul tău. 
Combină mobilier, textile  
şi decoraţiuni. Răsfoieşte 
şi propunerile noastre, 
poate găseşti ceva  
ce-ţi place.

Stiluri  ........................184
Schimbă aspectul camerei  

cu ajutorul textilelor

Lucruri utile despre  
magazin, sfaturi  
şi instrumente de  
planifcare, oferte din  
restaurant şi multe altele.

Informaţii .....................306
Instrumente de planifcare  

online, liste de cumpărături,  

disponibilitatea stocului,  

program magazin, parcare 

gratuită, loc de joacă pentru  

copii, modalităţi de plată.

Contact ........................ 310

Servicii ....................... 312
Colectare produse, livrare  

produse, asamblare şi instalare. 

Politica de retur  
şi  garanţii .................. 315

Restaurantul IKEA . . . . . .322

Index ........................... 326
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Noutăţi!
Avem multe produse noi. Urmăreşte colecţiile, 
piesele noi de mobilier şi colecţiile de sezon. 
Iată câteva noutăţi care ne plac foarte mult. 
Descoperă mai multe în paginile catalogului, 
dar şi pe www.IKEA.ro şi la magazinul IKEA.

Nou BUSUNGE comodă cu 2 sertare 
 Detalii la pagina 209.

349lei

Nou  MÄSTERBY taburet cu 2 trepte   
 Detalii la pagina 288.

99,99lei/buc.

Un taburet ingenios
Pare nou, dar este fabricat  
din plastic reciclat. Designul 
permite stivuirea taburetelor 
MÄSTERBY, pentru a economisi 
spaţiu când sunt transportate. 
Transportul efcient înseamnă 
mai puţine emisii de CO .

Nou GERREBO tablou 79,99lei 
Lat50×H50cm. Multicolor 702.322.14

Nou IKEA PS 2014 măsuţă 
cafea cu veioză 299lei  

 Detalii la pagina 265.

6 Noutăţi Scanează pagina

Aprinde lumina şi aşază-te. În casă sau afară
Aceasta este o lampă, dar şi un taburet. Încarcă bateriile 
şi ia-l oriunde vrei să stai sau unde ai nevoie de mai multă 
lumină, în casă sau afară. În plus, poţi depozita în el 
diverse oobiecte. Chiar şi gheaţă!

Nou IKEA PS 2014  
taburet cu LED 249lei   

 Detalii la pagina 93.

KNOPPARP canapea 2 
locuri   Vezi pag. 106

349lei

Nou NORDLI comodă  
cu 12 sertare 1549lei  
MDF. Lat120×A43, H142cm.  
Alb 990.213.05 

O comodă exact  
aşa cum vrei
Comoda NORDLI este 
compusă din module, care 
pot f asamblate în diverse 
moduri. Combină sertarele 
mici cu cele mari, pe 
înălţime sau pe lăţime, 
pentru a se potrivi nevoilor 
şi spaţiului tău. Acesta este 
doar un exemplu.

Nou BUSUNGE pat extensibil 699lei  
Salteaua şi lenjeria de pat se vând separat. 
Lat90×L138/208, H79cm. Dimensiuni saltea: 
80×200cm. 202.743.48 

Nou DUKEN cadru pat 899lei    
 Detalii la pagina 18.

Nou IKEA PS 2014  
faţă pernă

 Detalii la pagina 187.

49,99lei

Nou IKEA PS 2014 lustră   

 Detalii la pagina 276.

199lei



Nou NORNÄS vitrină suspendată  
Lemn masiv de pin netratat și sticlă securizată. 
Lat37×A20, H37cm. Portocaliu/galben 102.809.53   
Gri/albastru 502.809.51 

149lei/buc.

Un cuier îmbunătăţit
Când intri în casă, poţi agăţa multe lucruri  
în cuierul IKEA PS 2014. Fixezi şina pe 
perete, adaugi butoane, oglinzi sau o tavă. 
Foarte bun pentru a depozita genţi, chei, 
telefoane şi multe altele.

Senzaţia plăcută de lemn
Pinul este un material clasic al 
mobilierului scandinav şi a jucat un 
rol important în designul companiei 
IKEA. Şi acum ne place mult acest 
material natural, rezistent şi frumos. 
De aceea, anul acesta am creat 
numeroase produse din lemn de pin, 
cum este corpul HURDAL.

Pentru obiecte mici
Corpul cu oglindă GUNNERN 
este micuţ şi fecare membru 
al familiei poate avea câte  
unul, pentru depozitarea 
micilor obiecte personale. 
Încuietoarea ţine curioşii  
la distanţă. 

Nou STRANDKRYPA husă 
pilotă şi faţă pernă 59,99lei   

 Detalii la pagina 175.

Nou HURDAL corp 
aşternuturi 1099lei    

 Detalii la  
pagina 74.

Nou NORNÄS corp cu 
2 uşi de sticlă 699lei 

 Detalii la  
pagina 97.

Noutăţi 98 Noutăţi

Nou IKEA PS 2014  
şezlong de colţ cu perne 1169lei   

 Detalii la pagina 254.

Nou HURDAL cadru pat  
cu 4 cutii depozitare 2249lei   

 Detalii la pagina 165.

Nou GUNNERN corp  
cu încuietoare  
Oţel anticoroziv şi oglindă. 
Lat32×A10,4, H32cm. 102.828.29  

99,99lei

Nou IKEA PS 2014 birou  
Lemn masiv de fag vopsit și furnir 
de mesteacăn lăcuit. Lat90×A44, 
H127cm. 802.607.01  

799lei
Pentru lucru şi nu numai
Biroul IKEA PS 2014 se potriveşte 
în orice loc din casă. Funcţia  
de închidere îţi permite să lucrezi 
când vrei, iar când ai terminat, 
poţi ascunde totul.

Nou GUNNERN masă    
 Detalii la pagina 198. 

129lei

Nou SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mască lavoar cu 1 uşă  
şi lavoar inclus 523lei    

 Detalii la pagina 42.

Nou INGEBORG prosop 34,99lei/buc. 
Nou  KVARNÅN prosop 49,99lei/buc.   

 Detalii la pagina 196.

Nou IKEA PS 2014  
Șină perete 25lei/buc. 
Set butoni 25lei/4buc.   
Poliţă 50lei   

 Detalii la pagina 72.

Nou IKEA PS 2014  
bârnă 229lei 

 Detalii la pagina 56.

Nou IKEA PS 2014 masă   
 Detalii la pagina 99.

1119lei



BRUSALI
Marginile rotunjite ale cadrului şi liniile  

drepte ale picioarelor înalte dau o înfăţişare 

clasică pieselor de mobilier BRUSALI.  

Tehnicile de fabricaţie folosite şi alegerea 

atentă a materialelor ne permit să menţinem 

preţul mic. Pentru ca tu să poţi avea  

un pat comod şi un somn fără griji.

 Vezi mai multe modele de lenjerii de pat la pagina 172.  
 Vezi mai multe modele de saltele la pagina 166. Dormitor

O zi bună începe cu un somn odihnitor 
într-un dormitor confortabil. Al tău cum e?  
Avem câteva idei care să te ajute să creezi  
o atmosferă liniştitoare, pentru ca tu  
să te trezeşti mereu plin de energie.  
Adaugă perne pufoase, textile cu imprimeuri  
şi texturi variate şi saltele comode care  
să te ajute să te relaxezi pe deplin. Somn uşor!

BRUSALI cadru pat 649lei 
Bara de susținere SKORVA este necesară pentru acest produs.  
Inclusă în preț, dar se ridică separat. PAL melaminat.  
Lat175×L206, H46cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm.  
Alb 199.292.64

549lei



Scanează pagina

FÄRGLAV husă pilotă şi faţă pernă 
50% lyocell, 50% bumbac. Designer: Pia Wallén.  
Husă pilotă: Lat150×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Gri/alb 402.299.20

109lei

Un pat obişnuit?  
Nu, locul preferat pentru relaxare.



14 Soluţii pentru dormitor

01 PAX dulap 950lei/buc. Cadru cu adâncime mică; potrivit pentru spaţii mici.  
Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 237cm. PAL melaminat şi MDF. 
Lat100×A38, H236.4cm. Alb/SANDSET alb 390.256.41   

02 Nou NORNÄS noptieră 249lei Poliţă reglabilă. Lemn masiv de pin.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat37×A40, H52cm. Pin/gri 402.825.59   

03 SÖFTEN covor, ţesătură plată 79,99lei/buc. Ţesut la maşină. 100% bumbac. 
Designer: Anna Svanfeldt Hillervik. Lat80×L150cm. Negru/alb 402.255.02   

04 NORNÄS cadru pat 1249lei Tăblia patului este înclinată, pentru o poziţie  
confortabilă când citeşti. Somiera, salteaua şi aşternuturile vândute separat.  
Lemn masiv de pin vopsit şi lăcuit. Lat176×L221, H40cm. Dimensiuni saltea 
160×200cm. Pin/gri 790.303.39   

05 BJÖRNLOKA husă pilotă şi 2 feţe de pernă 139lei Firul este vopsit 
înainte de a f ţesut. 100% bumbac. Designer: Synnöve Mork. Husă pilotă: 
Lat240×L220cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Alb/negru 302.409.56   
06 NORNÄS comodă cu 4 sertare şi 2 compartimente 899lei/buc. Foloseşte 
cutiile BRANÄS şi DRÖNA pentru a valorifca spaţiul de depozitare. Lemn masiv  
de pin. Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat108×A40, H88cm. Pin/gri 002.822.31  

Zilele bune încep în dormitor.  
Un somn confortabil în timpul 
nopţii este foarte odihnitor,  
aşa că e important să alegi  
mobilierul potrivit.

Scanează pagina

04

03 SÖFTEN covor, ţesătură plată

79,99lei/buc.

06

01

Eşti mai liniştit când becurile 
LED pe care le foloseşti 
consumă cu 85% mai puţină 
energie decât becurile 
incandescente.

05 björnLoka husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă

139lei

02 Nou  NORNÄS noptieră

249lei

agaţă în cârlige pantalonii 
şi bluzele şi nu mai trebuie 
să le speli atât de des. 
Economiseşti apă şi timp 
pe care altfel l-ai consuma 
călcând.

Lenjeria de pat din bumbac 
cultivat responsabil oferă 
tuturor o odihnă mai 
plăcută.



Scanează pagina

Până la sfârşitul anului 2015, 
tot bumbacul folosit de noi  
va proveni din surse mai  
sustenabile. Asta înseamnă  
că fermierii:

•	Folosesc	mai	puţină	apă,	
datorită	practicilor	 
mai	efciente;

•	Folosesc	mai	puţini	 
fertilizatori	şi	pesticide,	 
reducând	costurile	 
şi	poluarea;

•	Vor	avea	proft	mai	mare,	 
fără	să	crească	preţurile.

Bumbac mai  
bun pentru toţi

„Am învăţat din mers  
cum să obţinem culturi 
sustenabile de bumbac. 
Este vorba mai ales  
de o cooperare strânsă  
cu fermierii. Aceştia 
aveau experienţă 
în cultivarea plantei de 
bumbac, noi şi partenerii 
noştri cunoşteam teoria. 
Împreună am reuşit  
să găsim modalităţi  
mai bune de cultivare.”

Pramod Singh,  
lider IKEA Cotton

Ne place bumbacul pentru că este 
moale, regenerabil şi lasă pielea  
să respire. Din păcate, culturile 
convenţionale dăunează mediului 
şi vieţii fermierilor. Astfel,  
compania IKEA s-a dedicat 
îmbunătăţirii industriei.

Compania	IKEA	a	sprijinit	
răspândirea	metodelor	 
mai	efciente	de	cultivare	 
a	bumbacului,	care	aduc	 
proft	mai	mare	fermierilor,	 
fără	costuri	în	plus	pentru	tine.	

Eforturile	noastre	includ	 
participarea	la	înfinţarea	 
Better	Cotton	Initiative	(BCI).	 
Alături	de	BCI	şi	partenerii	
noştri	non-proft,	ca	WWF,	 
am	ajutat	aproximativ	110.000	
de	fermieri	din	India,	Pakistan,	
China	şi	Turcia	să-şi	crească	
veniturile	şi	să	producă	 
bumbac	sustenabil.

Copiii trebuie doar  
să meargă la şcoală

În	2001,	compania	IKEA	a	impus	
măsuri	stricte	pentru	a	preveni	
exploatarea	copiilor	prin	muncă	
sau	munca	forţată	la	furnizori. 

IKEA	Foundation	promovează	
în	continuare	valorile	noastre.	
Colaborează	cu	Salvaţi	Copiii	 
şi	UNICEF	pentru	a	elimina	 
cauzele	muncii	efectuate	de	
copii	în	zonele	producătoare	 
de	bumbac.

În	India,	de	exemplu,	donaţiile	
noastre	au	ajutat	milioane	 
de	copii	să	aibă	o	educaţie	 
mai	bună	şi	opţiuni	mai	 
bune	în	viitor.

În	special	fetele	benefciază	 
de mediul sigur oferit  
de	şcoală	şi	pot	ajuta	 
la	formarea	generaţiei	
următoare.

  Afă mai multe pe 
www.IKEA.ro

 Afă mai multe pe  
www.IKEAFoundation.org



18 Soluţii pentru dormitor

01 PAX dulap 2170lei Lat150×A66, H236,4cm. Alb/AULI oglindă 490.333.01   
02 DUKEN cadru pat 899lei Uşor de întreţinut; husă detaşabilă şi lavabilă 
la maşină. Bara de susţinere SKORVA este necesară pentru acest produs.  
Inclusă în preţ, dar se ridică separat. Oţel anticoroziv şi 100% bumbac. 
Lat166×L215, H107cm. Dimensiuni saltea 160×200cm. Multicolor 790.237.82   

03 MERETE set draperii 129lei/2buc. 100% bumbac. Lat145×L300cm.  
Alb 900.468.43 

04 OFELIA VASS husă pilotă şi 2 feţe de pernă 139lei Ţesătură densă,  
din bumbac de calitate pentru o lenjerie de pat fnă şi durabilă. Disponibilă  
în mai multe dimensiuni. 100% bumbac. Designer: Charlotte Skak.  
Husă pilotă Lat240×L220cm. Feţe de pernă L50×Lat60cm. Alb 601.330.21  
05 LUDDE piele oaie 149lei/buc. Lână rezistentă la murdărie şi la uzură.  
Alb 832.351.10    

06 STUVA bancă depozitare 339lei/buc. Include rotile. PAL melaminat  
şi MDF. Lat90×A50, H50cm. Alb 398.766.60  

Când ai nevoie de fexibilitate, 
creează două camere în una.  
Un loc relaxant pentru dormit 
când eşti singur şi un spaţiu  
plăcut pentru toată lumea  
când copiii sunt acasă.

Scanează pagina

01

04

05

06 STUVA bancă depozitare

339lei/buc.

03 MERETE set draperii

129lei/2buc.

02 DUKEN cadru pat

899lei
Trage draperia şi copiii 

vor descoperi o „cameră” 
tentantă numai a lor.

Cu o draperie poţi  
împărţi camera  

în două încăperi diferite.

 Mai multe covoare  
la pagina 180.



20 Soluţii pentru dormitor

01 AINA set perdele 199lei/2buc. Din in; material cu textură naturală,  
neregulată şi mai aspră la atingere. 100% in. Lat145×L300cm. Alb 502.841.95   

02 STRANDKRYPA husă pilotă şi 2 feţe de pernă 99,99lei 100% bumbac.  
Designer: Helle Vilén. Husă pilotă: Lat240×L220cm. Feţe de pernă: L50×Lat60cm. 
Model foral/alb 202.829.23   

03 Nou HURDAL cadru pat 1549lei Somiera, salteaua şi aşternuturile  
vândute separat. Lemn masiv de pin lăcuit. Lat173×L209, H125cm.  
Dimensiuni saltea: 160×200cm. Maro deschis 390.196.16  

04 Nou HURDAL noptieră 349lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Francis Cayouette. Lat49×A34, H62cm. Verde 502.688.31  

Dormitorul nu este doar un loc  
de dormit. Poate f şi un spaţiu  
de petrecut timpul împreună. 
Mobilează-l pe gustul tău,  
pentru a avea o cameră  
în care să-ţi placă să stai  
şi ziua, şi noaptea.

Scanează pagina

Confortul ţine de preferinţele 
fecăruia. Alege perna şi salteaua 
potrivite felului în care dormi. 
Dacă nu-ţi place, poţi returna  
salteaua în termen de 90 de zile 
de la cumpărare şi să iei alta.

04

02 STRANDKRYPA husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă

99,99lei

Poţi crea un spaţiu personal 
într-o cameră comună,  

cu ajutorul unor draperii  
pe care le agăţi de tavan.

01

Frumuseţea clasică  
şi rezistenţa lemnului 
masiv de pin te ajută  

să te relaxezi. 

03  HURDAL cadru pat

1549lei



22 Soluţii pentru dormitor

Creează o cameră 
unică, numai a ta! 
Alege mobilier  
netratat; astfel,  
economiseşti bani  
şi îţi poţi exprima 
creativitatea cu  
ajutorul culorilor  
şi ideilor preferate.

01 Nou IKEA PS 2014  

dulap 549lei/buc.  
Include: 1 bară pentru umeraşe,  
1 poliţă fxă şi 1 poliţă reglabilă. Oţel 
anticoroziv. Designer: Matali Crasset. 
Lat101×A60, H187cm. Alb 302.765.92    

02 Nou IKEA PS 2014 măsuţă 

cu veioză 299lei 
Noptieră cu 3 funcţii: masă, veioză şi 
suport pentru reviste. Oţel anticoroziv.  
Designer: Tomek Rygalik. L68×Lat38, 
H113cm. Alb 202.636.46  

03 TARVA cadru pat 299lei  
Suprafaţa lemnului masiv se poate trata 
cu ulei, ceară, lac sau vopsea pentru a f 
mai durabilă şi uşor de îngrijit. Somiera,  
salteaua şi aşternuturile vândute  
separat. Lemn masiv de pin netratat. 
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat98×L207, H95cm. Dimensiuni saltea: 
90×200cm. 302.612.70   

04 Nou IKEA PS 2014  

suport ghivece 129lei  
Oţel anticoroziv. Designer: David Wahl. 
H3m. Alb 902.575.95

05 DVALA husă pilotă şi faţă  
de pernă 59,99lei  
Capsele ascunse împiedică alunecarea 

pilotei. Disponibil în mai multe 
dimensiuni. 100% bumbac. Husă 
pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: 
L50×Lat60cm. Alb 501.541.13  
În imagine, decorate cu vopsea textilă 
neagră.
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05 DVALA husă pilotă 
şi faţă de pernă

59,99lei

04

04 Nou  IKEA PS 2014 

suport ghivece

129lei

02 Nou  IKEA PS 2014 măsuţă cu veioză

299lei

03 TARVA cadru pat

299lei

Împarte spaţiul pentru 
activităţi diferite, legând 
fâşii textile de tavan  
şi de tăblia patului.

03

01

02

Lenjeria albă de pat este 
un suport excelent  
pe care să-ţi exersezi 
talentul la desen!

Decorează cu obiecte  
care oferă spaţiului  

un aspect unic şi personal — 
în acest caz, tricouri vechi.
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Lenjeria de pat 
mătăsoasă,  
accesoriile alese  
cu grijă şi oglinda  
de pe perete dau 
farmec camerei.  
Mobilierul este  
decorul scenei.

01 MUSKEN dulap 2 uşi  
şi 3 sertare 999lei  
Include: 3 polițe reglabile și 2 bare  
pentru umerașe. PAL melaminat.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat124,2×A60, H200cm. Alb 302.519.59  

02 PÄRLBUSKE set  
perdele 149lei/2buc. 100% poliester. 
Lat145×L300cm. Bej 702.323.27  

03 HÖNEFOSS oglindă  
49,99lei/10buc. Sticlă în 2 tonuri 
diferite de maro, câte 5buc. din fecare 
nuanță.  Sticlă. Designer: Julia Treutiger. 
Lat18×H21cm. 601.820.59  

04 MUSKEN comodă  
4 sertare 499lei PAL melaminat. 
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat118×A38, H64cm. Alb 702.519.57  

05 SÖTBLOMSTER husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă 119lei  
Capsele ascunse împiedică alunecarea 
pilotei. 100% bumbac. Designer:  
Inga Leo. Husă pilotă: Lat240×L220cm. 
Față de pernă: L50×Lat60cm.  
Alb/albastru 602.584.50

06 SONGE oglindă 549lei  
Lemn masiv de pin, folie de aluminiu 
și sticlă. Lat91×H197cm. Argintiu 
601.784.15

07 MUSKEN cadru pat 599lei  
Necesită bara de susținere SKORVA. 
Inclusă în preț, dar se ridică separat. 
PAL melaminat și oțel anticoroziv. 
Lat164×L207, H115cm. Dimensiuni 
saltea: 160×200cm. Alb 599.295.73  

08 HEMSTA abajur 34,99lei/buc.  
100% poliester și oțel. Ø20, H15cm. 
Alb 202.636.08  EKARP bază veioză 
45lei/buc. Oțel și aluminiu. Designer:  
Maria Vinka. H30cm. 501.802.11  

09 MUSKEN noptieră 199lei/buc.  
PAL melaminat. Designer: K Hagberg/ 
M Hagberg. Lat45×A38, H57cm.  
Alb 602.519.53  
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05 SÖTBLOMSTER husă pilotă 

şi 2 feţe de pernă

119lei

Nouă ne place modelul 
fagure, dar poţi rearanja 

oglinzile HÖNEFOSS exact 
cum îţi place ţie!

08

09

03

04

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pagina 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

2 noptiere 

602.519.53:

199lei
1 comodă cu 4 sertare 
702.519.57:

499lei
1 cadru pat 160×200cm 
599.295.73:

599lei
1 dulap cu 2 uşi şi 3 sertare 
302.519.59:

999lei 

2495lei
07

01

06

02 PÄRLBUSKE set perdele 179lei

149lei/2buc.
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01 BRIMNES tăblie cu spaţiu depozitare 429lei PAL melaminat.  

Designer: K Hagberg/M Hagberg. H111cm. Alb 802.287.11   
02 BRIMNES cadru pat cu depozitare 949lei 4 sertare mari pentru depozitare 

suplimentară sub pat. PAL melaminat. Lat166×L206, H47cm. Dimensiuni saltea: 
160×200cm. Alb 399.029.37   

03 ALEX birou 649lei PAL melaminat și oțel anticoroziv.  
Designer: Johanna Asshoff. Lat131×A60, H76cm. Gri 902.607.10   

04 AINA metraj 29,99lei/m In; material cu textură naturală, neregulată  
și mai aspră la atingere. Lat150cm. Gri 901.598.87   

05 REIDAR scaun 199lei Aluminiu. Designer: Ola Wihlborg. Lat49×A50, H78cm. 
Galben 402.407.72   

06 STENKLÖVER husă pilotă şi 2 feţe de pernă 99,99lei Capsele ascunse  

împiedică alunecarea pilotei. 100% bumbac. Designer: Anna Svanfeldt Hillervik. 
Husă pilotă: Lat240×L220cm. Fețe de pernă: L50×Lat60cm. Alb/gri 102.254.62   
07 Nou IKEA PS 2014 cuier 199lei Lemn masiv de mesteacăn lăcuit, MDF. 
Designer: Ebba Strandmark. Ø45, H180cm. Alb 602.580.87  

Nu ai mereu nevoie de pereţi  
pentru a creea o cameră nouă. 
Împarte spaţiul cu mobilier  
special, textile şi un pat  
cu spaţiu de depozitare.
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07 Nou  IKEA PS 2014 cuier

199lei

Draperiile agăţate de tavan 
îţi permit să ascunzi  

imediat spaţiul personal.

01

06 STENKLÖVER husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă

99,99lei
03

01

06

05
02 BRIMNES cadru pat 
cu depozitare

945lei

04 AINA metraj

29,99lei/m
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Nu trebuie să alegi 
între cameră de zi  
şi dormitor.  
Poţi creea un spaţiu 
confortabil bun  
pentru relaxare,  
cu ajutorul  
mobilierului flexibil!

01 MOHEDA  
colţar extensibil 1999lei  
Şezlongul poate f aşezat în stânga sau 
în dreapta canapelei. Include: 6 perne.  
Husă fxă: 100% bumbac. 
Lat246×A150, H87cm. Dimensiuni pat: 
142×205cm. Blekinge maro 102.139.54  

02 LÖVBACKEN  
măsuţă cafea 249lei  
Textura specifcă a furnirului de plop  
oferă fecărei mese un aspect unic.  
Furnir de plop vopsit şi lăcuit şi lemn 
masiv de fag. L77×Lat39, H51cm.  
Maro  802.701.25

03 LINNMON/LALLE masă 329,99lei  
MDF şi lemn masiv de fag.  
L120×Lat60, H74cm. Gri 799.309.57  

04 HÅLLROT husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă 89,99lei  
Capsele ascunse împiedică alunecarea 
pilotei. 100% bumbac.  
Husă pilotă: Lat240×L220cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Alb/model foral 702.613.91  

05 Nou IKEA PS 2014  
oglindă 129,99lei  
Se poate suspenda orizontal  
sau vertical. Sticlă. Designer:  
Margrethe Odgaard. Lat60×H90cm. 
Include flm de protecţie 202.820.13

06 NYFORS veioză birou 179lei  
Braţul şi abajurul reglabile permit  
direcţionarea cu uşurinţă a luminii.  
Oţel nichelat, 65% polietilenă şi  
35% poliester. Designer: K Hagberg/ 
M Hagberg. Abajur Ø14cm. H83cm. 
IKEA. Model A0801 Nyfors. Acest corp 
de iluminat este compatibil cu becurile 
din clasa energetică de la A++ la D. 
702.626.06  
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02
06

01 MOHEDA colţar extensibil

1999lei

03 LINNMON/LALLE masă

329,99lei

Spaţiul de depozitare  
al canapelei este un loc 

bun şi la îndemână pentru 
păstrarea lenjeriei de pat.

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pagina 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

05 Nou  IKEA PS 2014 oglindă

129,99lei

04 hållrot husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă 109lei

89,99lei
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Perdelele sunt foarte importante 
în dormitor. Păstrează lumina  
la distanţă pentru un somn bun  
şi oferă personalitate camerei.

01 KVARTAL şină triplă perdea 39,99lei Poţi crea o soluţie cu straturi multiple; 
şină cu 3 şanţuri. Face parte din sistemul de suspensie a perdelelor KVARTAL. 
Aluminiu. L140cm. 800.793.63   
02 MARJUN set perdele opace 279lei/2buc. Efcientă împotriva curentului  
de aer iarna şi căldurii vara. 100% poliester. Lat145×L300cm. Gri 602.567.43   
03 VIVAN set perdele 44,99lei/2buc. Permit trecerea luminii, dar oferă  
intimitate. 70% poliester, 30% bumbac. Lat145×L300cm. Alb 002.215.63   
04 SCHOTTIS stor pliseuri 9,99lei Se fxează uşor de tocul ferestrei.  
Nu necesită găurire. Lat90×L190cm. 202.422.82   
05 DORTHY metraj 19,99lei/m 100% bumbac. Designer: Lisel Garsveden. 
Lat150cm. 902.093.64   
06 LILL set perdele 16,99lei/2buc. Parte superioară cu fantă; potrivită pentru  
baghete. 100% poliester. Lat280×L300cm. 100.702.62   
07 SANELA set perdele 269lei/2buc. Catifeaua din bumbac conferă profunzime 
culorii şi este plăcută la atingere. Lat140×L300cm. Maro închis 802.302.00   
08 JORDET paravan 199lei Uşor de curăţat; husă detaşabilă şi lavabilă  
la maşină. Lat166×H171cm. 302.457.70

07

Suprapune o perdea opacă 
peste una transparentă  
şi poţi regla cantitatea  
de lumină care pătrunde  
pe fereastră, având în 
acelaşi timp intimitate.

Ai sufcientă lumină,  
dar şi intimitatea dorită, 
folosind o draperie  
în partea de jos a ferestrei.

Creează o draperie  
unicat din tricourile  
vechi sau din alte bucăţi  
de material textil.

O draperie groasă  
te ajută să reglezi  

temperatura  
din cameră.

Paravanul oferă  
mai multă intimitate.

03

02

08 JORDET paravan

199lei 

06 LILL set perdele 

16,99lei

05

04 SCHOTTIS  
stor pliseuri  

9,99lei

01 KVARTAL şină triplă perdea 49,99lei

39,99lei
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Creează o oază  
de relaxare, pentru 

viaţa ta de zi cu zi. 
Încarcă-ţi bateriile 
într-un spaţiu  
ordonat şi primitor.

01 SANELA set perdele 269lei/2buc.  
Catifeaua din bumbac conferă  
profunzime culorii şi este plăcută  
la atingere. 100% catifea din bumbac. 
Lat140×L300cm. Gri 402.301.98  

02 NORDLI comodă 8 sertare 949lei 
Sertar cu amortizor integrat; închidere 
uşoară şi silenţioasă. MDF. Lat80×A43, 
H97cm. Alb 190.212.67   

03 STOCKHOLM covor  
ţesătură plată 1299lei  
Acelaşi model pe ambele părţi; îl poţi 
folosi pe ambele feţe pentru că este mai 
rezistent şi durează mai mult. 100% 
lână nouă. Designer: Kazuyo Nomura.  
Lat250×L350cm. Maro 602.290.33

04 LINBLOMMA husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă 299lei  
Pânza de in respiră şi absoarbe  
umezeala; menţine constantă  
temperatura corpului pe tot  
parcursul nopţii. 100% in. Husă pilotă: 
Lat240×L220cm. Faţă de pernă: 
L50×Lat60cm. Natur 901.900.91  

05 STOCKHOLM cadru pat 3399lei 
Perne din piele naturală; confortabile 
pentru relaxare sau lectură.  
Somiera, salteaua şi aşternuturile se 
vând separat. Lemn masiv de fag lăcuit. 
Lat172×L223, H92cm. Dimensiuni  
saltea: 160×200cm. Maro 590.142.03  

06 NORDLI noptieră 299lei  
Pe raftul ascuns este loc pentru o priză 
cu prelungitor. Prelungitorul se vinde 
separat. MDF. Designer: Ola Wihlborg. 
Lat30×A50, H67cm. Alb 402.192.85   
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04 LINBLOMMA husă pilotă 
şi 2 feţe de pernă

299lei

05 STOCKHOLM cadru pat

3399lei

01

03

06

Cu ajutorul draperiilor,  
dormitorul pare un loc 
retras, doar al tău. Acestea 
reglează intensitatea luminii 
şi reduc zgomotul străzii. 

Materialul este important. 
O lenjerie de pat moale 
oferă mai mult confort  
şi un aspect plăcut camerei.

02 NORDLI comodă  
cu 8 sertare

949lei
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Cine spune că  
un dormitor liniştit  
nu poate fi colorat? 
Este spaţiul tău  
personal, aşa că aici 
te poţi exprima în 
voie. Pentru un  
dormitor exact  
aşa cum vrei.

01 HEMNES oglindă 299lei  
Oglinda refectă silueta din cap până 
în picioare. Sticlă şi lemn masiv de pin 
lăcuit şi vopsit. Lat74×H165cm.  
Negru-maro 101.212.52  

02 BJURSTA bancă 379lei  
Furnir de frasin lăcuit. Designer:  
Tord Björklund. Lat158×A36, H45cm. 
Negru-maro 402.590.40  

03 HEMNES comodă  
cu 3 sertare 599lei/buc. 
Sertarele foarte adânci asigură  
spaţiu de depozitare suplimentar. 
Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: 
K Hagberg/M Hagberg. Lat108×A50, 
H95cm. Negru-maro 402.426.29  

04 EMMIE RUTA husă pilotă  
şi 2 feţe de pernă 139lei  
Husă pentru pilotă cu modele diferite  
pe ambele părţi. 100% bumbac.  
Husă pilotă: Lat240×L220cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Bej/alb 302.199.69  

05 HEMNES cadru pat 1049lei  
Lemn masiv; material natural rezistent 
la uzură. Necesită bara de susţinere 
SKORVA. Inclusă în preţ, dar se ridică 
separat. Lemn masiv de pin lăcuit. 
Lat174×L211, H122cm.  
Dimensiuni saltea 160×200cm.  
Negru-maro 599.293.37  

06 KOLDBY piele vacă 549lei  
Pielea naturală prezintă semne  
şi variaţiuni de culoare şi dimensiuni; 
aspect unic. Suprafaţă min. 3mp.  
Maro 402.229.33
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04

03

05 HEMNES cadru pat

1049lei
Joacă-te cu modele!  

Pentru a obţine o 
combinaţie reuşită, 

alege modele în culori 
asemănătoare.

02 BJURSTA bancă

379lei

01 HEMNES oglindă

299lei

06



Baie
Mică, aglomerată şi plină ochi cu de toate?  
Îţi propunem câteva idei pentru o baie organizată.  
Cu soluţii de depozitare inteligente, întreaga  
familie îşi va găsi locul chiar şi în cel mai mic spaţiu.  
Aşa te vei bucura de dimineţi pline  
de energie şi de seri relaxate. 

GODMORGON
Nu avem o baghetă fermecată ca să îţi oferim o baie mai mare. 
În schimb, îţi arătăm cum să profţi la maximum de spaţiul  
pe care îl ai la dispoziţie. Foloseşte, de exemplu, setul  
de cutii GODMORGON. Pune aici toate mărunţişurile  
importante. Vei petrece mai puţin timp scotocind în grabă 
după beţişoarele de urechi sau creionul dermatograf. 

GODMORGON set cutii cu capac  
Plastic. Designer: Magnus Elebäck.  

L24×Lat20, H10cm. Transparent 701.774.77

69,99lei/5buc.



STÄNKA prosop cu glugă bebe  
100% bumbac. Designer: Wiebke Braasch.  

Lat125×L60cm. Bleu/verde 402.520.10

29,99lei HÄREN prosop
 Vezi pagina 194.

9,99lei/buc.

Scanează pagina

Uneori, baia este doar a ta. 
Alteori, aici devii campion  
la spălat pe dinţi viteză.
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Alegerile inteligente  
te ajută să faci 
economii. Cu bateriile  
cu aerator, becurile 
LED şi coşurile pentru  
sortarea deşeurilor
reduci cheltuielile  
şi protejezi şi 
resursele planetei.
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GODMORGON/ODENSVIK 
mască lavoar cu 2 sertare şi 
lavoar inclus şi STORJORM 
oglindă:

1238lei
Pentru asamblare adaugă: 

60lei

Pentru instalare adaugă:

90lei

 Citeşte mai multe despre 
Servicii la pagina 313.

02
05

04

01 STRAPATS coş cu pedală  
Coşul este uşor de mutat  
cu ajutorul mânerului din spate.  
Cu recipient interior detaşabil;  
se goleşte şi se curăţă uşor.  
Oţel inoxidabil şi plastic.  
Coş cu pedală 44,99lei  
5l. 402.454.11   
Coş cu pedală 69,99lei  
12l. 502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK  
mască lavoar cu 2 sertare  
şi lavoar inclus 939lei  
Sertar cu dimensiuni reglabile.  
PAL melaminat şi ceramică.  
Lat63×A49, H64cm.  
Alb lucios 898.843.61   

03 STORJORM oglindă  
cu iluminat integrat 299lei  
LED integrat; nu poate f schimbat.
Sticlă şi plastic. Designer:  
Henrik Preutz. Ø47cm.  
Alb 502.481.26    

04 IMMELN oglindă  
cu cârlig 24,99lei  
Cu ventuză; aderă la suprafeţele  
netede. Oţel anticoroziv/galvanizat  
şi plastic. Designer: Nike Karlsson.  
Sarcină maximă: 3kg. Lat12×A5, 
H24cm. 402.575.12  

05 LUNDSKÄR baterie  
lavoar şi sifon 349lei  
Cu ajutorul aeratorului, debitul apei 
rămâne la fel, dar consumul scade  
cu 50%. Testat şi aprobat conform  
reglementărilor şi standardelor  
europene de calitate şi siguranţă.  
Alamă cromată. Designer:  
Jon Karlsson. H25cm. 402.400.17  

01 STRAPATS coş cu pedală, 5l. 

44,99lei

Soluţiile pentru sortarea 
deşeurilor te ajută  
să ai o baie curată  

şi ordonată şi, în plus,  
să reciclezi responsabil.

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
mască lavoar cu 2 sertare şi lavoar inclus

939lei

03

Când vine vorba de reciclare, 
fecare detaliu este important. 
Iată o soluţie pentru sortarea 
deşeurilor de mici dimensiuni. 

Dimineţile sunt mai luminoase  
cu becurile LED, care te ajută  
să reduci factura la energie.
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Loc de joacă pentru 
copii sau baie pentru  
adulţi? Acum le poţi 
avea pe amândouă.   
Lasă grijile la uşă  
şi relaxează-te.   
Indiferent de vârstă. 

01 Nou SILVERÅN/hAmNVIkEN 
mască lavoar și lavoar inclus 523lei  
Picioare reglabile pentru stabilitate  

şi protecţie împotriva umezelii.  
PAL melaminat şi porţelan.  
Lat43×A45, H90,5cm. 590.062.60  

02 SILVERÅN dulap oglindă 269lei  
Uşa se poate monta cu deschiderea  
spre stânga sau spre dreapta.  
Include: 2 poliţe reglabile.  
PAL melaminat şi oglindă.  
Designer: T Christensen/K Legaard. 
Lat60×A14, H68cm. 102.679.99  

03 SVARTSJÖN cană 6,99lei  
Plastic PET. Designer: Nike Karlsson.  
27cl. 902.649.68  

04 SILVERÅN bancă  
depozitare 199lei  
Interior spaţios pentru depozitarea  
prosoapelor şi a altor articole de baie.  
PAL melaminat. Designer: T. Christensen/ 
K. Legaard. Lat54,4×A35, H46,6cm. 
402.745.21  

05 SVARTSJÖN bară  
prosoape 12,99lei  
Oţel anticoroziv. Sarcină maximă: 4kg. 
L46cm. 302.643.82

06 SVARTSJÖN cuier cârlig 14,99lei 
Oţel anticoroziv. Designer: Nike Karlsson. 
L37cm. 902.643.79

07 SILVERÅN corp înalt  
 cu 2 uși 424lei  
Uşa se poate monta cu deschiderea  
spre stânga sau spre dreapta.  
PAL melaminat. Lat40×A25,  
H183,5cm. 790.209.72

08 Nou INGEBORG prosop 34,99lei  
Prosop fauşat moale şi absorbant  
(greutate 380g/m²). 100% bumbac.  
Designer: S Edholm/L Ullenius. 
Lat70×L140cm. 002.674.00  

09 Nou GUNNERN masă 129lei  
Marginea înaltă a blatului previne  
alunecarea. Oţel anticoroziv.  
Designer: T. Christensen/K. Legaard.  
Ø38, H74,7cm. 302.620.95  
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Copiii sunt foarte mândri  
dacă reuşesc să facă lucrurile  

singuri. Chiar dacă trebuie  
doar să ia prosopul de pe bară. 

02
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01

07 SILVERÅN  

corp înalt cu 2 uşi

424lei

08  INGEBORG prosop

34,99lei

04 SILVERÅN bancă depozitare

199lei
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01  SILVERÅN/hAmNVIkEN  

mască lavoar și lavoar inclus 

523lei
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01 GODMORGON/BRÅVIKEN mască lavoar cu 4 sertare și lavoar dublu  
inclus 2197lei Sertare glisante cu dispozitiv de blocare. PAL melaminat  

și marmură concasată. Lat122×A49, H68cm. Aspect stejar vopsit alb 299.030.70   
02 FÄRGLAV prosop 49,99lei Cu fbre lungi și fne din bumbac pieptănat;  
prosopul este mai moale și mai rezistent. Disponibil în mai multe dimensiuni.  
90% bumbac, 10% poliester. Designer: Pia Wallén. Lat70×L140cm.  
Alb/gri închis 702.276.27  03 ENUDDEN stand prosoape 59,99lei Butonii  

de pe margine pot f folosiţi pentru a agăţa diverse obiecte. Oţel anticoroziv.  
Designer: Inma Bermudez. Lat45×A45, H100cm. Alb 802.431.65   
04 RAMSKÄR covoraș baie 39,99lei Țesătură plată și bumbac buclat;  
adaugă textură covorului. 100% bumbac. Designer: Emma Jones.  
Lat60×L90cm. Gri 602.305.50  05 STORJORM dulap oglindă cu 2 uși  
și iluminat integrat 1099lei Instalaţie fxă. MDF melaminat, sticlă securizată  
și oglindă. Designer: Henrik Preutz. Lat60×A14, H96cm. Alb 402.481.22   
06 DALSKÄR baterie lavoar cu sifon 299lei Alamă anticorozivă.  
Designer: Magnus Elebäck. H18cm. Alb 302.813.05  

Te relaxezi uşor când detaliile  
îţi vin în ajutor. Pentru o baie 
care îmbie la relaxare, alege 
dulapuri organizate, culori calde  
şi textile moi în culori vesele.

Scanează pagina

01

GODMORGON/BRÅVIKEN 
mască lavoar şi lavoar dublu  
inclus şi 2 dulapuri  
cu oglindă STORJORM

4395lei
Pentru asamblare adaugă:

306lei
Pentru instalare adaugă:

50lei
 Citeşte mai multe despre 

Servicii la pagina 313.

Păstrează lucrurile  
în sertare; baia este mai 
organizată şi tu te poţi  
relaxa după voia inimii. 

01 GODMORGON/BRÅVIKEN  
mască lavoar cu 4 sertare și lavoar dublu inclus

2197lei

03 ENUDDEN stand prosoape

59,99lei

02

06

05

04
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Soluţiile funcţionale 
îşi găsesc locul în 
spaţii mici. Foloseşte 
înălţimea pereţilor  
şi alege corpuri 
suspendate pentru  
a-ţi păstra obiectele
în ordine şi mereu  
la îndemână. 

01 LILLÅNGEN dulap   
oglindă  cu 1 uşă 149lei 
Oglindă şi PAL melaminat. Lat40×A21, 
H64cm. Negru-maro 602.051.69

02 GRUNDTAL set  
cuiere 7,99lei/2buc.  
Accesoriu de suspendare mascat.  
Pereţii sunt construiţi din materiale  
diferite şi, de aceea, necesită  
diferite tipuri de dispozitive  
de fxare. Foloseşte-le pe cele  
potrivite pentru pereţii casei tale  
(se vând separat). Inox. Designer:  
Mikael Warnhammar. 300.612.47  

03 LILLÅNGEN corp  
suspendat 129lei  
O soluţie bună pentru spaţii mici.  
Include: mâner şi balamale.  
PAL melaminat şi sticlă securizată. 
Lat40×A21, H64cm.  
Negru-maro 802.407.89 

04 GODMORGON oglindă 119lei  
Adâcime reglabilă; cu spaţiu pentru  
cabluri. Sticlă. Lat100×H96cm.  
901.491.29  

05 GODMORGON/ODeNSvik  
mască lavoar cu 2 sertare  
şi lavoar inclus 1299lei  
Setrare complet extensibile;  
acces uşor la conţinut. MDF, PAL  
melaminat  şi ceramică. Lat103×A49, 
H64cm. Gri lucios 799.034.97    
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GODMORGON/ODeNSvik 
mască lavoar şi lavoar inclus,  
2 oglinzi GODMORGON 

şi 5 corpuri suspendate 
LILLÅNGEN:

2182lei
Pentru asamblare adaugă: 

156lei

Pentru instalare adaugă: 

50lei

 Citeşte mai multe despre 
Servicii la pagina 313.

01 LILLÅNGEN dulap  
oglindă cu 1 uşă

149lei

Spaţiul de deasupra toaletei 
este ideal pentru a păstra  

la îndemână lucrurile  
de care ai nevoie. 

04

02

03

05

Foloseşte inteligent spaţiul 
cu ajutorul unui cărucior. 

Mai mult loc pe podea, mai 
multe spaţii de depozitare. 
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O baie pentru toată 
familia nu trebuie  
să fie mare,  
ci funcţională.  
Cu piese de mobilier  
ergonomice şi  
compacte, organizezi 
eficient spaţiul şi ai 
dimineţi liniştite. 

01 LILLÅNGEN corp înalt  
cu uşă oglindă 349lei/buc. 
Corp cu adâncime redusă; ideal 
pentru spațiile mici. Include: 1 poliță  
fxă şi 4 polițe reglabile. Oglindă 
şi PAL melaminat. Lat30×A21, 
H179cm. Alb 102.050.82  

02 ENUDDEN oglindă 59,99lei  
Include un flm de protecție -  
- reduce pagubele dacă sticla  
se sparge. Sticlă şi oțel anticoroziv.  
Designer: Inma Bermudez. 
Lat40×H58cm. Alb 502.431.62  

03 LOSJÖN set cuiere 
24,99lei/5buc.  
Butoni uşor de montat pe perete  
cu ajutorul adezivului de pe partea  
posterioară sau al şuruburilor.  
Plastic PET. Designer: Maria Vinka.  
Culori asortate 902.257.93  

04 TOFTBO covoraş baie 39,99lei 
Foarte moale şi absorbant, se usucă 
rapid; din microfbre. 100% microfbre 

de poliester. Lat60×L90cm.  
Roşu 502.212.97 

05 FÖRSIKTIG taburet copii 9,99lei 
Protecția antiderapantă reduce riscul 
alunecării. Plastic polipropilenic  
şi cauciuc sintetic. Designer: K Hagberg/ 
M Hagberg. Sarcină maximă: 35kg. 
Lat37×A24, H13cm.  
Alb/verde 602.484.18  

06 LILLÅNGEN mască lavoar  
cu 1 uşă şi lavoar inclus 448lei  
Margine practică pentru savonieră, 
suport pentru periuța de dinți.  
Include: suport pentru prosoape,  
savonieră şi tăviță din oțel inoxidabil.  
PAL melaminat şi ceramică.  
Lat40×A41, H92cm. Alb 898.940.01  
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05

04

01 LILLÅNGEN corp înalt cu uşă oglindă

349lei/buc.

LILLÅNGEN mască lavoar  
cu 1 uşă şi lavoar inclus  

şi ENUDDEN oglindă:

508lei
Pentru asamblare adaugă: 

60lei
Pentru instalare adaugă:

50lei
 Citeşte mai multe despre 

Servicii la pagina 313.

Masca de lavoar LILLÅNGEN 
are dimensiunile ideale  
şi funcţiile de care ai nevoie  
- include savoniera şi cârligele.

02

03

LILLÅNGEN mască lavoar cu 1 uşă 

şi lavoar inclus 543lei

448lei

06



50 Soluţii pentru baie

01 RUNSKÄR baterie lavoar  
cu sifon 199lei  
Alamă cromată. H10cm. 502.621.22  

02 HEMNES dulap oglindă  
cu 1 uşă 449lei  
Poliţă reglabilă din sticlă securizată;  
rezistentă la impact, greutate mare  
şi temperaturi ridicate. Sunt incluse  
3 poliţe ajustabile. Lemn masiv de pin  
vopsit, lăcuit şi sticlă (oglindă).  
Lat63×A16, H98cm. 302.176.73  

03 FRÄJEN prosop 14,99lei/buc. 
Prosopul este mai moale şi mai  
rezistent datorită fbrelor lungi  
şi fne din bumbac pieptănat.   
100% bumbac. Lat50×L100cm.  
Cireş 801.592.27 Turcoaz 801.592.32    

04 IMMELN coş cu cârlig 39,99lei  
Cu ventuză; aderă la suprafeţele  
netede. Oţel anticoroziv/galvanizat.  
Sarcină maximă: 4kg. Lat30×A12, 
H15cm. 202.526.19

05 IMMELN suport pentru 

dispenser săpun 19,99lei  
Cu ventuză; aderă la suprafeţele  
netede. Oţel anticoroziv/galvanizat.  
A11, H19cm. Zincat 402.526.23  

06 HEMNES etajeră 499lei  
Poliţele deschise te ajută să vezi  
uşor ce se afă pe ele. Lemn masiv  
de pin lăcuit. Lat42×A37, H172cm. 
502.176.53  

07 LEDSJÖ aplică LED 149lei  
Aşază de-o parte şi de alta a oglinzii  
pentru a obţine un iluminat puternic,  
potrivit pentru aplicarea machiajului etc. 
Oţel inoxidabil şi sticlă. L60cm. IKEA. 
Model V1018 Ledsjö. Acest corp 

de iluminat are bec LED integrat.  
Becul nu poate f schimbat. 601.913.65  

08 RÖNNSKÄR poliţă lavoar 
89,99lei Oţel anticoroziv. Lat57×A42,  
H70cm. 900.937.59  
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01

Pentru o baie  
nouă ai nevoie  
doar de câteva poliţe, 
o baterie, prosoape 
colorate şi multă 
pasiune pentru 
amenajări interioare!

O baterie nouă poate  
f tot ce ai nevoie pentru  
a schimba aspectul băii.  
Bateriile noastre reduc  

consumul de apă şi te ajută  
să protejezi mediul.

03 FRÄJEN prosop

14,99lei/buc.

06 HEMNES etajeră

499lei

08 RÖNNSKÄR  

poliţă lavoar

89,99leiPune la treabă spaţiul 
de sub chiuvetă! Poliţele 
RÖNNSKÄR oferă spaţiu 

suplimentar de depozitare 
sub lavoar. 

04 IMMELN coş cu cârlig 

39,99lei

02

05

07



IKEA pentru 
copii
Vrei ce-i mai bun pentru copilul tău. 
Noi te ajutăm să-i asiguri o copilărie frumoasă.  
Cu spaţii în care să crească în siguranţă.  
Cu locuri pentru un somn uşor după  
atâta visare, joacă şi chicoteli.  
Jocurile dezvoltă personalitatea celor  
mici şi îi fac fericiţi. Dacă ei sunt  
fericiţi, la fel eşti şi tu.

TROFAST
Ansamblul de depozitare TROFAST are  

cadre rezistente cu poliţe şi cutii detaşabile,  

la alegere. Alege dintre culorile şi dimensiunile  

disponibile ca să poţi construi o soluţie pe gustul tău.  

Şinele sunt incluse pentru ca rezultatul  

să fe practic şi pe placul tuturor.

TROFAST ansamblu depozitare cu 6 cutii 353lei 
PAL melaminat şi plastic. Designer: Studio Copenhagen.  

Lat99×A44, H94cm. Negru/roşu 390.402.41   

Alb 290.428.77 

313lei/buc.
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Creativitatea  
umple orice spaţiu,  
mic sau mare.  
Ai grijă doar să ai 
instrumentele la 
îndemână atunci 
când inspiraţia  
îţi dă târcoale.

01 NYTTJA ramă 19,99lei  
Protecţie rezistentă din plastic;  
cadru mai sigur de folosit.  
MDF melaminat şi plastic.  
Dimensiuni fotografe: Lat40×H50cm.  
Culori asortate 901.860.51  

02 MÅLA rolă hârtie desen 12,99lei  
Se foloseşte cu şevaletul MÅLA.  
(Se vinde separat.) Hârtie înălbită, 
fără clorină. Lat47cmxL30m. 201.522.81  

03 MÅLA set  
vopseluri 29,99lei/8buc.  
Include: 8 recipiente cu diferite culori, 
o tăviţă pentru amestecarea culorilor 
şi o paletă cromatică. Copilul poate 
amesteca culorile pentru a crea altele 
noi. Se recomandă copiilor mai mari 
de 3 ani. Plastic polipropilenic.  
Designer: S Fager/C Tubertini.  
Culori asortate 901.934.95  

04 RIBBA poliţă  
fotografi 24,99lei/buc.  
Poate f folosită şi pentru depozitarea 

obiectelor mici. MDF melaminat. 
L55×A9cm. Negru 401.260.69  

05 Nou  BUSUNGE pat  
extensibil 699lei  
Se poate regla pe măsură ce copilul 
creşte. Salteaua şi aşternuturile  
se vând separat. PAL melaminat  
şi MDF. Designer: Carl Öjerstam.  
L138–208×Lat90, H79cm.  
Dimensiuni saltea: 80×200cm. 
Roz deschis 902.290.17

06 TROFAST depozitare  
suspendată 163lei  
PAL melaminat şi plastic. Lat99×A21, 
H30cm. Negru 690.063.87   

07 TROFAST ansamblu  
depozitare 174lei  
Foloseşte canelurile pentru a aşeza
cutiile sau poliţele unde doreşti.  
Poţi adăuga capacul TROFAST.  
PAL melaminat şi plastic. 
Designer: Studio Copenhagen. 
Lat46×A30, H94cm.  
Negru/multicolor 390.327.69
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Creativitatea nu are preţ. 
Ramele noastre au însă, unul 
foarte mic ca să poţi expune 
operele de artă ale copiilor. 

O cameră mică este  
o invitaţie la creativitate.  

La nevoie, se poate  
folosi şi podeaua.

03 MÅLA set vopseluri

29,99lei/8buc. 05 Nou  BUSUNGE 
pat extensibil

699lei

06 TROFAST depozitare suspendată

163lei
07

02 MÅLA rolă hârtie  
pentru desen

12,99lei

04

01 NYTTJA ramă,  
Lat40×H50cm

19,99lei
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Jocurile ca legănatul 
şi echilibristica 
dezvoltă corpul,  
dar şi mintea. 
Ce-ar fi să ai jucării 
speciale pentru aşa 
ceva chiar acasă?

01 TRÄNING set jonglerii 99,99lei 
100% poliester, 77% nailon,  

23% elastan/spandex.  

Designer: Tina Christensen.  

102.589.52  

02 IVAR corp 265lei/buc.  
Material rezistent ce poate f vopsit 
sau ceruit. Lemn masiv de pin netratat. 
Lat80×A30, H83cm. 400.337.63  
Atenţie! Trebuie ataşat de perete. 
Piciorul (cu rol decorativ) se vinde 
separat. 

03 Nou IKEA PS 2014 bârnă 229lei  
Ajută la dezvoltarea coordonării  
şi echilibrului copilului. Lemn masiv  
de mesteacăn lăcuit şi vopsit.  
Designer: Henrik Preutz.  

Lat27×L140cm. 402.629.57  

04 Nou GUNGGUNG  
leagăn 79,99lei/buc.  
Se recomandă copiilor mai mari  
de 3 ani. 100% poliester.  

Designer: Tina Christensen.  

Greut. max: 70 kg. H max: 270cm. 

Verde 702.439.72  

05 VISSLA saltea  
bancă 59,99lei/buc.  
Moale şi confortabilă; se potriveşte  
cu banca STUVA. Bumbac şi poliester. 
Designer: Eva Lundgreen. 
Lat49×L90cm. Grosime: 3cm. 

902.437.87  

06 STUVA bancă depozitare 339lei 
Depozitare joasă, la îndemâna  
copiilor; acces uşor. Include rotile.  
PAL melaminat şi MDF. Lat90×A50, 
H50cm. Alb 398.766.60    

07 Nou PLUFSIG saltea pliantă  
pentru gimnastică 129lei/buc.  
Se recomandă copiilor mai mari  
de 18 luni. Plastic polietilenic.  

Designer: Tina Christensen.  

Lat78×L185cm. Grosime: 3,2cm.  

Verde 102.628.31   

04 Nou  GUNGGUNG  leagăn

79,99lei
07 Nou  PLUFSIG saltea  
pliantă pentru gimnastică

129lei/buc.

Un loc plăcut pentru  
pauze scurte, atât pentru 
copii, cât şi pentru jucării.  
Sertarele mari te ajută  
să ţii totul în ordine.

04

0306

01

05
01

01

Un corp IVAR  
te invită să fi creativ. 
E loc şi înăuntru 
şi în afară.

02

03

02
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01 IKEA PS FÅNGST depozitare suspendată  
cu 6 compartimente 16,99lei/buc.   
Cu dispozitiv de închidere Velcro; se deschide dacă cel mic se caţără.  100% poliester. 
Designer: A Huldén/S Dahlman. Ø29, L168cm. Verde deschis 701.155.78   

02 SNIGLAR masă înfăşat 109lei  
Înălţime confortabilă pentru a înfăşa bebeluşul. Lemn masiv de fag.  
L72×Lat53, H87cm. Lemn de fag/alb 200.452.05   
03 KURA pat reversibil 699lei  
Întoarce invers patul pentru a-l transforma dintr-unul jos  într-unul înalt.  
Salteaua şi aşternuturile se vând separat. Lemn masiv de pin lăcuit şi MDF melaminat. 
Designer: T Christensen/K Legaard. Lat99×L209, H116cm.  
Dimensiuni saltea: 90×200cm. Alb/pin 802.538.09   
04 KURA cort pat 60lei  
Pentru pat jos sau înalt. Plastic şi 100% poliester. Designer: Eva Lundgreen. 
Lat97×L160, H68cm. Verde/alb 802.575.86   
05 STUVA ansamblu depozitare cu uşi/sertare 624lei  
Uşi cu amortizor; se închid uşor şi silenţios. PAL melaminat şi MDF.  
Lat60×A50, H192cm. Alb/verde 090.177.94  

Încurajează curiozitatea frească 
a copiilor faţă de lumea din jur. 
Creează un spaţiu în care ei pot 
explora şi refoloseşte materiale 
şi mobilier pentru creaţii noi.

Scanează pagina

Fiecare creator  
are nevoie de un loc  
în care să sorteze 
materialele reciclate 
pentru a „fabrica” 
noi jucării.

A fost o masă  
de înfăşat.  
Acum a devenit  
un laborator 
pentru idei noi.

01 IKEA PS FÅNGST depozitare  
suspendată cu 6 compartimente 

16,99lei/buc.

02 SNIGLAR masă de înfăşat

109lei

„Vrem ca toate
produsele pe care  
le creăm să fie cât mai 
potrivite pentru joacă. 
Copiii trebuie să fie 
creativi, activi şi să  
aibă imaginaţie.  
Este felul lor de  
a creşte şi de a învăţa. 
Dacă reuşim să le  
oferim mobilier  
şi jucării sigure  
şi distractive, atunci  
ştiu că munca mea  
are sens.”

Bodil Fritjofsson,  
dezvoltator de produs 

05

04

03
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Personalităţile mari 
se potrivesc  
şi în spaţii mici!  
Camera ta este  
pentru tine şi  
pentru ce-ţi place; 
aranjeaz-o  
pe gustul tău!

01 SVÄRTA cadru pat  
suspendat 599lei Scara se poate  

monta pe partea dreaptă sau stângă  
a patului. Oţel anticoroziv.  
Designer: Tord Björklund. Lat97×L208, 
H186cm. Dimensiuni saltea: 90×200cm.  
Argintiu 202.479.82  

02 UPPVISA set panou  
afşaj 49,99lei/ 2buc Culori şi forme 
diferite: un balon de dialog verde  
şi o săgeată neagră. Lat76×H47cm.  
Negru/verde 102.437.91  

03 RISÖ fotoliu sac 399lei  
Poţi folosi pliat ca fotoliu sau desfăcut  
ca şezlong. Poliester şi polistiren  
expandat. L184×Lat72, H58cm.  
Negru 602.088.51  

04 HISSMON/adIlS masă 249lei 
Oţel anticoroziv şi MDF. L120×Lat60, 
H73cm. Alb/roşu 890.059.47  

05 SPRINGA covor, fr scurt 119lei 
Stratul inferior din latex împiedică  
alunecarea covorului atunci când 
copilul tău se joacă/aleargă pe el. 
100% nailon. Designer: Malin Unnborn. 
Lat133×L160cm. Roşu 802.725.63  

06 NÄPEN suport haine  
cu husă 89,99lei 100% poliester. 
H77–127cm. Lila 690.022.85  

07 RARING covor, fr scurt 159lei 
100% nailon şi latex. Designer:  
Silke Leffer. Lat133×L160cm.  
Roz 902.364.90

08 JUlES scaun de birou  
junior 129lei Înălţime reglabilă.  
Include rotile. Șezut: furnir de  
mesteacăn vopsit. Şezut Lat35×A32, 
H38–50cm. Roz/argintiu 498.845.32  

09 Nou STUVA pat supraetajat  
cu 3 sertare şi 2 uşi 1698lei  
MDF şi PAL melaminat. Lat99×L197, 
H207cm. Dimensiuni saltea 90×200cm.  
Alb/negru 190.265.47  
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Spaţiu pentru dormit, pentru 
lucru şi depozitare, dar şi 
dulap — ai loc pentru toate 
cu patul supraetajat STUVA.

01 SVÄRTA cadru pat suspendat

599lei

09  STUVA pat supraetajat 
cu 3 sertare şi 2 uşi

1698lei
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01 MICKE birou operaţional 429lei Foloseşte tabla magnetică pentru notiţe 
sau prinde listele cu activităţi cu ajutorul unui magnet. MDF şi oţel anticoroziv. 
Lat105×A50, H140cm. 099.030.14   

02 JULES scaun de birou 129lei Înălţime reglabilă pentru o poziţie confortabilă. 
Rotilele se blochează automat dacă nu foloseşti scaunul. Șezut: furnir de mesteacăn 
vopsit. Șezut: Lat35×A32, H38–50cm. 598.845.60   

03 MINNEN cadru pat extensibil cu somieră 369lei Se poate regla pe măsură 
ce copilul creşte. Salteaua şi aşternuturile se vând separat. Oţel anticoroziv. 
L135–206×Lat85, H92cm. Dimensiuni saltea: 80×200cm. 490.340.94   

04 ÖVRE pat cu somieră şi baldachin 549lei Un baldachin oferă intimitate 

şi creează un sentiment de „cameră în cameră”. Salteaua şi aşternuturile se vând 
separat. Lat77,5×L169, H127,5cm. Dimensiuni saltea: 70×160cm. 590.122.80   

05 SÅNGFÅGEL husă pilotă şi faţă pernă 79,99lei Din bumbac, moale  
şi plăcut pentru pielea copilului tău. 100% bumbac. Husă pilotă: Lat150×L200cm. 
Faţă de pernă: L50×Lat60cm. 002.345.27   

06 PYSSLINGAR ladă pat 34,99lei/buc. Buzunare de depozitare practice  
pentru jucării, pături suplimentare etc. 100% poliester şi plastic polipropilenic. 
Designer: A Huldén/S Dahlman. Lat50×A60, H14cm. Bleu 102.157.88  

O cameră în comun înseamnă 

că ai mai mult, nu mai puţin.  
Îţi oferă confort şi companie,  
plus spaţiul şi lucrurile proprii. 
Este cea mai grozavă soluţie!
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06

Chiar şi camerele comune 
pot f personale. Ascunde-ţi 

comorile sub pat! 

01 MICKE birou operaţional

429lei

05

02

02 JULES scaun de birou 

129lei
 Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pag. 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

03 MINNEN cadru pat 

extensibil cu somieră 419lei

369lei
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Piesele de mobilier 
care cresc odată  
cu cel mic vor rezista 
ani la rând. Chiar 
dacă prâslea creşte 
într-un an cât altul 
în doi, nu e nevoie să 
schimbi mobilierul.

01 GONATT pătuţ 749lei  
O latură a pătuţului poate f îndepărtată 
dacă cel mic urcă şi coboară fără  
ajutor. Salteaua şi aşternuturile  
se vând separat. Lemn masiv de fag  
şi MDF. Designer: J Asshoff/H Brogård.  
Lat66×L123, H103cm.  
Dimensiuni saltea: 60×120cm.  
Gri deschis 002.579.53  

02 Nou SUNDVIK masă  
înfăşat/comodă 649lei  
Lemn masiv de pin lăcuit. Designer:  
Jon Karlsson. Lat79×A51/87, 
H99/108cm. Alb 902.567.27  

03 Nou LEKA accesoriu  
mobil 34,99lei  
Se recomandă pentru copiii  
de orice vârstă. 100% bumbac.  
Designer: Wiebke Braasch. 502.661.58    

04 EKBY HEMNES/ 
EKBY HENSVIK etajeră 99,99lei  
Lemn masiv de pin şi MDF. 
Lat119×A28cm.  
Alb 199.267.17  
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02

04

02 Nou  SUNDVIK masă  
de înfăşat/comodă

649lei

01 GONATT pătuţ

749lei

01
01

Pătuţul s-a transformat  
într-o canapea joasă, 
perfectă pentru jocuri,  
pe care le poţi depozita  
în sertarele de dedesubt.

03 Nou  LEKA accesoriu mobil

34,99lei
Îndepărtează o latură  
a pătuţului şi nu va trebui 
să-l schimbi când cel mic  
va începe să meargă.

Salteaua pătuţului se poate 
fxa la două înălţimi diferite.  
Începe cu cea de  sus, iar 
când bebeluşul începe 
să se rostogolească, 
poţi trece la cea de jos.



Organizare 
Organizarea e mereu necesară. Aşa păstrezi  
obiectele la îndemână şi găseşti repede ce  
cauţi. Cu soluţii de depozitare bine organizate,  
viaţa acasă este mai uşoară. În plus, îţi oferim  
atâtea feluri de rafturi, sertare şi umeraşe,  
încât nu mai ai nevoie de şi mai mult spaţiu.  
În casa ta, toate obiectele îşi găsesc locul.

BRIMNES
Acest dulap cu aspect clasic are o uşă  
cu oglindă pe care o poţi aşeza în stânga,  
în dreapta sau pe mijloc. Cele trei poliţe  
reglabile, cea fxă şi bara pentru umeraşe  
din interior te ajută să-ţi organizezi hainele. 
Dulapul are balamale speciale, pentru  
ca uşile să se închidă singure în urma ta.

BRIMNES dulap cu 3 uşi 699lei 
PAL melaminat şi oglindă. Designer: K Hagberg/M Hagberg.  
Lat116,7×A50,2, H190cm. Alb 702.458.53

599lei



Rafturi, sertare, 
umeraşe?  
Sau toate trei?
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BRIMNES comodă cu 3 sertare  

PAL melaminat şi sticlă securizată.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat78×A41,  
H95cm. Alb/sticlă securizată 802.180.24

349lei
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Un dressing  
poate fi organizat  
în numeroase  
moduri. Combină 
barele pentru 
umeraşe cu poliţe  
şi coşuri pentru  
a profita la maximum 
de spaţiul disponibil.

01 ALGOT ansamblu  
depozitare 720lei  
Consolele, poliţele şi alte accesorii  
se fxează cu un simplu clic; uşor  
de asamblat, reglat şi modifcat.  
PAL melaminat şi oţel anticoroziv.  
Designer: Francis Cayouette. 
Lat190×A40, H196cm.  
Alb 199.094.21  

02 KALLAX etajeră 129lei/buc.  
Agaţă pe perete sau aşază pe podea. 
Panouri celulare. Designer: 
Tord Björklund. Lat77×A39, H77cm. 
Aspect mesteacăn 402.758.13  

03 DRÖNA cutie 14,99lei/buc.  
Cu mânere; uşor de tras şi de  
transportat. 100% poliester şi carton. 
Lat33×A38, H33cm. Negru 302.192.81  

04 KALLAX accesoriu  
2 sertare 80lei/buc.  
Insert fnisat pe ambele părţi;  
se poate folosi în mijlocul camerei.  
MDF şi PAL melaminat.  
Lat33×A37, H33cm. Alb 702.866.45  

05 MULIG bară  
umeraşe 14,99lei/buc.  
Lăţime reglabilă; adaptează nevoilor 
tale. Oţel anticoroziv. Designer:  
Henrik Preutz. Sarcină max: 15kg. 
Lat60–90×A26, H16cm. Alb 301.794.35  

04

03

Cu sistemul ALGOT poţi 
construi soluţia dorită. 
Foloseşte această 
combinaţie sau creează  
o variantă proprie!

02 kALLAx etajeră

129lei/buc.

05 MULIG bară umeraşe

14,99lei/buc.

01 ALGOT ansamblu depozitare 

720lei

Adăugarea unor becuri LED 
în interiorul dressingului 
este o idee strălucită.  
Nu se încălzesc, aşa că 
hainele sunt în siguranţă.
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Cu un pat în care  
poţi depozita haine,  
nu mai ai nevoie  
de dulap! Mobilierul 
multifuncţional  
şi ideile creative  
te ajută să ai un  
dormitor organizat.

01 SELJE noptieră 119lei  
În sertar încape un prelungitor pentru 
încărcătoare. Oţel anticoroziv. Designer: 
Monika Mulder. Lat46×A37, H55,5cm.  
Albastru 902.432.78  

02 Nou Colecţia IKEA PS 2014  
Creează diferite combinaţii cu şina  
de perete şi celelalte accesorii din  
colecţia IKEA PS 2014.  
Lemn masiv de mesteacăn/MDF.  
Designer: Tomás Alonso.  
Poliţă 50lei  
L35×A23cm. Roşu închis 402.688.36   

Buton 25lei/4buc.  
Ø2,5cm. Culori asortate 202.618.88  

Tavă 40lei Ø35cm. 202.688.37   

Şină perete 25lei/buc. Sarcină  
max: 5kg. L55cm. 202.775.11   

Şină perete 50lei/buc. Sarcină  
max: 10kg. L118cm. 802.618.85   

03 MULIG suport umeraşe 34,99lei  
Se poate folosi cu alte articole din  
familia MULIG. Oţel anticoroziv.  
Designer: Henrik Preutz. Sarcină  
max: 20 kg. Lat99×A46, H151cm.  
Alb 601.794.34

04 ALGOT ansamblu  
depozitare 410lei  
Lat256×A40, H84cm. 690.334.56  

05 MALM pat cu depozitare 1949lei 
Somiera se poate ridica şi spaţiul  
de dedesubt se poate utiliza pentru 
depozitare. Salteaua şi aşternuturile 
se vând separat. MDF. Lat176×L209, 
H100cm. Dimensiuni saltea: 
160×200cm. Alb 502.498.71  

06 Nou IKEA PS 2014  

husă pilotă şi 2 feţe pernă 199lei  
50% lyocell, 50% bumbac.  
Designer: Margrethe Odgaard.  
Husă pilotă: Lat240×L220cm.  
Feţe de pernă: L50×Lat60cm.  
Multicolor 802.637.47

07 ENUDDEN etajeră 19,99lei/buc.  
Oţel anticoroziv. Designer:  
Inma Bermudez. Lat38×A15,  
H6cm. Alb 802.257.36  
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04

03

02 Nou  IKEA PS 2014 poliţă

50lei

07

05 MALM pat cu depozitare

1949lei

06

Depozitare şi cadru de pat 
în acelaşi loc. În acest fel, 

foloseşti inteligent  
şi banii şi spaţiul.

Foloseşte câte două poliţe  
de perete ENUDDEN  

şi cărţile vor f în siguranţă.

01 SELJE noptieră

119lei
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01 HURDAL dulap 1799lei/buc.  
Include: 1 bară pentru umeraşe şi 1 poliţă fxă. Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Francis Cayouette. Lat109×A59, H198cm. Maro deschis 502.688.50   

02 LYRIK veioză decorativă 139lei  
Creează o atmosferă plăcută în cameră. Oţel anticoroziv şi 100% bumbac.  
Designer: Sissa Sundling. Ø24, H52cm. IKEA. Model B1007 Lyrik.  
Acest corp de iluminat este compatibil cu becurile de clasă energetică  
de la A++ la D. 601.959.76   

03 HURDAL corp aşternuturi 1099lei  
Include: 2 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Francis Cayouette. 
Lat109×A50, H137cm. Verde 102.688.52   

04 FINNTORP fotoliu cu pernă 368lei  
Lucrat manual; margini rotunjite, netede, cu model frumos detaliat.  
Fiecare piesă este unică. Husă: 100% bumbac. Lat71×A64, H85cm. Alb 898.977.78   

Camera voastră preferată  
e cea mai importantă! Alegeţi  
mobilier de depozitare frumos  
lucrat, pe care să-l puteţi  
aprecia an de an.
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02

04

01 HURDAL dulap

1799lei/buc.

03 HURDAL corp aşternuturi

1099lei

Dulapul HURDAL pune  
în valoare textura lemnului  

de pin. Pentru că la fabricarea 

 lui folosim la maximum fecare 
trunchi de copac, generăm  

mai puţine deşeuri  
şi protejăm pădurea.
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Obiectele mici sunt utile  
la plecare, dar şi la sosire.  
Folosite inteligent, te ajută  
să profţi la maximum de spaţiul 
redus din hol.

01 PAX dulap 1205lei Potrivit pentru spaţii mici. Distanţa minimă necesară  
faţă de plafon: 205cm. Lat150×A43, H201,2cm. Alb/HASVIK alb 390.398.41   
02 Nou GUNNERN dulap cu oglindă şi uşă 149lei Poliţe cu magine ridicată 
pentru o depozitare sigură. Oţel anticoroziv şi oglindă. Designer: T Christensen/ 
K Legaard. Lat31×A12,4, H62cm. 102.620.96   
03 ENUDDEN suport prosoape 9,99lei/buc. Oţel anticoroziv.  
Lat27×A3,6, H5cm. 802.037.96   
04 Nou NORDLI comodă cu 6 sertare 799lei Combină cu alte comode  
modulare. MDF. Lat120×A43, H52cm. 190.212.72   
05 STÄLL dulap pantof cu 3 compartimente 399lei Loc pentru 18 perechi  
de pantof. PAL melaminat. Lat79×A29, H148cm. 501.780.91   
06 Nou IKEA PS 2014 cuier 149lei Înălţimea joasă permite amplasarea  
sub scări sau tavane înclinate. MDF și lemn masiv de mesteacăn. Designer:  
Ebba Strandmark. Ø45, H150cm. 002.580.85   
07 Nou NORNÄS comodă cu 4 sertare şi 2 compartimente 899lei  
Material natural rezistent la uzură. Lemn masiv de pin. Designer: K Hagberg/ 
M Hagberg. Lat108×A40, H88cm. 002.822.31  Cutia se vinde separat.

03

05

01 PAX dulap

1205lei

04 Nou  NORDLI comodă  
cu 6 sertare

799lei

07 Nou  NORNÄS comodă cu 
4 sertare şi 2 compartimente

899lei

Este îngust, dar are  
sufcient loc pentru  
18 perechi de pantof!

În compartimente  
sau pe poliţele deschise  
poţi folosi cutii DRÖNA,  

care se potrivesc perfect.

06 Nou  IKEA PS 2041 cuier

149leiUn dulap PAX adânc de 43 cm  
şi cu uşi glisante lasă sufcient 

 loc pe hol, iar uşile  
nu blochează trecerea.

02 Nou  GUNNERN dulap  
cu oglindă şi 1 uşă

149lei
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01 PAX dulap 295lei  
Distanţa minimă necesară faţă  
de plafon: 237cm. PAL melaminat. 
Lat50×A58, H236,4cm.  
Alb 690.339.94    

02 STAVE oglindă 249lei  
Se poate suspenda orizontal  
sau vertical. Sticlă şi MDF melaminat. 
Lat70×H160cm. Alb 402.235.22

03 PAX dulap 515lei  
Adaptează combinaţia PAX/ 
KOMPLEMENT nevoilor tale cu ajutorul 
instrumentului de planifcare. Distanţa 
minimă necesară faţă de plafon: 237cm. 
PAL melaminat. Lat50×A58,  
H236,4cm. Alb 290.339.91

04 STUVA bancă depozitare 339lei 
Depozitare joasă, la îndemâna copiilor, 
pentru acces uşor şi o bună organizare. 
Include rotile. PAL melaminat şi MDF. 
Lat90×A50, H50cm. Alb 398.766.60

05 MINUT lustră 109lei  
Lumină difuză pentru un bun iluminat 
general. Sticlă şi oţel. Designer:  
Sarah Fager. Ø25cm. IKEA. Model T1104 
Minut. Acest corp de iluminat este  
compatibil cu becurile cu clasă  
energetică de la A++ la D. 302.163.48  

06 PAX dulap 2445lei  
Adaptează combinaţia  
PAX/KOMPLEMENT nevoilor tale  
cu ajutorul instrumentului  
de planifcare. Distanţa minimă  
necesară faţă de plafon: 237cm.  
PAL melaminat. Lat200×A58, 
H236,4cm. Alb 590.338.43  

07 OSTED covor,  
ţesătură plată 79,99lei  
Covor rezistent din sisal; material  
rezistent din fbre de agavă. Suprafaţă: 
100% sisal. Bordură: 100% poliester. 
Lat80×L140cm. Natur 502.703.15
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Reorganizează 
spaţiul şi mobilează-l 
aşa cum ai nevoie.  
Un dressing pentru 

toată familia face 
dimineţile mai 
uşoare şi te ajută 
când sortezi rufele!

06 PAX dulap

2445lei

05

07

Creează dulapuri separate 
„pentru el şi ea” cu accesorii  
interioare, inclusiv umeraşe 

multifuncţionale glisante, 
utile pentru alegerea ţinutei.

04 STUVA bancă depozitare

339lei

02 STAVE oglindă

249lei

Păstrează hainele celor  
mici într-un loc de unde  
să le ia chiar ei. Aşa îşi vor 
putea alege hainele cu care 
se vor îmbrăca singuri. 

01

03

Pregăteşte-ţi ţinuta  
pentru ziua următoare  

şi agaţă haine de un umeraş 
multifuncţional glisant. 



80 Soluţii pentru organizarea casei

Casa este locul 
în care trăieşti  
exact aşa cum vrei. 
Transformă o cameră 
într-un dressing 
mare, în care vezi 
totul, găseşti uşor 
hainele căutate  
şi te hotărăşti rapid 
cu ce să te îmbraci.

01 PAX dulap 2245lei  
Adaptează combinaţia PAX/KOMPLEMENT 
nevoilor tale cu ajutorul instrumentului 
de planifcare. Distanţa minimă necesară 
faţă de plafon: 237cm. PAL melaminat. 
Lat200×A58, H236,4cm.  
Negru-maro 490.397.70  

02 HEMNES cuier 249lei  
Picioarele reglabile asigură stabilitate  
pe suprafeţe denivelate. Oţel anticoroziv 
şi zinc. Designer: Carina Bengs. Ø50, 
H185cm. Negru 002.468.70  

03 HEMNES măsuţă toaletă  
cu oglindă 899lei/buc.  
Include: un flm de protecţie care  
împiedică răspândirea cioburilor dacă  
sticla se sparge. MDF, lemn masiv de fag,  
sticlă securizată şi sticlă (oglindă).  
Designer: Carina Bengs. Lat100×A50, 
H159cm. Alb 101.212.28  

04 DETOLF corp  
cu uşă de sticlă 229lei Corpul cu uşi  
din sticlă pune în valoare şi protejează  
de praf obiectele depozitate. PAL  
melaminat şi sticlă securizată.  
Lat43×A37, H163cm.  
Negru-maro 101.192.06  

05 SONGE oglindă 549lei  
Include: un flm de protecţie care  
împiedică răspândirea cioburilor dacă 
sticla se sparge. Lemn masiv de pin,  
folie de aluminiu şi sticlă. Lat91×H197cm.  
Argintiu 601.784.15  

06 PAX dulap 2040lei  
Adaptează combinaţia PAX/KOMPLEMENT  
nevoilor tale cu ajutorul instrumentului 
de planifcare. Distanţa minimă necesară 
faţă de plafon: 237cm. PAL melaminat. 
Lat200×A58, H236,4cm.  
Negru-maro 190.397.76  
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02
03 HEMNES măsuţă  
toaletă cu oglindă

899lei/buc.

Piesele KOMPLEMENT 
te ajută să personalizezi 

interiorul dulapului  
şi să profţi la maximum  

de spaţiul disponibil.

Cârligele transformă  
un perete într-un spaţiu de 
depozitare şi îţi oferă acces 
rapid şi  uşor la lucruri.

04

05

Asamblare
Dacă doreşti, îţi putem  
recomanda o echipă de 
profesionişti care să-ţi  
asambleze mobila  
la un preţ accesibil.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.

IKEA.ro sau vino la magazin.

06

01 PAX dulap

2245lei



Spaţiu de lucru  
şi de depozitare 
într-o cameră mică?  
Foloseşte spaţiul  
de pe pereţi,  
adaugă uşi glisante 
şi accesorii  
interioare şi le poţi 
avea pe amândouă.

01 BESTÅ etajeră cu uşi 285lei/buc.  
PAL melaminat. Lat120×A40, H38cm. 
Vara alb 990.128.34  
 Citeşte mai multe despre  

sistemul de depozitare BESTÅ  
la pagina 236.

02 ALEX birou 649lei  
Sistem încorporat de colectare  
a cablurilor. PAL melaminat și oțel  
anticoroziv. Designer: Johanna Asshoff. 
Lat131×A60, H76cm. Alb 402.607.17    

03 Nou MÄSTERBY  
taburet 2 trepte 99,99lei  
Se poate stivui; economisește spațiu. 
Plastic PP reciclat. Designer:  
Chris Martin. Lat43×A40,  
H50cm. Gri 302.401.50    

04 SKUBB set cutii  
pantof 29,99lei/4buc.  
Cutie de pantof cu bandă velcro;  
se deschide și se închide ușor.  
Potrivită pentru cadrele de dulapuri 
PAX (A35cm). 100% poliester și plastic 
polipropilenic.  Lat22×A34, H16cm.  
Alb 901.863.91  

05 Dulpauri PAX  
Disponibile în diferite dimensiuni  
şi cu diverse tipuri de uşi.  
 Citeşte mai multe despre  

sistemul de dulapuri PAX  
la pagina 214.

06 SNILLE scaun rotativ 79,99lei 
Înălțime reglabilă pentru o poziție  
confortabilă. Rotilele se blochează  
automat când nu folosești scaunul. 
Șezut: plastic polipropilen. Șezut 
Lat45×A39, H39–51cm. 
Alb 698.166.41

03

02 ALEX birou

649lei

82 Soluţii pentru organizarea casei Scanează pagina

01

04 SKUBB set cutii pantof

29,99lei/4buc.
Alege un dulap cu uşi glisante,  

pentru a economisi spaţiu.

02

06

01 BESTÅ etajeră cu uşi

285lei/buc.

05

Creează un spaţiu de 
lucru funcţional şi integrat, 
aşezând biroul între  
dulapurile din cameră.



Munceşti mai cu spor într-un 
spaţiu de lucru amenajat acasă.  
Hârtiile şi obiectele de papetărie 
sunt aşezate în ordine când  
termini lucrul.

05 galant birou

329lei
Foloseşte magneţi  

pe aceste bibliorafturi 
metalice pentru a ataşa 

bilete sau imagini  
cu conţinutul.
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01 KVISSlE set bibliorafturi 49,99lei/2buc. Cu mânere; se trage şi se ridică 
uşor. Dimensiuni: 9,5x24,5x32cm şi 10x25x32cm. Oţel anticoroziv.  
Designer: Eva Lilja Löwenhielm. Alb 602.039.57   
02 FJÄlKIngE etajeră cu sertare 1796lei Poliţe reglabile. Oţel anticoroziv  
şi MDF melaminat. Lat236, H193cm. Alb 399.325.38   
03 VIllStaD scaun rotativ 599lei Înălţime reglabilă. Rotilele se blochează 
automat când nu foloseşti scaunul. Husă fxă: 97% poliester şi 3% nailon.  
Designer: Carl Öjerstam. Şezut Lat50×A40, H47–60cm. Samsta antracit 102.413.77  
04 KVISSlE suport perete pentru ziare 59,99lei/buc. Oţel anticoroziv.  
Designer: Eva Lilja Löwenhielm. L46×Lat34cm. Alb 901.980.30   
05 galant birou 329lei Blat din melamină; durabil, rezistent la pete  
şi uşor de întreţinut. PAL melaminat şi oţel anticoroziv. Lat160×A80, H60–90cm. 
Alb/argintiu 698.577.64   
06 alEX comodă 299lei Cu opritoare; împiedică glisarea completă a sertarelor. 
Include: protecţii de plastic pentru a împiedica alunecarea blatului. PAL melaminat.  
Designer: Johanna Asshoff. Lat36×A58, H70cm. Gri 002.612.95 

aşază organizatorul vertical, 
pe perete sau orizontal,  
într-un sertar. Oricum ar f, 
hârtiile tale sunt mereu 
păstrate în ordine. 

02 FJÄlKIngE etajeră  
cu sertare

1796lei

03 VIllStaD scaun rotativ

599lei

01

04

06

Din oţel, material  puternic  
şi rezistent. Cu design  
simplu, uşor de combinat  
cu diverse stiluri de mobilier.
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Găseşti spaţiu suplimentar  
unde nu te aştepţi.  
Asta înseamnă că uneori  
n-ai nevoie de o casă mai mare,  
trebuie doar să foloseşti mai bine 
spaţiul disponibil.

01 Nou Colecţia IKEA PS 2014 Oţel anticoroziv şi furnir de bambus. Designer:  
Tomás Alonso. Unitate depozitare 100lei/buc. Modulele de depozitare trebuie 
să fe fxate de perete când se stivuiesc. Lat60×A30, H35cm. Verde deschis 
702.683.97  Roşu închis 502.683.98   
Capac unitate depozitare 20lei/buc. Lat25×A30cm. 702.726.72   
Capac unitate depozitare 40lei/buc. Lat35×A30cm. 902.726.71   
02 ALGOT ansamblu depozitare 170lei Consolele, poliţele şi alte accesorii  
se fxează cu un simplu clic. PAL melaminat şi oţel anticoroziv. Lat65×A60, H196cm. 
Alb 399.038.33   
03 TORKIS coş haine fexibil 29,99lei Ideal pentru tansportarea hainelor  
umede din maşina de spălat. Plastic polietilenic. Designer: Henrik Preutz. 
Lat58×A38, H28cm. Verde 202.542.32   
04 Nou IKEA PS 2014 corp colţ 349lei Perfect în colţuri înguste. MDF şi lemn 
masiv de fag vopsit. Designer: Keiji Ashizawa. Lat47×A36, H110cm. Roz 602.606.98   
05 ALGOT ansamblu depozitare 145lei Lat30×A22, H196cm. Alb 899.323.57   
06 ALGOT ansamblu depozitare 255lei Lat86×A60, H140cm. Alb 990.325.92

03

06

01 Nou  IKEA PS 2014  
unitate depozitare

100lei/buc.

Chiar şi cele mai înguste 
spaţii pot f folosite,  

cu ajutorul sistemului  
de depozitare ALGOT.

04 Nou  IKEA PS 2014  
corp colţ 

349lei

05 ALGOT ansamblu depozitare

145lei

Combină elementele  
cum îţi place, pentru  
o soluţie de depozitare 
exact aşa cum vrei.

02

Tavane înclinate?  
Nicio problemă.  
Cu ALGOT, poţi crea  
o soluţie potrivită  
spaţiului tău.
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01 HEMNES ansamblu depozitare TV 3245lei Sticlă securizată şi lemn masiv  
de pin vopsit. Designer: Carina Bengs. Lat281×H197cm. Negru-maro 690.460.67   
02 ARÖD lampadar 219lei Braţul şi abajurul reglabile permit direcţionarea  
cu uşurinţă a luminii. Oţel anticoroziv şi aluminiu. Abajur Ø15cm. H126cm. IKEA. 
Model G0814 Aröd. Acest corp de iluminat este compatibil cu becurile de clasă  
energetică de la A++ la D. Gri 501.477.83   
03 VEJMON măsuţă cafea 349lei Poliţă pentru depozitarea revistelor;  
păstrează lucrurile în ordine şi masa liberă. Furnir de frasin. Designer:  
Ehlén Johansson. Ø60, H60cm. Negru-maro 401.366.81   
04 YSTAD fotoliu 1999lei Spătarul înalt oferă suport pentru gât şi cap.  
Husă fxă: piele naturală. Lat110×A92, H87cm. Grann maro închis 501.932.56   
05 HEMNES corp cu uşă de sticlă 1199lei Poliţe reglabile; adaptează spaţiul  
nevoilor tale. Include: 1 poliţă fxă şi 4 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin vopsit  
şi sticlă securizată. Designer: Carina Bengs. Lat90×A37, H197cm.  
Negru-maro 802.135.83

O casă creşte în timp, odată  
cu numărul amintirilor. Adaugă 
piese de mobilier pe măsură  
ce colecţiile tale devin mai bogate.

02

03

04

01 HEMNES ansamblu depozitare TV

3245lei

05 HEMNES corp 
uşă de sticlă

1199lei

Corpurile HEMNES sunt 
disponibile în diferite 
dimensiuni, pentru ca tu 
să poţi crea combinaţia 
potrivită spaţiului tău  
şi obiectelor favorite.

04
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Creează o cameră  
pe care o poţi  
transforma uşor  
în cameră de 
oaspeţi. O canapea 
extensibilă îţi oferă 
un loc bun pentru 
citit şi, la nevoie,  
un pat comod  
pentru musafiri.

01 STOCKHOLM corp  
cu uşă de sticlă 1699lei  
Poliţe reglabile; adaptează înălţimea 
nevoilor tale de depozitare. Lemn masiv 
de frasin, MDF vopsit şi sticlă securizată. 
Designer: Ola Wihlborg. Lat90×A40, 
H180cm. Bej 902.397.33  

02 BILLY bibliotecă 129lei/buc. 
Poliţe reglabile. Include: 2 poliţe.  
PAL melaminat. Designer:  
Gillis Lundgren. Lat80×A28,  
H106cm. Alb 302.638.44  

03 STOCKHOLM set 
mese 899lei /2buc. 
Textura specifcă a furnirului de nuc  
conferă fecărei mese un aspect unic. 
Furnir şi lemn masiv de nuc, lăcuit 
transparent. Designer: Ola Wihlborg. 
L72×Lat47, Max. H36cm. 102.397.13  

04 STOCKHOLM covor,  
ţesătură plată 799lei  
Potrivit pentru camera de zi sau  
sufragerie datorită suprafeţei din lână, 
durabilă şi rezistentă la murdărie. 
Suprafaţă: 100% lână. Ţesătură: 100% 
bumbac. Designer: Kazuyo Nomura. 
Lat170×L240cm. Model plasă/maro 
602.394.09  

05 VILASUND/MARIEBY canapea 
extensibilă cu şezlong 2799lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă: 65% poliester 
şi 35% bumbac. Lat240×A88/150, 
H71cm. Dimensiuni pat 140×200cm. 
Vittaryd bej deschis 199.072.00

04

03

01 STOCKHOLM 
corp cu uşă de sticlă

1699lei

05 VILASUND/MARIEBY  
canapea extensibilă  
cu şezlong

2799lei

Protejează şi expune  
în spatele uşilor, lucrurile 
tale preferate. Poliţele  
se pot muta, adaptând 
spaţiul în funcţie de  
dimensiunile obiectelor.

Mereu confortabil.  
Ziua, pentru ora ta  
de lectură. Noaptea,  
pentru odihna oaspeţilor.

02   BILLY bibliotecă 

129lei/buc.
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Profită la maximum 
de ansamblul tău 
de depozitare. 
Foloseşte uşi subţiri, 
care ascund bine  
totul, ca să obţii un 
aspect minimalist.

01 BESTÅ ansamblu  
depozitare TV 1890lei  
PAL melaminat. Lat180×A20/40, 

H230cm. Vara alb/Laxviken alb 

390.358.43   

Sistemul de iluminat se vinde separat.

02 Nou IKEA PS 2014  
poster 69,99lei  
Descoperi detalii noi de fecare dată, 
datorită texturii variate a imaginii  
şi a materialelor folosite. Include: 
1 imagine (59x84cm) şi 1 imagine 
(84x119cm). Hârtie.  
Designer: S Scholten/C Baijings.  
Gri/bej 002.553.84  

03 VILLSTAD fotoliu,  
spătar înalt 799lei/buc.  
Spuma cu grad înalt de elasticitate  
oferă confort un timp îndelungat. 
Husă fxă: 97% poliester şi 3% nailon. 
Designer: Carl Öjerstam. Lat70×A97, 
H103cm. Samsta turcoaz 302.396.32  

04 TJENA cutie cu capac 19,99lei  
Solidă, cu mânere decupate; uşor  
de scos şi de ridicat. Se potriveşte  
cu unităţile de depozitare BESTÅ,  
cu adâncime de 40 cm. Hârtie. 
Lat27×A35, H20cm. Negru 502.636.02  

05 Nou IKEA PS 2014  
taburet cu LED 249lei  
Poţi crea oriunde un colţ de relaxare  
cu ajutorul taburetului cu LED, pe bază  
de  acumulatori.  Plastic. Designer:  
T Richardson/C Brill/A Williams.  
Ø34, H36cm. IKEA. Model G1304 IKEA 
PS 2014. Acest corp de iluminat are bec 

LED integrat. Becul nu poate f schimbat. 
Portocaliu 802.653.79

02

01 BESTÅ ansamblu depozitare TV

1890lei

04 TJENA cutie cu capac

19,99lei

Pentru un aspect  
interesant, foloseşte  
corpuri BESTÅ  
cu adâncimi diferite.

05 Nou  IKEA PS 2014  
taburet cu LED

249lei

Un obiect, trei funcţii:  
taburet, măsuţă şi veioză.  
Luminezi spaţiul oriunde 
vrei. LED-ul din interior 
funcţionează cu acumulatori. 

03 VILLSTAD fotoliu spătar înalt

799lei/buc.
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Frumos la exterior, 
organizat la interior. 
Aspectul şi utilitatea 
sunt la fel de  
importante când 
alegi o soluţie de 
depozitare care 
păstrează la vedere 
şi în ordine obiectele 
tale preferate.

01 BESTÅ ansamblu  
depozitare TV/uşi sticlă 2965lei  
PAL melaminat şi sticlă securizată. 
Lat420×A40, H192cm. Negru-maro/
Tofta galben lucios 990.358.40  

Sistemul de iluminat se vinde separat.  

02 STOCKHOLM vază 179lei  
Vaza este lucrată manual. Sticlă.  
Designer: Ola Wihlborg. H20cm.  
Verde 002.161.75  

03 SAMTID lampadar 129lei  
Oţel nichelat şi plastic. Abajur Ø25cm. 
H152cm. IKEA. Model G0225 Samtid. 
Acest corp de iluminat este compatibil  
cu becurile cu clasă energetică de la 
A++ la D. Nichelat/alb 202.865.63  

04 NOCKEBY taburet 1049lei  
Te bucuri de confort şi susţinere  
suplimentară datorită pernelor  
cu arcuri împachetate şi a părţii  
superioare din spumă şi fbre  
de poliester. Fibre sintetice/bumbac, 
lână/lemn de fag lăcuit. L107×Lat76, 
H44cm. Tenö gri închis 090.206.21

05 ÖRSTED covor, fr lung 2990lei  
Din lână pură, nouă; material durabil, 
rezistent la murdărie. Ţesut la maşină. 
Suprafaţă: 100% lână. Lat170×L240cm. 
Multicolor 102.116.72  

02

Corpurile BESTÅ au sistem 
integrat de gestionare  
a cablurilor.

03 SAMTID lampadar

129lei

04 NOCKEBY taburet

1049lei

01 BESTÅ ansamblu  
depozitare TV/uşi de sticlă

2965lei

Sistemul de iluminare  
cu LED pune în valoare 
obiectele tale preferate.

05

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pag. 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro
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Păstrează lângă 
masă obiectele  
de care ai nevoie.  
Ascunse sau  
la vedere, ai la 
îndemână tot  
ce-ţi trebuie.

01 Nou BESTÅ etajeră  
cu uşă 255lei/buc.  
PAL melaminat. Lat60×A40, H38cm. 
Marviken alb 890.125.42

02 STOCKHOLM comodă  
cu 2 sertare 1699lei  
Sistemul de deschidere prin apăsare 
conferă un aspect curat, înlocuind  
mânerele sau butonii. Furnir de nuc  
şi lemn masiv de frasin vopsit.  
Designer: Ola Wihlborg. Lat90×A40, 
H107cm. 802.397.24

03 STOCKHOLM scaun 699lei/buc. 
Spătarul şi braţele rotunjite şi furnirul  
de nuc oferă un aspect primitor.  
Furnir şi lemn masiv de nuc vopsit,  
lăcuit transparent. Designer:  
Ola Wihlborg. Lat58×A50,  
H76cm. 202.462.23  

04 Nou NORNÄS corp  
cu 2 uşi de sticlă 699lei  
Lemn masiv netratat; poate f vopsit  
sau lăcuit, în funcţie de preferinţe. 
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat65×A40, H166cm. Pin/gri 302.809.47  

05 Nou NORNÄS unitate  
bază bufet 699lei  
Lemn masiv de pin netratat.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat143×A40, H88cm.  
Pin/gri 002.809.39  
Coşurile se vând separat.

06 EKBY JÄRPEN/STILIG  
poliţă 69,99lei/buc. 
PAL vopsit şi lemn masiv de mesteacăn. 
Lat119×A28cm. Alb 590.025.73

06

05

04 Nou  NORNÄS corp
cu 2 uşi de sticlă

699lei

01 Nou  BESTÅ etajeră cu uşă

255lei/buc.

Designul unic al comodei  
NORNÄS începe chiar  
cu materialul: lemn de pin. 
Folosim la maximum fecare 
trunchi, fără a irosi nimic.

03

02 STOCKHOLM comodă  
cu 2 sertare

1699lei

Mânerele integrate,  
în culoarea aleasă tine,  
sunt funcţionale şi,  
în acelaşi timp, frumoase.  
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Depozitează pe perete. Tot ce ai 
nevoie, de la jucăriile copiilor  
până la documente. Vei avea mai 
mult spaţiu pe podea, iar storurile 
pot ascunde dezordinea.

01 TUPPLUR storuri opace 100% poliester, tratat cu plastic acrilic.  
Stor opac 59,99lei/buc. Lat60×L195cm. Alb 702.905.48   
Stor opac 69,99lei/buc. Lat80×L195cm. Alb 102.905.51   
02 Nou IKEA PS 2014 masă 1119lei Sertar practic sub blatul mesei pentru  

depozitarea tacâmurilor şi şerveţelelor. Lemn masiv de pin.  
Designer: Mathias Hahn. L120×Lat75, H74cm. 202.468.45   
03 ALGOT ansamblu depozitare 915lei Oţel anticoroziv şi PAL melaminat. 
Lat310×A40, H196cm. Alb 290.325.95   
04 FÖRHÖJA corp suspendat 49,99lei/buc. Poate f agăţat sub un corp  
suspendat sau pe perete. MDF. Lat30×A20, H30cm. Alb 502.523.59   
05 STUVA bancă depozitare 339lei/buc. Depozitare joasă, la îndemâna  
copiilor; acces uşor şi  bună organizare. Include rotile. PAL melaminat şi MDF. 
Lat90×A50, H50cm. Alb 398.766.60  Saltelele se vând separat.

02

05

Coboară storurile când vrei 
un spaţiu mai relaxat.  
Poţi chiar să le vospeşti  
cu aceeaşi culoare ca pereţii, 
pentru un aspect asortat. 

„Cred că toţi oamenii,  
indiferent de unde şi cum 
trăiesc, vor ca viaţa lor 
de zi cu zi să fie cât mai 
uşoară şi fără probleme. 
Depozitarea bună, bine 
organizată este de mare 
ajutor. Dacă găseşti  
imediat obiectele căutate, 
nu mai eşti nervos  
şi câştigi timp.”

Nathalie Kamkum,  
designer de interior

O masă suplimentară e utilă 
pentru petreceri sau pentru 
hobby-uri. Agaţ-o pe perete 

cu ajutorul cârligelor  
când nu ai nevoie de ea.

01 TUPPLUR stor opac,  
Lat80×L195cm

69,99lei/buc.

04

03  ALGOT ansamblu depozitare 

915lei
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Păstrează  
alimentele în mod 
inteligent ca să 
arunci mai puţină 
mâncare. Astfel, 
protejezi planeta  
şi economiseşti bani.

01 HYLLIS etajeră 44,99lei/buc.  
Se poate folosi atât în interior,  

cât şi în exterior. Oţel galvanizat. 
Lat60×A27, H140cm. 002.785.78  

02 SORTERA coş sortare  
deşeuri cu capac 39,99lei/buc.  
Ai acces uşor la conţinut chiar şi atunci  
când cutia este stivuită; capac pliant.  
Potrivit pentru sortarea sticlei,  
metalului, plasticului, ziarelor etc.  
Plastic polipropilenic. Lat39×A55,  
H28cm. Alb 102.558.97    

03 PRUTA set   
caserole 16,99lei/17buc.  
Set de caserole utile pentru orice tip  

de alimente, de la mezeluri şi brânzeturi,  
la resturi de mâncare sau porţii  
individuale. Include: 17 caserole  
cu dimensiuni între 9x9x4cm  
şi 23x16x8cm. Plastic.  
Transparent/verde 601.496.73

02 SORTERA coş sortare  
deşeuri cu capac

39,99lei/buc.

03 PRUTA set caserole

16,99lei/17buc.

Pune etichete cu data  
pe cutiile cu mâncare rămasă 
şi vei şti ce să mănânci pentru 

a nu risipi alimentele.

Când fecare material  
reciclabil are cutia lui,  
separarea deşeurilor 
este mult mai uşoară.

 01 HYLLIS etajeră

44,99lei/buc.



Lasă grijile  
deoparte!
Te relaxezi împreună cu prietenii?  
Sau preferi să citeşti o carte bună?  
Poate muzica te binedispune?
Indiferent ce preferi, relaxarea înseamnă  
confort, bucurie, oameni dragi şi momente  
minunate. Iată câteva idei ca să te simţi relaxat  
la tine acasă, fe că locuieşti singur,  
fe că ai o familie numeroasă.  

FRIHETEN
Versatilă, vibrantă, accesibilă – mai multe 
funcţii, un singur produs. Aşază şezlongul  
în dreapta sau în stânga, în funcţie de spaţiul  
de care dispui, sau transformă canapeaua  
într-un pat dublu pentru oaspeţi neaşteptaţi.  
În spaţiul de depozitare de dedesubt  
poţi păstra la îndemână aşternuturile  
şi pernele. 

FRIHETEN colţar  extensibil 
Husă fxă: 100% poliester. L230×A151, H66cm.  
Dimensiuni pat: 140×204cm. 
Skiftebo fucsia 902.432.59  
Husa este disponibilă şi în culorile:
Skiftebo gri închis 902.428.63  
Skiftebo bej 302.430.35 

1799lei
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01 RISÖ fotoliu-sac 399lei/buc. Poţi folosi fotoliul-sac în diverse feluri;  
pliat sau întins. Poliester şi polistiren expandat. Designer: Anna Efverlund.  
L184×Lat72, H58cm. Negru 602.088.51   
02 SÖDERHAMN secţiune colţ 1450lei Husă din ţesătură densă din 
bumbac/poliester. Tehnica de ţesut conferă rezistenţă şi un aspect plăcut materialului. 
Husă: 79% bumbac şi 21% poliester. Lat99×A99, H83cm. Replösa bej  399.009.62   

03 Nou IKEA PS 2014 masă cu spaţiu de depozitare 299lei Tăvi practice;  
se pot stivui. Plastic şi oţel anticoroziv. Designer: T Richardson/C Brill/A Williams.  
Ø44, H45cm. Diverse culori 702.639.98   
04 Nou IKEA PS 2014 covor, fr scurt 349lei Firele dese şi groase creează  
o suprafaţă moale pentru picioare şi amortizează sunetele. Covor ţesut la maşină. 
Fir: 100% polipropilenă. Întăritură: latex sintetic. Designer: Margrethe Odgaard. 
Lat133×L195cm. Diverse culori 302.647.30   
05 SÖDERHAMN combinaţie canapea 5600lei Lat372×A99/151, H83cm.  
Replösa bej 090.402.85   

06 Nou IKEA PS 2014 lampadar 199lei Oţel anticoroziv şi plastic. Designer:  
Jon Karlsson. Abajur Ø33cm. H161cm. Model G1301 IKEA PS 2014. Acest corp  
de iluminat este compatibil cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D. 002.600.88

Bucură-te de momente plăcute 
împreună cu cei dragi. Aşază-te 
confortabil pe fotoliul preferat  
şi lasă grijile deoparte. 

02

04

01 RISÖ fotoliu-sac

399lei/buc.

05 SÖDERHAMN combinaţie canapea

5600lei

03  IKEA PS 2014  

masă cu spaţiu depozitare

299lei

O poţi aşeza pe colţ  
sau în linie. Uşor  

de aranjat şi combinat,  
în funcţie de nevoile tale  

şi de spaţiul de care dispui. 

06  IKEA PS 2014  

lampadar 

199lei
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Dacă îţi plac  
spaţiile în care  
relaxarea este  
la ea acasă,   
fotoliile şi canapelele  
generoase sunt  
ingredientele   
succesului. 

01 KNOPPARP canapea  
2 locuri 349lei/buc.  
Canapea ergonomică, potrivită  
în spaţiile mici. Husă: 100% poliester. 
Designer: Nike Karlsson. Lat119×A66, 
H70cm. Galben neon 502.635.79  

02 ÅKERKULLA covor,  
fr scurt 199lei  
Covor ţesut la maşină.  
Fir: 100% polipropilenă.  
Întăritură: latex sintetic. Designer:  
Eva Lundgreen. Lat133×L195cm.  
Negru/diverse culori 202.306.27  

03 LACK măsuţă cafea 39,99lei  
Greutate mică; uşor de mutat.  
Panouri celulare. L55×Lat55, H45cm.  
Portocaliu 202.723.73  

04 HEKTAR aplică/spot  
clemă 49,99lei/buc.  
Oţel şi aluminiu. Designer: Ola Wihlborg. 
Ø11 cm, A22cm. Model V1020 Hektar. 
Acest corp de iluminat este compatibil  
cu becurile din clasa energetică de la 
A++ la D. 802.153.08

05 LOTS set oglinzi 24,99lei/4buc.  
Se montează pentru a obţine  
forma şi dimensiunea dorită.  
Include: bandă dublu-adezivă.  
Oglindă L30×Lat30cm. 391.517.00  

06 ALVINE SPETS set  
perdele 29,99lei/2buc.  
100% poliester. Lat145×L300cm.  
Alb 800.707.63 

06

03

04

Conversaţiile sunt  
mai plăcute într-o atmosferă 

caldă şi primitoare. 
Draperiile te ajută să creezi 

cadrul perfect pentru  
după-amiezi relaxante.

Creează un decor neaşteptat 
din mai multe oglinzi mici  
ce dau senzaţia de spaţiu. 

05 LOTS set oglinzi 

24,99lei/4buc.

01 KNOPPARP canapea 2 locuri 

349lei/buc.

02 ÅKERKULLA 
covor, fr scurt 

199lei
02

HEKTAR aplică/spot clemă 69,99lei

49,99lei/buc.
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01 KALLAX etajeră 129lei/buc.  
Se poate fxa pe perete sau aşeza pe podea. PAL melaminat şi MDF.  
Designer: Tord Björklund. Lat77×A39, H77cm. Negru-maro 602.758.12   
02 NOLMYRA fotoliu 149lei  
Practic şi uşor de mutat atunci când cureţi podeaua sau rearanjezi mobila.  
Furnir de mesteacăn vopsit şi lăcuit şi poliester. Designer: Jooyeon Lee.  
Lat64×A75, H75cm. Negru 402.335.35   
03 MALM comodă 3 sertare 319lei/buc.  
MDF. Lat80×A48, H78cm. Turcoaz 102.774.51   
04 IKEA PS 2012 măsuţă cafea 169lei  
Oţel anticoroziv. Designer: Ola Wihlborg. L70×Lat42, H48cm. Alb 502.084.51   
05 KARLABY/KARLSKOGA canapea extensibilă 3 locuri 1449lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 92% bumbac  
şi 8% poliester. Designer: Mia Gammelgaard. Lat205×A105, H80cm.  
Dimensiuni pat: 140×200cm. Sivik lila închis 099.273.50   
06 KARLABY cutie depozitare 59lei  
100% poliester. Lat190×A69, H14cm. Gri 102.437.86

Sufragerie ziua şi dormitor  
noaptea. Schimbă decorul  
în funcţie de dispoziţie  
şi de momentul zilei.

04

02

01 KALLAX etajeră 

129lei/buc.

03 MALM comodă 3 sertare 

319lei/buc.

05 KARLABY/KARLSKOGA 

canapea extensibilă 3 locuri 

1449lei

‟Transformă o cameră  
simplă într-un spaţiu  
plin de personalitate.  
Ziua bucură-te de cartea 
preferată într-un fotoliu 
confortabil, iar noaptea de 
un somn odihnitor într-un 
aşternut plăcut la atingere 
şi colorat. Alege piese de 
mobilier multifuncţionale, 
cu spaţii de depozitare,  
pentru a păstra la îndemână  
lucrurile de care ai nevoie  
în orice moment al zilei.„

Svetlana Kondratieva,  
Interior Design Manager

06

Alege draperii care  
fltrează lumina şi creează  
decorul perfect pentru 
activităţile tale preferate. 

Păstrează la îndemână 
pernele şi păturile pentru 

momentele în care somnul 
de după-amiază  

e un oaspete bine-venit. 



Soluţii pentru camera de zi 111

Ia-ţi o vacanţă chiar la tine acasă! 
Ai nevoie doar de imaginaţie,  
câteva perne colorate şi piese  
de mobilier care îmbie la relaxare. 

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinaţie canapea 1098lei  
Combină diferite secţiuni pentru şezut şi creează o canapea cu forme  
şi dimensiuni perfecte pentru terasa sau grădina ta. Lemn masiv de acacia  
şi poliester. Lat160×A80, H73cm. Maro/bej 790.203.21   
02 HÅLLÖ pernă  99,99lei/buc.  
Husă lavabilă; poate f spălată la maşină. Husă: 100% poliester.  
Umplutură: spumă poliuretanică. Lat62×A62cm. Bej 002.600.74   
03 ÄPPLARÖ masă/taburet 149lei  
Foloseşte ca masă sau taburet pentru a extinde o secţiune cu un loc  
din aceeaşi familie. Lemn masiv de acacia. Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
L63×Lat63, H28cm. Maro 802.134.46  

03 ÄPPLARÖ masă/taburet

149lei

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinaţie canapea

1098lei

02 HÅLLÖ pernă 

99,99lei/buc.

Transformă taburetul  
ÄPPLARÖ într-o măsuţă 

elegantă de cafea.  
Tot ce trebuie să faci  

e să scoţi perna. 
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01 ESBJÖRN scaun 399lei  
Scaun confortabil cu braţe şi spătar  
curbat. Lemn masiv de fag lăcuit. 
Designer: E Strandmark/J Karlsson. 
Lat59×A55, H71cm. Negru 502.011.95  

02 ALHEDE covor, fr lung 149lei 
Firele dese şi groase creează o suprafaţă 
moale pentru picioare şi amortizează  
sunetele. Covor ţesut la maşină.  
Fir: 100% polipropilenă. Întăritură:  
latex sintetic. Lat80×L150cm.  
Alb 302.225.23

03 STOCKHOLM canapea  
3 locuri 7999lei  
Din piele naturală vopsită; material 
moale, durabil şi plăcut la atingere.  
Designer: Niels Gammelgaard. 
Lat211×A88, H80cm.  
Seglora natural 802.450.51    

04 HEMNES măsuţă cafea 299lei 
Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Carina Bengs. L55×Lat55, 
H50cm. Negru-maro 201.762.82  

05 HEKTAR lampadar 199lei  
Abajurul supradimensionat oferă  
o lumină concentrată, ideală  
pentru lectură şi o lumină generală 
potrivită pentru spaţii mai mici.  
Oţel anticoroziv şi plastic. Designer:  
Ola Wihlborg. Ø abajur 31cm. H180cm.  
Model G1014 Hektar. Acest corp de 
iluminat este compatibil cu becurile 
cu clasă energetică de la A++ la D. 
002.153.07  

Cu doar câteva  
piese de mobilier, 
poţi obţine confortul  
şi funcţiile de care  
ai nevoie. Alege  
materiale durabile  
şi un design clasic 
şi te vei bucura de 
lucrurile preferate 
pentru mult timp  
de acum înainte. 

Bucură-te de confortul oferit 
de pielea moale şi rezistentă 
care devine mai frumoasă 
odată cu trecerea timpului. 

02

03 STOCKHOLM canapea 3 locuri 

7999lei

04 HEMNES măsuţă cafea

299lei

05

01 ESBJÖRN scaun 

399lei

HEKTAR lampadar 269lei 

199lei
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01 RÅSKOG cărucior  

bucătărie 249lei  

Oțel anticoroziv. Designer:  
Nike Karlsson. L35×Lat45, H78cm.  
Bej 202.718.92

02 STRANDMON fotoliu  

cu braţe 899lei  

Spătar înalt; susține gâtul. Husă:  
bumbac, in, viscoză/mătase artifcială  
și poliester. Lat82×A96, H101cm.  
Svanby gri 502.434.83  

03 INGATORP masă  

extensibilă 998lei  

Masă de sufragerie cu 1 extensie.  
Pentru 4-6 persoane; dimensiuni  
reglabile. Furnir de fag și lemn masiv  
de mesteacăn. Designer: Carina Bengs. 
Ø110/L155, H74cm. Negru 802.170.72    

04 HEMNES noptieră 199lei  

Lemn masiv de pin lăcuit. Designer:  
Nike Karlsson. Lat46×A35, H70cm.  
Roșu 501.241.59

05 EKTORP taburet 449lei  

Husă detașabilă, ușor de întreținut  
și lavabilă la mașină. Husă: 53% in,  
47% viscoză/reion. L82×Lat62,  
H44cm. Risane natur 499.085.09  

06 EKTORP fotoliu 849lei  

Husă detașabilă, ușor de întreținut  
și lavabilă la mașină. Husă: 100%  
bumbac. Lat104×A88, H88cm.  
Mobacka bej/roșu 690.067.64  

07 HEMNES corp cu uşi de sticlă 

1199lei/buc.  

Polițe reglabile; adaptează spațiul  
nevoilor tale. Lemn masiv de pin  
vopsit, lăcuit și sticlă securizată.  
Designer: Carina Bengs. Lat90×A37, 
H197cm. Alb. 902.135.87

01 03

04

02 STRANDMON  

fotoliu cu braţe 

899lei 06 EKTORP fotoliu 

849lei

05 EKTORP taburet 

449lei

07 HEMNES corp cu uşi de sticlă

1199lei

Un loc confortabil  

pentru picioarele tale  

şi spaţiu de depozitare  

pentru lucrurile pe care  

nu vrei să le laşi la vedere. 

Cine spune că doar 
canapeaua invită  
la relaxare?  
Alege fotolii diferite  
şi creează un spaţiu 
plin de culoare  
şi voie-bună. 
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Două camere  
într-una: copiii  
se pot juca  
în voie în timp  
ce tu urmăreşti  
programul  
preferat  
la televizor. 

01 IKEA 365+ BRASA  
veioză/lampadar 229lei  
Lumină direcţionată, potrivită pentru 
citit. Oţel și aluminiu. Designer:  
A Nilsson/H Preutz/T Eliasson.  
H131cm.  Model G0718 IKEA 365+Bra-

sa. Acest corp de iluminat se folosește  
cu becurile din clasele energetice  
de la C la E. Corpul de iluminat se vinde 
împreună cu un bec din clasa energetică 
C. 101.488.26  

02 NOCKEBY canapea 2 locuri  
şi şezlong stânga 4099lei  
Fibre sintetice/bumbac, lână/lemn  
de fag lăcuit. Lat277×A97/175, H66cm. 
Tenö gri deschis 890.206.36  

03 STOCKHOLM faţă pernă 29,99lei 
Din bumbac satinat; moale și plăcut  
la atingere, cu luciu discret. Se poate  
folosi la pernele de 50x50 cm. 100% 
bumbac. Designer: Maria Vinka. 
L50×Lat50cm. Bej 602.588.79

04 BOKSEL măsuţă cafea 499lei  
Blat din sticlă securizată; protejează 
suprafaţa de pete. Furnir de frasin   
vopsit, lăcuit și sticlă securizată.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
L79×Lat79, H42cm. Negru-maro 
602.071.54  

05 GÅSER covor, fr lung 599lei  
Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă  
și ușor de întreţinut. Covor ţesut  
la mașină. Fir: 100% polipropilenă.  
Întăritură: latex sintetic. 
Lat170×L240cm. Gri închis 802.307.90

06 EKERÖ fotoliu 599lei  
Husă fxă: 100% poliester. Designer: 
Eva Lilja Löwenhielm. Lat70×A73, 
H75cm. Skiftebo galben. 002.628.79

01

03

04

02 NOCKEBY canapea 2 locuri  
cu şezlong stânga  

4099lei

Canapeaua NOCKEBY  
este ideală pentru  
relaxare. Pernele groase 
au în interior arcuri  
împachetate, care  
oferă un plus  
de confort şi susţinere. 

06 EKERÖ fotoliu 

599lei

Livrare produse 

Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra  cumpărăturile acasă sau  
la birou.
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.

05
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Ia-ţi un bilet spre  
relaxare. Destinaţia?  
Canapeaua din  
camera de zi, oaza  
de linişte din casa ta. 

01 FRIHETEN colţar  
extensibil 1799lei  
Spaţiu de depozitare sub şezlong.  
Capacul rămâne deschis pentru  
a putea aşeza şi scoate uşor lucrurile. 
Husă fxă: 100% poliester. L230×A151, 
H66cm. Dimensiuni pat: 140×204cm. 
Skiftebo fucsia 902.432.59  

02 Nou IKEA PS 2014 unitate  
depozitare 100lei/buc.  
Creează propria combinaţie  
de depozitare, aranjând modulele  
şi capacele aşa cum îţi doreşti.  
Oţel anticoroziv şi furnir de bambus.  
Designer: Tomás Alonso. Lat60×A30, 
H35cm. Bambus/alb 402.776.09   

Bambus/roşu închis 502.683.98  

03 SVARTÅSEN suport  
laptop 99,99lei  
Pentru laptopuri cu diagonala  
de 43cm. MDF şi oţel. Designer:  
Karl Malmvall. Lat60×A50,  
H40–74cm. Negru 402.421.77

04 GURLI faţă pernă 14,99lei  
Cu fermoar; se scoate uşor.  
Se poate folosi la pernele de 50x50cm. 
100% bumbac. L50×Lat50cm.  
Portocaliu 802.368.48

05 KLIPPAN canapea 2 locuri 709lei 
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă:  
100% bumbac. Lat180×A88,  
H66cm. Randviken multicolor 
290.065.96  

04

Canapelele extensibile sunt 
alegerea perfectă pentru un 

maraton de flme 
sau pentru petrecerile  

în pijamale ale celor mici. 

03 SVARTÅSEN suport laptop 

99,99lei

02  IKEA PS 2014  
unitate depozitare

100lei/buc.

05 KLIPPAN canapea 2 locuri  

709lei

01

GURLI faţă pernă 19,99lei

14,99lei
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Relaxarea nu 
cunoaşte limite!  
Concepe un spaţiu  
pe gustul tău,  
aşază-te comod  
pe fotoliu sau  
canapea şi răsfaţă-ţi 
simţurile.  

01 BESTÅ etajeră  
cu uşă 215lei/buc.  
PAL melaminat. Lat60×A40,  

H64cm. Negru-maro 490.129.35  
Butonii şi soluţia de iluminat 
se vând separat.

02 BESTÅ etajeră cu uşă 305lei  
PAL melaminat. Lat60×A40,  

H128cm. Negru-maro 190.132.67  
Butonii se vând separat.  

03 KIVIK canapea 2 locuri 1349lei 
Cotiere detaşabile; poţi combina  
canapeaua cu unul sau mai multe 
şezlonguri.  Husă: 65% poliester  
şi 35% bumbac. Lat190×A95, H83cm. 
Orrsta albastru închis 190.114.71  

04 VEJMON măsuţă cafea 449lei 
Furnir de frasin lăcuit şi vopsit.  
Designer: Ehlén Johansson. Ø90, 
H47cm. Negru-maro 601.366.80

05 KIVIK şezlong 1079lei  
Șezlongul poate f folosit independent 
sau adăugat canapelei sau unuia din 
produsele independente din gamă. 
Husă: 65% poliester şi 35% bumbac. 
Lat90×A163, H83cm.  

Orrsta albastru închis 290.114.42

06 STOCKHOLM covor,  
ţesătură plată 1299lei  
Potrivit pentru camera de zi sau  
sufragerie. Suprafaţă din lână,  
durabilă şi rezistentă la murdărie. 
Suprafaţă: 100% lână.  
Ţesătură: 100% bumbac.  
Designer: Kazuyo Nomura. 
Lat250×L350cm. Maro 602.290.33

07 POÄNG fotoliu 629lei  
Cadru din fag arcuit stratifcat;  
conferă rezistenţă şi confort.  
Husă: piele perforată naturală. 
Lat68×A82, H100cm.  

Negru-maro/Robust maro închis 
598.291.25

01

06

Foloseşte efcient  
şi creativ spaţiul de pe 
perete, combinând poliţe  
şi dulapuri suspendate. 

04 VEJMON măsuţă cafea

449lei
07 POÄNG fotoliu 

629lei

03 KIVIK canapea 2 locuri 

1349lei

Draperiile sunt alegerea 
perfectă pentru a  
controla  lumina şi pentru  
a crea o atmosferă intimă  
şi relaxantă. 

02

05
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Pentru momentele 
de relaxare, alege 
piese de mobilier 
funcţionale. Adaugă 
metraje cu textură 
moale şi delicată  
şi accesorii în ton  
cu personalitatea  
şi stilul tău. 

01 EKTORP TULLSTA fotoliu 439lei 
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă: 100%  
bumbac. Lat80×A70, H77cm.  
Blekinge alb. 198.176.57  

02 EKTORP canapea 2 locuri 959lei 
Husa detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă:  
65% poliester şi 35% bumbac.  
Lat179×A88, H88cm.  
Tygelsjö bej 099.325.87  

03 ÅDUM covor, fr lung 599lei  
Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă  
şi uşor de întreţinut. Sunt necesare  
4 folii anti-derapante STOPP (67,5x200) 
pentru acest covor.  Reglează dacă  
este necesar. Fir: 100% polipropilenă.  
Întăritură: latex sintetic. 
Lat200×L300cm.  
Alb 001.856.40

04 VITTSJÖ măsuţă cafea 199lei 
Oţel anticoroziv, sticlă securizată şi PAL 
melaminat. Designer: Johan Kroon. 
Ø75, H45cm. Negru-maro 802.133.09  

05 BILLY bibliotecă 169lei  
Poliţe reglabile; modifcă spaţiul dintre 
poliţe potrivit nevoilor tale. Include:  
2 poliţe. Furnir de frasin lăcuit şi vopsit. 
Designer: Gillis Lundgren. Lat80×A28, 
H106cm. Negru-maro 702.638.42

06 VITTSJÖ masă laptop 129lei 
Masă cu suprafaţă de lucru şi spaţiu  
de depozitare pentru laptop;  
transformă orice spaţiu mic 
într-un spaţiu de lucru funcţional.  
Oţel anticoroziv, sticlă securizată  
şi PAL melaminat. Designer:  
Johan Kroon. Lat100×A36, H74cm.  
Negru-maro 802.213.52  

05  BILLY bibliotecă 

149lei

04

06

01 EKTORP TULLSTA fotoliu 

439lei

Ai nevoie de ajutor  

ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  

la pag. 313 sau intră  

pe www.IKEA.ro

Husele pentru canapeaua  
EKTORP sunt disponibile  
în mai multe culori şi sunt  
fabricate din materiale diferite. 
Dacă vrei să schimbi aspectul  
canapelei, e de ajuns  
să înlocuieşti husa. 

03

02 EKTORP canapea 2 locuri 

959lei



Poftă bună!
Mâncarea are gust mai bun cu cât mai mulţi  
dintre cei dragi în jurul mesei. Cei mici pe scaune  
înalte. Cei mari pe scaune comode.  
Masa extensibilă e primitoare şi face loc  
pentru toate. Pentru prieteni, jocuri, conversaţii,  
bucurie şi... orice altceva vă place să faceţi  
când staţi la masă. Împreună.

DINERA
Simplu, dar rezistent, bolul DINERA este eroul  
meselor de zi cu zi. Gustări luate în grabă sau  
cine sofsticate, acesta trece cu brio orice probă.  
Rezistă chiar şi în cuptorul cu microunde şi maşina  
de spălat vase. Apoi îl poţi stivui în dulap  
până data viitoare.

DINERA bol  
Ceramică vitrifcată. Designer: Susan Pryke.  
Ø14cm. Bej 200.570.57

4,99lei/buc.
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01 Familia ÄPPLARÖ Lemn masiv de acacia. Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Scaun pliant 149lei Uşor de pliat şi de depozitat, perfect pentru oaspeţi  
neaşteptaţi. Lat45×A58, H87cm. 102.085.37  Masă pliantă 349lei 2-4 locuri. 
2 extensii pliante te ajută să modifci dimensiunile în funcţie de nevoi. 
L20/77/133×Lat62, H71cm. 502.085.35   
02 JÄRA abajur 89,99lei Din material textil; lumină difuză, decorativă.  
Cablul se vinde separat. Oţel şi 100% poliester. Ø55, H36,5cm. Alb. 402.414.89   

03 BJURSTA masă extensibilă 539lei 4-8 locuri. Cu 2 extensii;  
reglezi uşor dimensiunile mesei în funcţie de nevoi. Furnir de frasin lăcuit.  
Designer: Tord Björklund. L140/180/220×Lat84, H74cm. 301.162.64   

04 NILS scaun cu braţe 349lei/buc. Husă lavabilă la maşină. 100% bumbac. 
Lat60×A57, H80cm. Negru/alb 498.487.04   

05 HEMNES corp cu uşi de sticlă 1199lei Poliţe reglabile; adaptezi  
uşor spaţiul de depozitare. Include: 1 poliţă fxă şi 4 poliţe reglabile.  
Lemn masiv de pin vopsit, lăcuit şi sticlă securizată. Designer: Carina Bengs. 
Lat90×A37, H197cm. 802.135.83  

Pofteşte oaspeţii... afară! 
Scoate masa pe jumătate  
în curte dacă sufrageria se 
dovedeşte neîncăpătoare. 

02

01 ÄPPLARÖ scaun pliant 

149lei

Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. 
Mai ales cu ajutorul unei mese 
care se măreşte pentru a primi  
oaspeţi numeroşi.

03 BJURSTA masă extensibilă

539lei

Ai vărsat un pahar? 
Nicio grijă. Husa se 

scoate şi se poate spăla.

04 NILS scaun cu braţe 

349lei/buc.

05

JÄRA abajur 109lei

89,99lei



04

05

01
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Două mese sunt 
mai bune decât una. 
Combină-le şi  
cu toţii veţi avea  
loc pentru activităţile 
preferate. Mâncaţi,  
vă jucaţi, lucraţi, staţi 
de vorbă, desenaţi...  
e loc pentru toate.

01 ANTILOP scaun înalt cu centură  
de siguranţă 69,99lei  
Uşor de dezasamblat şi transportat. 
Include: centură de siguranţă. Plastic 
polipropilenic şi oţel. Lat58×H90cm. 
Alb/argintiu 890.417.09   

02 NORNÄS bancă 449lei  
Lemn masiv de pin; material natural  
care îmbătrâneşte frumos. Designer:  
K Hagberg/M Hagberg. L138×Lat38, 
H45cm. 902.868.47  

03 NORNÄS masă 998lei/buc.  
Lemn masiv de pin, material natural  
care îmbătrâneşte frumos. Designer:  
K Hagberg/M Hagberg. 161/221×Lat88,  
H74cm. 302.868.45 

04 IDOLF scaun 219lei/buc.  
Spătar curbat pentru mai mult confort. 
Furnir de fag lăcuit. Designer:  
Ola Wihlborg. Lat42×A47, H80cm.  
Alb 402.288.12

05 METOD corpuri  
Diferite dimensiuni şi variante de uşi.

  Mai multe despre gama METOD,  
la pagina 138.

06 Nou IKEA PS 2014 lustră 199lei 
Plastic. Designer: David Wahl. Ø35cm. 
Compatibilă cu becurile cu clasă 

energetică de la A++ la D.  
Alb/portocaliu 302.798.83  

06 Nou  IKEA PS 2014 lustră

199lei

Corpurile METOD sunt foarte 
bune pentru depozitarea 

vaselor, dar şi a materialelor 
pentru hobby-uri.

02 NORNÄS bancă 

449lei

03 NORNÄS masă

998lei/buc.

O combinaţie de mai multe 
tipuri de scaune oferă tuturor 
locuri confortabile pentru tot 

felul de activităţi.
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Transformă un colţ 
de bucătărie în zonă 
de luat masa. 
Un loc mic şi îngust 
poate fi foarte 
comod şi eficient.

01 FÖRHÖJA corp  
suspendat 49,99lei/buc.  
Poate f aşezat sub un corp suspendat 
sau pe perete. MDF. Lat30×A20,  
H30cm. Alb 502.523.59  

02 FOTO lustră 44,99lei  
Răspândeşte o lumină plăcută;  
poate f orientată spre masă  
sau spre bar. Aluminiu lăcuit. Ø25cm. 
Compatibilă cu becuri cu clasă  
energetică de la A++ la D.  
Verde 202.373.08  

03 LERHAMN masă 249lei  
Lemn masiv de pin lăcuit. Designer:  
Nike Karlsson. L74×Lat74, H73cm.  
Aspect antichizat/alb 802.642.71  

04 LERHAMN scaun 129lei/buc. 
Lemn masiv de pin lăcuit. Designer:  
Nike Karlsson. Lat42×A49, H85cm.  
Aspect antichizat/Vittaryd bej 

202.594.23  

05 BLANDA bol 2,99lei/buc.  
Disponibil în diferite dimensiuni  
şi materiale; asortează cum vrei.  
Sticlă. Designer: Anne Nilsson.  
Ø12cm. 100.572.51  

06 BEKVÄM scară, 3 trepte 99,99lei 
Pliantă; economiseşte spaţiu.  
Lemn masiv de fag. Greutate max.  
100 kg. H63cm. 901.904.11  

07 STUVA bancă 150lei  
Cu picioare reglabile; stabilă  
şi pe suprafeţe denivelate.  
Se poate folosi cu alte piese  
ale sistemului STUVA.  
PAL melaminat. Designer:  
Ebba Strandmark. Lat90×A50,  
H50cm. Alb 301.286.29  

08 POTATIS ghiveci 129lei/buc.  
Ghiveci impermeabil; interior 
din plastic. Zambilă de apă  
şi plastic. Designer: Nike Karlsson.  
Ø max. ghiveci: 32cm.  
H35cm. 702.076.48

03 LERHAMN masă 

249lei

01 FÖRHÖJA corp suspendat 

49,99lei/buc.

05 BLANDA bol 

2,99lei/buc.

02

04

06

07

08 POTATIS ghiveci 

129lei/buc.

Relaxează-te! Scaunul 
confortabil, căptuşit, are 

huse care se scot şi se spală.
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01 IKEA 365+ ceaşcă ceai cu farfurie 14,99lei  
Din porţelan feldspat; rezistent la impact. Designer: Susan Pryke. 36cl. Alb 863.210.10   

02 INGATORP masă cu extensie pliantă 499lei  
Pentru 2-4 persoane. Dimensiuni reglabile. Lemn masiv de fag şi PAL vopsit. 
Designer: Carina Bengs. L59/88/117×Lat78, H74cm. Alb 102.224.06   

03 AGEN scaun 99,99lei  
Lucrată manual; fecare piesă de mobilier este unică. Pentru mai mult confort, poţi 
adăuga perna NORNA. Bambus şi ratan lăcuit. Lat58×A56, H79cm. 500.583.76   

04 SVELVIK cadru divan 998lei  
Două funcţii, un singur articol: canapeaua se transformă uşor în pat. Salteaua  
şi aşternuturile se vând separat. Oţel anticoroziv. Lat88×L207, H117cm.  
Dimensiuni saltea: 80×200cm. Negru 402.084.75   

05 RANARP lustră 89,99lei  
Fascicul de lumină focalizat; ideal pentru luminarea meselor sau a barurilor.  
Oţel anticoroziv şi plastic. Ø23cm. Compatibilă cu becuri cu clasa energetică  
de la A++ la D. Alb 202.313.11  

Ia o pauză şi relaxează-te 

în camera preferată. 
E loc pentru odihnă şi pentru  
o masă cu gustări delicioase 

de savurat în tihnă.

02

05

04 SvElvIk cadru divan

998lei

Pe această măsuţă extensibilă 
vei avea mereu spaţiu 

pentru jocuri, pentru lucru 

şi pentru hobby-uri.

01 IKEA 365+ 

ceaşcă ceai cu farfurie 

14,99lei

03 AGEN scaun 

99,99lei

 Un divan este un loc 

relaxant pentru pauza  
de prânz, dar şi un loc 

de somn uşor în miez  
de noapte pentru cei mici.



Îţi doreşti o grădiniţă 
cu verdeaţă? 
Umple câteva sticle 
de plastic cu pietriş 
amestecat cu 
pământ.

Şervetele de masă  
formează nişte buzunare 
originale de depozitare  
pentru secţiunea IVAR .  
Pliază în două, coase  
pe lateral şi gata!

134 Soluţii pentru sufragerie

Un lucru vechi 
e ca nou cu câteva 
mici modificări. 
Vopseşte, adaugă 
textile şi alte
materiale preferate 
pentru a da o viaţă 
nouă mobilierului.

01

02

03

03

04

04

02

01 IVAR corp 

265lei

Blatul de lucru alb 
este o pânză goală, 
numai bună pentru 
a o colora cum îţi place.

06 IKEA PS 2014 bancă 

199lei

05 lInnmon/oDDVAlD masă 

199lei

01 IVAR corp 265lei   
Aici, vopsit albastru şi panoul din spate, 
acoperit cu ziar. Poliţele se pot muta, 
pentru a adapta spaţiul la nevoile tale. 
Lemn masiv de pin. Lat80×A30,  
H83cm. 400.337.63   

02 TRoFAST depozitare  
suspendată 183lei  
Soluţie practică pentru lucruri mici. 
Lemn masiv de pin lăcuit şi plastic. 
L93×A21, H30cm. Lemn de pin/alb 
098.563.00  

03 EllY set şervete  
de masă 8,99lei/4buc.  
Bumbac vospit în fr; păstrează  
intensitatea culorilor. Fiecare  
şervet are model diferit.  
100% bumbac. Lat50×L65cm.  
Alb/albastru 700.696.37  

04 IVAR secţiune 65lei/buc.  
Lemnul masiv netratat este un material 
natural durabil, şi mai rezistent şi uşor 
de întreţinut dacă ungi suprafaţa cu 
ulei sau cu ceară. Lemn masiv de pin. 
Lat50×H226cm. 874.894.09  

05 lInnmon/oDDVAlD  
masă 199lei 
Găuri din construcţie pentru picioare; 
asamblare uşoară. Include: protecţii  
de plastic pentru a împiedica alunecarea 
tăbliei. MDF şi lemn masiv de albizia. 
L150×Lat75, H73cm.  
Alb/negru 599.331.79  

06 IKEA PS 2014 bancă 199lei 
Suprafaţă laminată la presiune înaltă, 
foarte rezistentă pentru uz exterior.  
2-3 locuri. Melamină laminată la 

presiune înaltă. Designer:  
Mathias Hahn. L130×Lat30,  
H45cm. Alb 102.594.85  
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Cu ajutorul unei 
etajere poţi separa 
o cameră ca să obţii 
uşor loc pentru o 
masă şi un spaţiu  
de depozitare  
accesibil de pe 
ambele părţi.

01  BÖJA lustră 229lei  
Fiecare abajur lucrat manual este unic.  

Bambus și oțel nichelat. Designer:  
Maria Vinka. Ø42cm. Compatibilă  
cu becurile cu clasă energetică de la 
A++ la D. 401.522.80

02 AGAM scaun junior 199lei  
Înălțimea este ideală pentru copii.  
Se recomandă copiilor mai mari de 3 ani. 
Lemn masiv de mesteacăn.  
Lat41×A43, H79cm.  
Negru 702.535.41  

03 GLIVARP masă  
extensibilă 1099lei  
4-6 locuri. Blatul din sticlă lasă lumina 
să pătrundă; masa pare curată și arată 
bine chiar și în spații înguste.  Sticlă, oțel 
și aluminiu. Designer: Carl Öjerstam. 
L125/188×Lat85, H74cm.  
Transparent/cromat 302.175.26  

04 TOBIAS scaun 249lei/buc.  
Şezut și spătar fexibile; previn postura 
de ședere statică și sporesc confortul. 
Oțel cromat și plastic. Designer:  
Carl Öjerstam. Lat55×A56, H82cm. 
Transparent/cromat 201.150.38  

05 KALLAX etajeră 349lei/buc.  
Se poate așeza vertical sau orizontal;  
se poate folosi ca etajeră sau bufet.  
Se completează cu insertul KALLAX; 
vândut separat. Panouri celulare.   
Designer: Tord Björklund. Lat77×A39,  
H147cm. Roşu lucios 802.788.38

03 GLIVARP masă extensibilă

1099lei

04 TOBIAS scaun 

249lei/buc.

05 KALLAX etajeră

349lei/buc.02

Sunteţi 6 la cină? 
Blatul din sticlă este 
uşor de extins, pentru 
a face loc tuturor.

Livrare produse
Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra cumpărăturile acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.

01



Bucătărie 
Cum îţi imaginezi bucătăria de vis?  
Indiferent de aspect, vrei să fe mereu curată  
lună, iar mâncarea, gata cât ai bate din palme.   
Nu avem reţete perfecte, ci soluţii funcţionale  
la preţuri accesibile, pentru orice spaţiu,  
mic sau mare. Pentru ca tu să poţi petrece  
clipe minunate alături de cei dragi.

FOLKLIG
Foloseşte plite cu inducţie ca să reduci factura  

la energie şi timpul petrecut gătind. Plita FOLKLIG 

încălzeşte doar oala, nu şi spaţiul din jur, are 

cronometre individuale, funcţie anti-revărsare  

şi amplifcator pentru încălzire rapidă, intensă. 

E sigură şi pentru copii, find prevăzută  

cu dispozitiv de blocare. Toate cu cinci ani 

garanţie. Cu siguranţă, îţi stârneşte interesul. 

 Mai multe despre garanţii la pagina 316.

FOLKLIG plită cu inducţie şi amplifcator  
1 zonă cu inducţiex2200W; cu amplifcator: 3000W.  
1 zonă cu inducţiex1800W; cu amplifcator: 2200W.  
1 zonă cu inducţiex1800W.  
1 zonă cu inducţiex1200W.
Lat58×A51, H5,6cm. 502.916.19

1399lei

5
ani

GARANŢIE
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Bucătăria este  
inima casei, iar  
un spaţiu deschis 
este ideal pentru  
a face lucrurile  
preferate împreună. 
Cu METOD poţi avea 
bucătăria la care  
ai visat, funcţională 
şi încăpătoare. 

01 Bucătărie METOD cu uşi   01 Bucătărie METOD cu uşi  
VEDDINGE, fronturi sertar,  
sertare cu închidere lină  
MAXIMERA şi dulapuri  
deschise TUTEMO 12259lei  
Cadru dulap METOD din PAL  

melaminat alb. Uşi/fronturi sertar 
VEDDINGE din MDF. Sertare MAXIMERA 

din oţel anticoroziv şi PAL melaminat. 
Corpuri deschise TUTEMO din MDF,  
gri, roşu şi galben. Butoni ULVSBO  
zincaţi, albi şi blat laminat cu 2 feţe  
EKBACKEN, roşu/alb cu margine albă. 

02 FJÄLKINGE etajeră 549lei  
Poliţe reglabile; adaptează înălţimea 
nevoilor tale de depozitare. Include:  
4 poliţe. Oţel anticoroziv. Designer: 
Ehlén Johansson. Lat118×A35,  
H193cm. Alb 602.216.83  

03 EKBACKEN blat cu 2 feţe 179lei  
Foloseşte întotdeauna un tocător.  
Nu folosi niciodată cuţitul direct  
pe blat. Nu trage niciodată  
de un obiect cu margini ascuţite  
direct peste blatul de lucru deoarece 
poate zgâria suprafaţa acestuia.  
Folie de melamină laminată  
la presiune înaltă. L186×A63,5cm.  
Roşu/alb cu margine albă 002.743.68   

OLOV picior reglabil 30lei 
Montează blatul mesei la înălţimea 
potrivită cu ajutorul picioarelor  
reglabile 60-90cm. Oţel anticoroziv.  
Negru 302.643.01

Bucătăria este locul unde  
ne petrecem mare parte din timp.  

Adaugă corpuri bază METOD  
pentru ca toată lumea să aibă loc 

şi să petreceţi momente  
minunate împreună. 

Livrare produse

Dacă preferi, contra cost,  
îţi putem livra cumpărăturile 
acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe  

www.IKEA.ro sau  

întreabă în magazin.

02 FJÄLKINGE etajeră 

549lei

01 Bucătărie METOD/VEDDINGE:

12259lei
Preţul include: 

(14 corpuri bază, 18 suspendate, 
3 înalte), uşi, fronturi sertar, 
balamale, 15 sertare, 6 poliţe, 
blat de lucru, panouri laterale, 
plintă, picioare, mânere, 
amortizoare sertare şi uşi.

Preţul nu include:  
electrocasnice, chiuvetă, 
baterie şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

1344lei
 Mai multe despre serviciul  

de instalare la pagina 313.

22m

Combină blaturi şi picioare  
pe gustul tău pentru a crea 
o masă personalizată şi 
încăpătoare pentru familie  
şi oaspeţi neaşteptaţi. 

03
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01 GRUNDTAL recipiente Potrivite cu şina GRUNDTAL. Oţel inoxidabil.  
Designer: Mikael Warnhammar. 59,99lei Lat13×A13, H28cm. 302.266.96   

79,99lei Lat25×A13, H28cm. 902.266.98  02 Bucătărie METOD cu uşi  
şi fronturi de sertar GREVSTA din oţel inoxidabil, sertare FÖRVARA  
şi picioare LIMHAMN 3840lei Cadre METOD din PAL melaminat alb. Uşi/fronturi 
de sertar GREVSTA din oţel  inoxidabil şi PAL melaminat. Sertare FÖRVARA din oţel 
anticoroziv şi PAL melaminat. Picioare LIMHAMN din oţel inoxidabil. Completează  
cu mânere BLANKETT din aluminiu şi blat laminat alb SÄLJAN. 03 FLYTTA cărucior 
bucătărie 599lei Oferă mai mult spaţiu de lucru şi de depozitare. Inox.  
Designer: Nicholai Wiig Hansen. L98×Lat57, H86cm. 000.584.87  04 DIMPA set 
sacoşe sortare gunoi 24,99lei/4buc. 100% polipropilenă. 101.801.33   

05 LIMHAMN poliţă 49,99lei/buc. Poliţe din inox; suprafaţă igienică, solidă  
şi rezistentă, uşor de întreţinut. Designer: Jon Karlsson. Lat60×A20, H7cm. 
401.777.18  06 Familia GRUNDTAL Se pot folosi şi în zonele cu umiditate  
crescută. Oţel inoxidabil. Designer: Mikael Warnhammar. Bară 19,99lei/buc.  
Economiseşte spaţiu pe blat. L40cm. 002.135.39 Poliţă 34,99lei Lat25×A13, 
H20cm. 302.197.09  Set cârlige în s 3,99lei/5buc.  H7cm. 700.113.97  

Creează o bucătărie potrivită  
stilului şi nevoilor tale.  
Dacă găteşti mult, foloseşte  
blaturi la înălţimi diferite,  
pentru a te putea mişca în voie. 

06

Găseşti rapid ingredientele 
de care ai nevoie dacă  
le aşezi la îndemână,  
pe poliţe, deasupra  
blatului de bucătărie. 

Curăţenia nu va mai  
f o problemă cu ajutorul  
corpurilor bază cu picioare. 

05 LIMHAMN poliţă

49,99lei/buc.

04

01

02 Bucătărie METOD/GREVSTA:

3840lei
Preţul include: 5 cadre 

corpuri bază, uşi, fronturi sertar, 
balamale, 9 sertare, blat de 
lucru, 1 accesoriu culisant, 
picioare şi mânere.

Preţul nu include: 
electrocasnice, chiuvetă, 
baterie şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

325lei
 Mai multe despre serviciul 

de instalare la pagina 313.

6m

03
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Foloseşte materiale 
neconvenţionale  
şi accesibile pentru 
a adăuga bucătăriei 
tale un pic din  
personalitatea ta.  

01 LAGAN OV3 cuptor 599lei 
Cu 3 funcții de gătit. Clasa  
energetică: A. Volum utilizabil: 55l. 
Lat59,4xA56, H58,9cm. Alb  201.521.96

02 Bucătărie FYNDIG albă 865lei 
Cadrele şi fronturile au un strat de 
melamină care le face rezistente  
la zgârieturi şi uşor de curăţat.  
Completează cu LOSJÖN butoni  
şi FYNDIG blat laminat alb.  

03 LOSJÖN set cuier  24,99lei/5buc. 
Butoni uşor de montat pe perete  
cu ajutorul adezivului de pe partea  
posterioară sau al şuruburilor.  
Plastic PET. Designer: Maria Vinka. 
Sarcină maximă: 1kg. Diferite culori  
902.257.93

04 ADDE scaun 49,99lei  
În imagine, decorat cu panglici  
galbene. Se poate stivui; economiseşte 
spațiu când nu este folosit.  
Oțel şi plastic polipropilenic.  
Designer: Marcus Arvonen.  
Lat39×A47, H77cm.  
Negru 902.142.85  

05 HEAT set suport  
cratiţe 9,99lei/3buc.  
Plută. Ø19cm. 870.777.00  

02 Bucătărie FYNDIG:

865lei
Preţul include:  

3 corpuri bază, 1 corp 
suspentat, 1 sertar, 2 polițe, 
blatul de lucru şi butonii.

Preţul nu include:  
electrocasnice, chiuvetă, 
baterie şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

78lei
 Mai multe despre serviciul  

de instalare la pagina 313.

5m

Adu un strop de culoare  
în bucătărie; îmbracă scaunele 

în panglici colorate. 

Personalizează uşile  
dulapurilor cu benzi  
decorative - alege culori  
vesele şi transformă orice 
interior într-o operă de artă.

Prinde butoni coloraţi  
pe perete cu ajutorul  
benzii dublu-adezive  
sau al şuruburilor, atunci  
când vrei să agăţi lucruri  
mai grele. 

05 HEAT set suport cratiţe 

9,99lei/3buc.

03 04

01
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01 Bucătărie METOD cu  uşi negre şi fronturi sertar TINGSRYD  
cu aspect lemn, uşi JÄRSTA galben lucios şi sertare MAXIMERA  
cu închidere lină 6079lei Cadre METOD din PAL melamninat negru cu aspect 

lemn. Uşi/fronturi sertar TINGSRYD din PAL melaminat. Uşi JÄRSTA din PAL  
melaminat. Sertare MAXIMERA din oţel anticoroziv şi PAL melaminat.  
Combină cu mânere ORRNÄS din oţel inoxidabil şi blat laminat cu 2 feţe EKBACKEN, 
negru-maro/turcoaz deschis cu margine negru-maro.
02 RAFFINERAD cuptor cu convecție 1399lei Distribuţie uniformă a aerului 
pentru prepararea simultană, pe nivele, a mai multor feluri de mâncare,  
fără ca aromele să se amestece. Clasa energetică: A. Volum utilizabil: 57l. 
Lat59,4XA56, H58,9cm. Inox 202.451.67  
03 BOTKYRKA poliță 129lei Poliţa suspendată te ajută să vezi şi să ajungi mai 
repede la obiectele pe care le foloseşti în fecare zi. Oţel inoxidabil şi oţel anticoroziv.  
Lat80×H20cm. Galben 002.674.43   

Alegerile pe care le faci  
înseamnă mai mult decât stil  
şi funcţionalitate. O bucătărie  
pe gustul tău trebuie să fe,  
în egală măsură, durabilă  
şi sustenabilă.

01 Bucătărie METOD/ 

TINGSRYD/JÄRSTA

6079lei
Preţul include: cadre  

(4 corpuri bază, 2 suspendate, 
2 înalte), uşi, fronturi sertar, 
balamale, 13 sertare, 2 poliţe, 
blat de lucru, picioare şi mânere.

Preţul nu include: 
electrocasnice, chiuvetă, baterie 
şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

460lei
 Mai multe despre serviciul 

de instalare la pagina 313.

8m

Plitele cu inducţie te ajută  
să economiseşti energie  

şi timp. Gătitul devine  
o plăcere şi, în plus,  

te bucuri de mai multe  
momente de relaxare. 

VARIERA, sistemul  
de sortare a deşeurilor, 

se potriveşte perfect 
în sertarele METOD. 
Economiseşti spaţiu  
şi protejezi mediul. 

03 BOTKYRKA poliţă

129lei

Poţi reduce semnifcativ 
consumul de apă dacă 
foloseşti bateriile  
cu aerator. 

„Crearea unei vieţi de zi  
cu zi mai bune înseamnă  
şi protejarea mediului,  
prin reducerea consumului  
de apă şi energie.  
Bateriile de bucătărie  
de la magazinul IKEA  
au aerator şi te ajută  
să  consumi cu 40% mai  
puţină apă fără a afecta  
presiunea.‟

Antony Smith, inginer  
Dezvoltare produse

02
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Mâncarea gustoasă e mai întâi 
sănătoasă. Protejează şi tu 
resursele planetei: economiseşte 
apa, energia şi cultivă-ţi singur  
ierburile aromate. 

01 FOLKLIG plită cu inducţie şi amplifcator 1399lei Cronometru pentru  

fecare dintre cele 4 zone de gătit.  Lat58×A51, H5,6cm. Negru 502.916.19   
02 UTRUSTA telecomandă 65lei Reduce intensitatea luminii în 2 faze.  
Plastic. Ø8cm. Alb 902.329.58   
03 Familia BOHOLMEN Plastic ABS şi polipropilenic. Designer: M Arvonen/ 
J Karlsson. Cuvă veselă şi scurgător 39,99lei Cu sită; speli legumele mai uşor. 
L22×Lat19, H19cm. Alb 602.085.25  Suport veselă şi coş tacâmuri 19,99lei  
Prinde coşul pentru tacâmuri de scurgătorul de vase sau atârnă-l pe bara GRUNDTAL. 
L37×Lat21, H14cm. Negru/alb 102.085.23   
04 VARIERA stație reciclare 174lei Plastic polipropilenic. Lat60cm. 690.176.06   
05 RINGSKÄR baterie bucătărie monocomandă 349lei Baterie înaltă;  
practică atunci când vrei să speli vase mari etc. Alamă nichelată. Designer:  
Mikael Warnhammar. H38cm. 801.315.49   
06 ARV BRÖLLOP platou cu picior şi capac 39,99lei Potrivit pentru ocazii  
festive; serveşte produse de patiserie, brânză sau prăjituri. Designer: Sissa Sundling. 
Ø29, H22cm. 401.255.50

02

04

03 BOHOLMEN 
cuvă veselă şi scurgător 

39,99lei

01 FOLKLIG plită cu inducţie  
şi amplifcator

1399lei 06 ARV BRÖLLOP platou  
cu picior şi capac 

39,99lei

Toate bateriile noastre  
pentru  bucătărie consumă 
cu 40% mai puţină apă, 
fără să reducă presiunea 
acesteia. Aşa că, la sfârşitul 
lunii, vei plăti mai puţin  
la întreţinere.

Economiseşte timp şi bani 
când prepari mâncarea. 

Plitele cu inducţie transferă 
efcient căldura pe suprafaţa 

vaselor şi te ajută să 
economiseşti energie. 

Când ai nevoie de mai multă 
lumină în bucătărie, corpurile  

cu LED-uri vin în ajutor. 
Economisesc energie şi au 
telecomandă, care reduce  

intensitatea luminii. Trebuie 
doar să apeşi pe buton.

05
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O bucătărie 
organizată înseamnă 
loc suficient pentru 
ustensile şi spaţii  
de depozitare  
inteligente. Aşa,  
ai totul la îndemână.

01 Bucătărie METOD cu uşi  
şi fronturi de sertar RINGHULT  
albe lucioase, uşi HERRESTAD  
albe şi sertare cu închidere lină  
MAXIMERA 8880lei 
Cadre METOD din PAL melaminat alb. 

Uşi/fronturi sertar RINGHULT din MDF 

melaminat lucios. Uşi HERRESTAD  
din MDF melaminat. Sertare MAXIMERA 
din oţel anticoroziv şi PAL melaminat. 
Completează cu mânere BLANKETT  
din aluminiu şi blat laminat cu 2 feţe 
EKBACKEN roşu/alb şi margine albă. 

02 MAXIMERA separator  
sertar 37lei  
Cu separatoarele reglabile  
împarţi spaţiul sertarului în funcţie  
de nevoile tale. Potrivit pentru  
sertarul MAXIMERA (Lat.60cm);  
foloseşte spaţiul la maximum.  
Plastic ABS şi plastic acrilic.  
Designer: Marcus Arvonen. 
Lat55,6×H12,3cm.  
Alb/transparent 602.046.74  

03 OMLOPP LED baghetă  
luminoasă sertar 105lei  
Lumina se aprinde şi se stinge automat 
când deschizi sau închizi sertarul;  
energia nu se iroseşte. Aluminiu şi 
plastic. Designer: Mikael Warnhammar. 
L56cm. IKEA. Model L1209 Omlopp. 
Acest corp de iluminat are bec LED  
integrat. Becul nu poate f schimbat.  
Aluminiu 002.452.29     

VARIERA tavă tacâmuri 44,99lei  
Ajută la organizarea sertarului;  
acces uşor la conţinut. Potrivit  
pentru sertarul MAXIMERA (Lat.40cm);  
foloseşte spaţiul la maximum.  
Plastic şi cauciuc. Designer:  
Marcus Arvonen. Lat32×A50, 
H5,4cm. Alb 502.427.42

04 VARIERA cutie 44,99lei  
Pentru depozitare convenabilă.  
Plastic. Designer: Marcus Arvonen. 
Lat56×A22, H8cm. Alb 102.260.51  

01 Bucătărie METOD/ 
RINGHULT/HERRESTAD:

8880lei
Preţul include: cadre (5 corpuri 

bază, 5 suspendate, 2 înalte), uşi, 
fronturi sertar, balamale, 8 sertare, 
7 poliţe, blat de lucru, plintă, picioare, 
mânere, amortizoare sertare şi uşi.

Preţul nu include:  
electrocasnice, chiuvetă, baterie 
şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

690lei
 Mai multe despre serviciul  

de instalare la pagina 313.

9m

04 VARIERA cutie

44,99lei

03

02

Dacă eşti pasionat  
de design, alege uşi  

cu model delicat  
şi efect unic, în relief. 

Găseşti mai uşor 
tacâmurile potrivite  

în sertarele cu sistem  
de iluminat LED.

Invită-ţi prietenii la tine 
acasă. Barul din bucătărie 
este perfect pentru 
conversaţii interesante  
şi momente relaxante. 

02



Bucătării 153

Mică, dar 
încăpătoare.  
Umple spaţiul cu idei 
creative şi soluţii  
inteligente şi vei  
găsi loc pentru  
toate obiectele.  

01 GLITTRAN baterie  
bucătărie 499lei  
Cu aerator; reduce consumul  

de apă fără a afecta presiunea. 
Economisește apă și energie.  
Alamă anticorozivă. H28cm.  
Negru 302.256.06  

02 STENSTORP cărucior  
bucătărie 599lei  
2 poliţe reglabile din lemn de stejar 
masiv; te ajută să pastrezi sticlele  
la locul lor. Lemn masiv de stejar și fag 
lăcuit. Designer: Carina Bengs.  
Lat43×A44,5, H90cm.  
Negru-maro/stejar 202.198.37  

03 Bucătărie METOd cu uşi  
de sticlă, uşi şi fronturi sertar  
LAXARBY negru-maro şi uşi  
din oţel inoxidabil GREVSTA,  
sertar cu închidere lină MAXIMERA 
şi dulap deschis aspect lemn  
negru HÖRdA 8979lei  
Cadre METOD din PAL melaminat,  
aspect lemn negru. Uşi/fronturi sertar 
din lemn masiv de mesteacăn  
lăcuit/furnir de mesteacăn şi uşi  
din sticlă securizată LAXARBY.  
Uşă GREVSTA din oţel inoxidabil şi PAL 
melaminat. Sertare MAXIMERA din 
oţel anticoroziv şi PAL melaminat. Corp 
deschis HÖRDA din PAL melaminat cu 
aspect lemn negru. Completează cu 
mânere/butoni FÅGLAVIK din zinc  
anticoroziv şi blat laminat EKBACKEN 

cu 2 feţe roşu/alb şi margine albă.

04 KYLIG frigider  
și congelator A++ 2699lei  
Clasa de efcienţă energetică: A++. 
Consum energetic: 242 kWh/an. 
Volum net frigider: 226l. Volum net  
congelator: 92l.  Nivel zgomot: 43dB (A). 
Lat59,5xA64,2, H184,5cm. Inox. 
502.823.56 

05 STENSTORP poliţă farfurii 199lei  
Lemn masiv de mesteacăn și MDF 
vopsit. Designer: Carina Bengs. 
Lat80×A12,9, H76cm. Alb 902.019.14  

03 Bucătărie METOd/ 
LAXARBY/GREVSTA:

8979lei
Preţul include: cadre  

(5 corpuri bază, 5 suspendate), 
uși, fronturi sertar, balamale, 
13 sertare, 10 poliţe, blat de 
lucru, panouri laterale, plintă,
picioare, mânere, amortizoare 
sertare și uși.

Preţul nu include:  
electrocasnice, chiuvetă, 
baterie și corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

550lei
 Mai multe despre serviciul  

de instalare la pagina 313.

8m

05 STENSTORP  
poliţă farfurii

199lei

01 GLITTRAN  
baterie bucătărie

499lei

02

Imposibilul devine posibil 
cu ajutorul corpurilor de 
bucătărie adânci de 35cm. 
Adaugă soluţii de iluminat 
integrate şi vei găsi  
mai uşor lucrurile  
pe care le cauţi. 

04



01 Bucătărie METOD cu uşi  
şi fronturi sertar HÄGGEBY albe  
şi sertare FÖRVARA 1795lei  
Cadre METOD din PAL melaminat.  

Uşi/fronturi sertar HÄGGEBY  
din PAL melaminat. Sertare FÖRVARA 

din oţel anticoroziv şi PAL melaminat. 
Completează cu butoni ATTEST 

din aluminiu nichelat şi blatul laminat  
cu aspect de lemn de nuc SÄLJAN.  

02 ADDE scaun 49,99lei  
Se poate stivui; economiseşte  
spaţiu când nu e folosit.  
Oţel şi plastic polipropilenic.  
Designer: Marcus Arvonen.  
Lat39×A47, H77cm.  
Negru 902.142.85

03 LAGAN hotă perete 199lei  
Două moduri de instalare: cu  
evacuare în exterior sau recirculare  
cu ajutorul unui fltru de carbon.  
Nivel zgomot la viteza maximă  
de fltrare: 65dB(A). Putere motor: 120W. 
Lat59,9xA51, H13cm. Alb 701.516.13

04 BYGEL cărucior 119lei  
Partea superioară a căruciorului  
este reversibilă şi se poate folosi  
ca o tavă. Include: 3 cârlige pe care  
poţi agăţa ustensile de bucătărie  
şi prosoape. Oţel şi plastic ABS.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg.  
Lat39×A59, H98cm.  
Alb/argintiu 601.777.03

155 Bucătării 

04 BYGEL cărucior

119lei

Treaba merge ca pe roate!  
Cărucioarele cu rotile sunt  

o soluţie efcientă, accesibilă  
şi fexibilă. Obţii spaţiu de lucru  

şi depozitare suplimentară.

Şinele montate pe perete 
ocupă puţin loc şi oferă  
sufcient spaţiu pentru  

a păstra la îndemână  
ustensilele de bucătărie. 

02 ADDE scaun

49,99lei

01 Bucătărie mETOD/HÄGGEBY

1795lei
Preţul include: cadre (3 corpuri 

bază, 3 suspendate), uşi, fronturi 
sertar, balamale, 3 sertare, 1 poliţă, 
1 coş metalic, blat de lucru, plintă, 
picioare, mânere, amortizoare uşi.

Preţul nu include:  
electrocasnice, chiuvetă, baterie 
şi corpuri de iluminat.

Pentru asamblare adaugă:

320lei
 mai multe despre serviciul  

de instalare la pagina 313.

5m

03



Transformă complet aspectul 
bucătăriei. Cu idei isteţe şi multă 
pasiune poţi crea o bucătărie 
funcţională, pe gustul tău. 

Corpurile de iluminat 
de deasupra blatului 
te ajută să găteşti 
uşor şi în siguranţă.

Poţi avea o bucătărie  
ca nouă dacă schimbi blatul, 

bateria şi chiuveta.  
În plus, bateriile noastre  

de bucătărie sunt  
sustenabile şi te ajută  

să reduci consumul de apă.

Corpurile suspendate 
OLOFSTORP arată 

grozav pe perete şi te 
ajută să găseşti rapid 

şi uşor lucrurile  
de care ai nevoie. 

Bucătării 157

01 OLOFSTORP corp suspendat 599lei  
Poţi personaliza organizatorul de perete în funcţie de nevoi, cu cele două  
poliţe reglabile. Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Marcus Arvonen.  
Lat75×A20, H100cm. Negru 502.198.45   
02 RÅSKOG cărucior bucătărie 249lei  
Uşor de adaptat datorită divizorului ajustabil din mijloc.  
Pentru calitate maximă, strânge din nou şuruburile dacă este cazul.  
Oţel anticoroziv. Designer: Nike Karlsson. L35×Lat45, H78cm.  
Bej 202.718.92

Pentru o bucătărie 
organizată, adaugă  
o şină cu cârlige. Agaţă 
ustensilele şi păstrează 
ordinea pe blat.

01 OLOFSTORP 
corp suspendat

599lei

02 RÅSKOG cărucior

249lei

Adaugă stil, fexibilitate  
şi spaţiu suplimentar de 
lucru sau depozitare cu  
un cărucior de bucătărie. 

Uneori, detaliile fac 
diferenţa. Schimbă  
mânerele corpurilor  
de bucătărie şi aspectul 
încăperii va f cu totul 
altul.



Produsele 

noastre 
Încercăm mereu să creăm produse  
care să îţi facă viaţa de zi cu zi mai bună.  
Designul de calitate nu înseamnă doar produse  
frumoase. Rezistenţa, funcţionalitatea, folosirea  
materialelor cu grijă pentru mediu şi preţurile  
accesibile contează în egală măsură. Astfel,  
te poţi bucura de o viaţă mai bună acasă  
şi îţi rămân bani şi pentru alte lucruri importante.  
Alege ce-ţi place pe www.IKEA.ro  
şi vino la magazin. 

Nou  IKEA ps 2014 șezlong de colţ cu perne 

 Vezi pagina 254.

1169lei/buc.

cylInDER set vază/bol 
 Vezi pagina 252.

69,99lei/3buc.

sIllERup covor, fr scurt  
 Vezi pagina 190.

399lei

mElltoRp masă  

 Vezi pagina 284.

169lei



04

0605 STOCKHOLM noptieră 399lei 

04 LEIRVIK cadru pat 439lei Oţel anticoroziv. Lat168×L209, H146cm. 
Dimensiuni saltea: 160×200cm. Alb 990.066.49   
05 STOCKHOLM noptieră 399lei Două picioare reglabile pentru stabilitate 
chiar şi pe suprafeţe denivelate. MDF. Lat42×A42, H50cm. Galben 002.451.30   
STOCKHOLM cadru pat 3399lei Materialele naturale ca lemnul masiv  
şi pielea devin mai frumoase odată cu trecerea timpului. Lemn masiv de fag 
lăcuit şi piele naturală. Lat172×L223, H92cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. 
Seglora maro închis/maro 590.142.03   
06 TRYSIL cadru pat 499lei Tăblia patului este înclinată, pentru o poziţie 
confortabilă când citeşti. PAL melaminat şi oţel anticoroziv. Lat165×L218, 
H98cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. Maro închis 899.127.69

01, 03-06 Bara de susţinere SKORVA este necesară pentru  
aceste paturi. Inclusă în preţ, dar se ridică separat.  
Somiera, salteaua şi aşternuturile se vând separat.

01 Nou NORNÄS cadru pat 1249lei Tăblie înclinată pentru o poziţie confortabilă când citeşti. Lemn masiv de pin. Lat176×L221, H40cm. Dimensiuni saltea: 
160×200cm. Pin/gri 790.303.39  02 Nou NORNÄS noptieră 249lei Personalizează spaţiul cu ajutorul poliţei reglabile. Poţi adăuga coşul BRANÄS.  
Lemn masiv de pin. Designer: K Hagberg/M Hagberg. L37xA40, H52 cm. Pin/gri 402.825.59  03 Familia HEMNES Lemn masiv de pin lăcuit.  
Cadru pat 1049lei  Lat174×L211, H122cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. Negru-maro 599.293.37  Noptieră 199lei Sertar glisant cu dispozitiv de blocare. 
Lat46×A35, H70cm. Negru-maro 901.212.34

160 Paturi 

01 Nou  NORNÄS cadru pat

1249lei

Scanează pagina

TRYSIL cadru pat

499leiSTOCKHOLM cadru pat

3399lei

LEIRVIK cadru pat

439lei

03 HEMNES noptieră 199lei 

La fabricarea pieselor de mobilier 
NORNÄS folosim lemn provenit  
din pădurile arctice de pin.  
Acolo, copacii cresc sănătoşi,  
iar lemnul dens şi rezistent  
are o culoare caldă, numai bună 
pentru o atmosferă relaxantă,  
mulţi ani de acum încolo.

02 Nou  NORNÄS noptieră

249lei

Pernele din piele granulată 
devin mai moi odată  

cu trecerea timpului, find 
confortabile pentru şezut 

sau pentru dormit.

HEMNES cadru pat

1049lei



02

01 DUKEN cadru pat 899lei Uşor de întreţinut; husă detaşabilă şi lavabilă  
la maşină. Oţel anticoroziv şi 100% bumbac. Lat166×L215, H107cm.  
Dimensiuni saltea: 160×200cm. Multicolor 790.237.82    

Nou IKEA PS 2014 măsuţă cu veioză 299lei Măsuţă cu 3 funcţii: masă, 
veioză şi suport pentru reviste. Oţel anticoroziv. Designer: Tomek Rygalik. 
L68×Lat38, H113cm. Model G1302 IKEA PS 2014. Acest corp de iluminat este 
compatibil cu becurile din clasa energetică de la A++ la D. Alb 202.636.46   

02 MUSKEN cadru pat 599lei  PAL melaminat şi oţel anticoroziv. 
Lat164×L207, H115cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. Alb 599.295.73   
03 MALM cadru pat înalt 799lei Din furnir de stejar, îmbătrâneşte frumos.  
Lat176×L209, H100cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. 190.225.49
04 STORÅ cadru pat suspendat 1099lei Scara se poate monta pe  
partea dreaptă sau stângă a patului. Somiera, salteaua şi aşternuturile  
se vând separat. Lemn masiv de pin lăcuit. Lat153×L213, H214cm.  
Dimensiuni saltea: 140×200cm. Vopsit alb 702.420.86

 05 Familia TARVA Lemn masiv de pin netratat.   
Cadru pat 449lei Lat168×L207, H95cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. 
699.292.33
Noptieră 199lei/buc. Lat48×A39, H62cm. 502.196.09   
06 SVELVIK cadru pat 699lei  Oţel anticoroziv. Lat168×L203, H119cm.  
Dimensiuni saltea: 160×200cm. Negru 898.895.61   
07 NORDLI cadru pat 949lei MDF. Lat165×L212, H100cm.  
Dimensiuni saltea: 160×200cm. Alb 699.031.48  
SKOGN pernă  199lei/buc. Uşor de întreţinut; husă detaşabilă şi lavabilă  
la maşină. Metraj: poliester/bumbac. Umplutură: poliuretan. Designer:  
Ola Wihlborg. Lat40×L65cm. Röstånga gri 202.642.74

01, 02, 03, 05-07 Bara de susţinere SKORVA este necesară pentru  
aceste paturi. Inclusă în preţ, dar se ridică separat. Somiera, salteaua  
şi aşternuturile se vând separat.

162 Paturi Scanează pagina

01

Vrei o schimbare de decor? 
Încearcă o husă nouă pentru 
tăblia patului. Avem multe modele  
din care să alegi, dar poţi crea  
şi una după ideile tale. 
E patul tău, aşa că pune-ţi 
imaginaţia la încercare.

Nou  IKEA PS 2014 
măsuţă cu veioză

299lei

DUKEN cadru pat

899lei

MUSKEN cadru pat

599lei
06

Lemnul masiv de pin,  
netratat este un material  
cu aspect frumos, pe care  
îl poţi personaliza  
aşa cum vrei.

TARVA cadru pat

449lei

Perna ataşată tăbliei  
înclinate asigură confort 
atunci când stai în pat  
şi te uiţi la televizor  
sau citeşti.

NORDLI cadru pat

949lei
SVELVIK cadru pat

699lei

03 MALM cadru pat înalt 799lei 04 STORÅ cadru pat  
suspendat 1099lei 

05 TARVA noptieră 199lei/buc.

07 SKOGN pernă  199lei/buc. 



01

03

01 MALM pat cu depozitare 1949lei Din furnir natural, care îmbătrâneşte 
frumos. Lat176×L209, H100cm. 702.498.70   
02 Familia BRIMNES PAL melaminat.  

Cadru pat cu depozitare 949lei Somiera se vinde separat. Lat166×L206, 

H47cm. 399.029.37  Tăblie cu spaţiu depozitare 429lei Poliţă superioară  
cu orifcii pentru cabluri electrice. Lat166×A28, H111cm. 802.287.11   

03 BRUSALI cadru pat cu 4 cutii depozitare 1047lei  

Cu 4 sertare mari pe rotile pentru mai mult spaţiu de depozitare sub pat.  
Somiera se vinde separat. PAL melaminat. Lat175×L206, H46cm. 499.292.86   

04 FJELL cadru pat cu depozitare 2249lei  

Cu 4 sertare mari pentru depozitare suplimentară sub pat. Somiera se vinde 
separat. Lemn masiv de pin lăcuit. Lat170×L209, H114cm. 199.101.08   
05 BIRKELAND cadru pat 1649lei  

Somiera se vinde separat. MDF. Lat171×L210, H119cm. 399.062.66 

06 Familia HURDAL Lemn masiv de pin lăcuit.  
Cadru pat cu 4 cutii depozitare 2249lei Lat173×L209, H125cm. 

590.196.44   

Noptieră 349lei Lat49×A34, H62cm. 502.688.31   

07 Familia BRIMNES PAL melaminat.   

Cadru divan cu 2 sertare 998lei Patru funcţii: canapea, pat de o persoană, 
pat dublu şi două sertare mari pentru depozitare.  Lat86×L205, H57cm.  
Dimensiuni saltea: 80×200cm. 002.287.05   

Noptieră 169lei În sertar încape un prelungitor pentru încărcătoare. 
Lat39×A41, H53cm. 102.349.42   

08 MALM cadru pat înalt cu 4 cutii depozitare 1297lei  

Cu 4 sertare mari pe rotile pentru mai mult spaţiu de depozitare sub pat.  
Somiera se vinde separat.  Lat176×L209, H38cm. 999.316.11 

La toate paturile din imagini, cu excepţia cadrului de divan BRIMNES, salteaua 
are dimensiunile 160×200cm. Saltelele şi lenjeriile de pat se vând separat.

164 Paturi

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pag. 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

Scanează pagina

02 BRIMNES cadru pat cu depozitare 949lei   
Tăblie cu depozitare 429lei

MALM pat cu depozitare

1949lei
04 FJELL cadru pat  

cu depozitare 2249lei 

08

Fiecare cadru de pat are  

personalitate, datorită  
texturii lemnului natural  

şi „nodurilor” specifce  
lemnului masiv de pin.

BRIMNES cadru divan cu 2 sertare

998lei

MALM cadru pat, înalt, 
cu 4 cutii depozitare

1297lei

05 BIRKELAND cadru pat 1649lei 06 HURDAL cadru pat cu 4 cutii depozitare 2249lei  
Noptieră 349lei

07 BRIMNES noptieră 169lei 

Cu patru sertare mari sub 
pat şi spaţiu de depozitare 
în tăblie, dormitorul tău 
este mult mai organizat.

BRUSALI cadru pat cu 4 cutii  

depozitare 1247lei

1047lei



0201

04

01 HYLLESTAD saltea cu arcuri împachetate 1799lei  

Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Arcurile împachetate separat 
conferă suport şi urmează conturul corpului tău. Designer: Synnöve Mork. 
Lat160×L200cm. Grosime: 27cm. Alb 602.444.44   

02 Nou MALFORS saltea din spumă 599lei  
Disponibilă în variantele  semifermă şi fermă. Saltea din spumă, rezistentă  
şi confortabilă. Lat160×L200cm. Grosime: 12cm. Alb 902.723.03   
03 Nou MOSHULT saltea din spumă 229lei  
Saltea din spumă, rezistentă şi confortabilă. Lat90×L200cm. Grosime: 10cm.  
Alb 302.723.39   
04 Nou MALVIK saltea din spumă 749lei  
Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Confort şi susţinere sporite  
datorită stratului moale. Lat160×L200cm. Grosime: 14cm. Alb 902.722.56 

166 Saltele

MALVIK saltea din spumă

749lei

Un somn bun începe cu o saltea potrivită. 
Cea mai bună este cea care te face  
să te simţi confortabil. Dacă nu-ţi place 
salteaua aleasă, ai la dispoziţie  
90 de zile în care o poţi schimba.  
Afă mai multe la pagina 314.

Scanează pagina

MALFORS saltea din spumă

599lei

Toate saltelele au garanţie 
de 25 de ani. Mai multe  
la pagina 316.

Copiii pot folosi saltele  
pentru o singură persoană: 
husa lavabilă are fermoar  
şi nu conţine elemente  
care pot f înghiţite.

Uşor de întreţinut: husa 
celor mai multe saltele  

din spumă poate f scoasă  
şi spălată la maşină.

03 MOSHULT saltea din spumă 229lei 

HYLLESTAD saltea cu arcuri împachetate

1799lei



01 0302 HAMARVIK saltea cu arcuri 749lei 

04

168 Saltele

HESSENG saltea cu arcuri  

ambalate individual

2999lei

Scanează pagina

„Transportul saltelelor 
rulate, ca HÖVÅG, costă 
mai puţin. Împreună  
cu inginerii şi designerii 
noştri, am reuşit să 

comprimăm salteaua 
pentru a f transportată, 
fără a-i afecta calitatea. 
După 72 de ore de la 
despachetare, salteaua 
revine la forma iniţială.”

Björn Götesson,  
inginer ambalare

Materialul elastic  

de  deasupra se mişcă  
odată cu tine, asigurând 
confortul.

Arcurile ambalate individual 

funcţionează independent, 
oferind susţinere corpului.

01 HÖVÅG saltea cu arcuri împachetate 1099lei/buc.  
Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Arcurile împachetate separat 
conferă susţinere şi urmează conturul corpului tău. Ţesătura elastică din  
partea superioară a saltelei se adaptează corpului pentru mai mult confort.  
Designer: Synnöve Mork. Lat160×L200cm. Grosime: 24cm. Gri închis 
102.445.16   
02 HAMARVIK saltea arcuri 749lei  

Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Arcurile Bonnell oferă susţinere  
şi asigură un somn odihnitor.  Designer: Synnöve Mork. Lat160×L200cm. 
Grosime: 21cm. Bej închis 502.444.92   

03 HESSENG saltea cu arcuri împachetate 2999lei  
Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Materialele naturale ca latexul, 
părul de cal, bumbacul, lâna şi lyocelul adaugă un plus de confort şi oferă  
un mediu foarte plăcut pentru dormit, menţinând o temperatură constantă.  
Designer: Synnöve Mork. Lat160×L200cm. Grosime: 25cm. Natur 502.577.19   

04 HAFSLO saltea arcuri 599lei  

Disponibilă în variantele semifermă şi fermă. Arcurile Bonnell oferă susţinere  
şi asigură un somn odihnitor. Nu e nevoie să o întorci pe partea cealaltă.  
Designer: Synnöve Mork. Lat160×L200cm. Grosime: 18cm. Bej 502.444.68  

HAFSLO saltea cu arcuri  

ambalate individual

599lei

Alege între o saltea fermă  
şi una semifermă, în funcţie 

de cât de confortabil  
se simte corpul tău.

Livrare produse
Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra cumpărăturile acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.

HÖVÅG saltea cu arcuri împachetate

1099lei/buc.



06

04 TILKÖRT pilotă, sintetic 34,99lei 

02 HAMPDÅN pernă,  
sintetic 19,99lei/buc.

03 GLANSVIDE pilotă,  
sintetic 199lei  

07 HÖNSBÄR pilotă,  
puf/pene 119lei 

10

08 GULDPALM pernă,  
puf/pene 159lei 

05 SÖTVEDEL pilotă, puf/pene 169lei  11 JORDRÖK pernă,  
puf/pene 39,99lei/buc.

13

09 KNAVEL pernă puf/pene 149lei/buc.

12 BLEKVIDE pilotă, 
puf/pene 329lei/buc.

01 RÖDTOPPA pilotă de iarnă 129lei Uşor de întreţinut, asigură confortul 
datorită combinaţiei de lyocell, care absoarbe umezeala, şi poliester moale şi 
pufos din umplutură. Umplutură: 50% lyocell şi 50% poliester. Alb 202.715.33   

02 HAMPDÅN pernă moale 19,99lei/buc. Bumbac/poliester la exterior;  
se usucă repede. Umplutură: fbre de poliester. Alb 202.697.28   

03 GLANSVIDE pilotă de iarnă 199lei Pilotă moale şi uşoară.  
Umplutură: 100% microfbre de poliester. Alb 502.714.71   

04 TILKÖRT pilotă de vară 34,99lei Microfbră pieptănată moale şi  
confortabilă. Uşor de întreţinut. Umplutură: fbre de poliester. Alb 202.718.54   

05 SÖTVEDEL pilotă de vară 169lei Umplutură moale din puf şi pene; 
păstrează căldura, absoarbe şi elimină umezeala. Umplutură: 60% puf de raţă 
şi 40% pene de raţă. Alb 802.715.73   

06 MYSKGRÄS pilotă de vară 19,99lei Umplutură: fbre de poliester.  
Alb 002.718.74  

Pilotele din imagini au 150×200cm. Pernele din imagini au L50×Lat60cm.

07 HÖNSBÄR pilotă de iarnă 119lei Umplutură din pene; elimină  
umezeala. Umplutură: 90% pene de raţă şi 10% puf de raţă. Alb 502.716.83   

08 GULDPALM pernă fermă 159lei Oferă suport optim şi elimină  
umezeala. Umplutură: 60% puf de raţă şi 40% pene de raţă. Alb 202.695.54   

09 KNAVEL pernă moale 149lei/buc. Interior tare învelit în strat de puf; 
elimină tensiunea musculară şi susţine gâtul şi umerii. Alb 802.695.27   

10 ÄRENPRIS pernă moale 34,99lei/buc. Conţine mai puţină umplutură; 
potrivită pentru cei care preferă pernele moi. Alb 302.696.57   

11 JORDRÖK pernă fermă 39,99lei/buc. Umplutură: 90% pene de raţă  
şi 10% puf de raţă. Alb 002.695.93   

12 BLEKVIDE pilotă de iarnă 329lei Uşoară şi moale; conţine o cantitate 
mare de puf şi păstrează căldura. Umplutură: 90% fulgi de raţă şi 10% pene  
de raţă. Alb 702.714.27   

13 SLÅN pernă moale 7,99lei/buc. Umplutură: fbre de poliester.  
Alb 102.698.04

Pilote şi perne 171170 Pilote şi perne

MYSKGRÄS  

pilotă, sintetic

19,99lei
SLÅN pernă, puf/pene

7,99lei/buc.

O pernă moale, uşor  
de întreţinut, cu umplutură 

din microfbre şi husă din 
bumbac şi lyocell, ca să ai un 

somn confortabil.  

01 RÖDTOPPA pilotă, celuloză şi sintetic 

129lei

Această pernă are mai 
puţină umplutură,  

find ideală dacă preferi 
pernele mai moi.

Această pilotă umplută  
cu pene şi puf  

este disponibilă şi în  
variantele de iarnă,  
foarte călduroase.

Lavabilă la maşină, la 60°C, 
temperatură care distruge 

acarienii. O alegere bună 
pentru persoanele  

predispuse la alergii.

 ÄRENPRIS pernă, sintetic

34,99lei/buc.

Pentru aşternuturi răcoroase, alege o pilotă  
din lyocell. Materialul regenerabil absoarbe  
umezeala şi păstrează o temperatură constantă  
în timpul somnului. 

Căutăm mereu materiale sustenabile  
şi tehnologii de fabricaţie inteligente.  
Aşa îţi putem oferi produse  de calitate  
la preţuri mici. Descoperă în magazin  
noua gamă de pilote şi perne.



Un singur pat, două persoane, 
stiluri diferite. Alege pilota  
cea mai confortabilă pentru 
fecare dintre voi.

01 TOFSVIVA husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei Capsele ascunse împiedică alunecarea pilotei. Disponibile în mai multe dimensiuni. 100% bumbac.  
Designer: Linda Sjunnesson. Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Multicolor 002.615.49   
02 STENKLÖVER husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei Cu 2 feţe. Disponibile în mai multe dimensiuni. 100% bumbac. Designer: Anna Svanfeldt Hillervik.  
Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Alb/gri 702.254.83   
03 TUSENSKÖNA cuvertură 179lei Disponibilă şi în varianta pentru două persoane. 90% poliester, 10% nailon. Lat150×L250cm. Alb 202.480.19

04 ÄNGSSPIRA husă pilotă şi faţă pernă 179lei  
100% percal de bumbac. Designer: N Aalto/P Laine. Alb 102.299.93   
05 STOCKHOLM husă pilotă şi faţă pernă 99,99lei  
100% percal de bumbac. Designer: Maria Vinka. Bej 702.585.86   
06 FÄRGLAV husă pilotă şi faţă pernă 109lei  
50% lyocell, 50% bumbac. Designer: Pia Wallén. Gri/alb 402.299.20   
07 Nou IKEA PS 2014 husă pilotă şi faţă pernă 119lei  
Absorb şi elimină umezeala. 50% lyocell, 50% bumbac.  
Designer: Margrethe Odgaard. Multicolor 502.637.58   
08 KRÅKRIS husă pilotă şi faţă pernă 24,99lei  
52% poliester, 48% bumbac. Designer: Paulin Machado. Gri/alb 302.504.55   
09 ÄNGSSKÄRA husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei  
100% bumbac. Designer: Anna Salander. Negru/alb 402.299.44  

04–09 Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Disponibile în mai multe dimensiuni.

04 ÄNGSSPIRA husă pilotă  
şi faţă pernă 179lei 

02

03

07

05 06 FÄRGLAV husă pilotă 
şi faţă pernă 109lei 

08

09 ÄNGSSKÄRA husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei 

Lenjerii de pat 173172 Lenjerii de pat

KRÅKRIS husă pilotă  
şi faţă de pernă

24,99lei

Fabricată dintr-un amestec 
de bumbac şi lyocell, care 
elimină umezeala.  
Fermoarul husei împiedică 
alunecarea pilotei în afară.

01 TOFSVIVA husă pilotă 
şi faţă pernă

89,99lei

Nou  IKEA PS 2014 husă pilotă 
şi faţă pernă

119

STOCKHOLM husă pilotă  
şi faţă pernă 109lei

99,99lei



02

03  10

04 EMMIE RUTA husă pilotă  
şi faţă pernă 89,99lei 

08

05 KUSTRUTA husă pilotă  
şi faţă pernă 99,99lei 

06 ALINA cuvertură  
şi faţă pernă 179lei 

09 SÖTBLOMSTER husă pilotă şi faţă pernă 69,99lei 

07 PÄRLHYACINT husă pilotă  
şi faţă pernă 39,99lei 

04 EMMIE RUTA husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei Vopsit în fr.  
Firul este vopsit înainte de a f ţesut. Bej/alb 602.199.58   

05 KUSTRUTA husă pilotă şi faţă pernă 99,99lei Vopsit în fr. Firul este 
vopsit înainte de a f ţesut. Designer: Inga Leo. Albastru cadrilat 402.584.89   

06 ALINA cuvertură şi faţă pernă 179lei Metraj: 100% bumbac.  

Umplutură: 100% fbre de poliester. Cuvertură: Lat180×L280cm.  
Faţă de pernă: L65×Lat65cm. Alb 001.626.34   

07 PÄRLHYACINT husă pilotă şi faţă pernă 39,99lei Alb/dungi 602.614.57   

08 HÅLLROT husă pilotă şi faţă pernă 49,99lei Alb/model foral 202.614.02   

09 SÖTBLOMSTER husă pilotă şi faţă pernă 69,99lei Designer: Inga Leo. 
Alb/albastru 302.584.61   

10 Nou STRANDKRYPA husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei  
Designer: Helle Vilén. Alb/model foral 602.829.35   

04–05 şi 07–10 100% bumbac. Husă pilotă: Lat150×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Disponibile în mai multe dimensiuni.

Lenjerii de pat 175174 Lenjerii de pat

01 LINBLOMMA husă pilotă şi faţă pernă 199lei Inul este un material  
natural; oferă cuverturii textură şi luciu specifce. Natur 301.901.12   

02 DVALA husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei Alb 501.541.13   
03 RÖDBINKA husă pilotă şi faţă pernă 119lei Din satin şi lyocell; ţesătură 
rezistentă care absoarbe umezeala. Alb/model foral 002.692.77   
01–03 Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Disponibile în mai multe dimensiuni.

Rezistent şi plăcut la  
atingere, bumbacul este 
ideal pentru lenjerii de pat.  
Vezi pagina 320 pentru  
a afa cum îmbunătăţim  
cultivarea bumbacului  
în benefciul tău, al 
fermierilor şi al mediului 
înconjurător.

„Folosim bumbac cultivat 
cu metode sustenabile, 
dar încercăm şi alte  
materiale produse cu 
respect pentru mediu. 
Lyocellul este o soluţie 
foarte bună fiind obţinut 
din lemn regenerabil.  
Şi inul confortabil este  
o alegere inspirată,  
oferind produselor  
o textură specială.”

Anna Palmberg,  
inginer de dezvoltare de produs 

DVALA husă pilotă  
şi faţă pernă 

59,99lei

Cu cât o foloseşti mai mult, 
cu atât devine mai moale  
şi mai frumoasă. În plus,  
inul absoarbe umezeala  

şi respiră, păstrând  
o temperatură plăcută.

01  LINBLOMMA husă pilotă şi faţă pernă 199lei 

Nou  STRANDKRYPA husă pilotă şi faţă pernă

59,99lei

RÖDBINKA husă pilotă şi faţă pernă 139lei

119lei

HÅLLROT husă pilotă şi faţă pernă 69,99lei

49,99lei



01 PALMLILJA husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei Cu capse ascunse.  

55% lyocell şi 45% bumbac satinat. Designer: B B Becker/M Bache.  
Turcoaz 302.204.87 

02 GÄSPA husă pilotă şi faţă pernă 129lei Cu capse ascunse.  

100% bumbac satinat. Gri 901.513.39   

03 MALIN RUND husă pilotă şi faţă pernă 69,99lei Cu capse ascunse. 

100% bumbac. Designer: Niina Aalto. Multicolor 802.249.25   

04 KARIT cuvertură şi faţă pernă 99,99lei Matlasate; foarte moi.  
Material/umplutură: poliester 100%. Cuvertură: Lat180×L280cm.  
Faţă de pernă: L40×Lat60cm. Turcoaz 002.302.18   
05 VINRANKA husă pilotă şi faţă pernă 129lei Broderie decorativă.  
100% bumbac satinat. Designer: Linda Svensson Edevint. Lila 002.298.37   

06 MAJVIVA husă pilotă şi faţă pernă 39,99lei 100% bumbac.  
Designer: Evalou Hauge. Alb/lila 402.303.96   
Toate husele de pilotă din imagini au Lat150×L200cm, iar feţele de pernă  
au L50×Lat60cm. Disponibile în mai multe dimensiuni.

176 Lenjerii de pat

PÄRLHYACINT husă pilotă şi faţă pernă  
Husă pilotă: Lat150×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm. 602.614.57 

39,99lei

01

06

Amestecul de bumbac  
cu satin este moale şi plăcut 
la atingere, iar aspectul 
lucios face ca patul să arate 
foarte frumos.

Un set de lenjerie de pat  
cu două feţe. Schimbă  
după cum îţi place.

04 KARIT cuvertură şi faţă pernă 99,99lei 

02 GÄSPA husă pilotă  
şi faţă pernă 129lei 

05 

PALMLILJA husă pilotă  
şi faţă pernă

89,99lei

PÄRLHYACINT
Este foarte plăcut să te ghemuieşti într-un pat 
cu lenjerie confortabilă, 100% din bumbac. 
De aceea, nu folosim înălbitori pe bază de clor. 
Aceste substanţe irită uneori pielea sensibilă  
şi dăunează mediului înconjurător. În acest fel, 
toată lumea poate dormi mai bine.

03 MALIN RUND husă pilotă  
şi faţă pernă 69,99lei 

VINRANKA husă pilotă  
şi faţă pernă 149lei

129lei

MAJVIVA husă pilotă şi faţă pernă 49,99lei

39,99lei



01

04 INGERLISE set perdele 99,99lei/2buc.   

02

03

05 MARJUN set perdele opace 279lei/2buc.

06 MURGRÖNA set  
perdele 99,99lei/2buc.

09 BOLLKAKTUS set perdele 129lei/2buc.   
TUPPLUR stor opac 79,99lei 

07

11

08 INGMARIE perdele cu cordoane 199lei/2buc. 

10 

05 MARJUN set perdele opace 279lei/2buc. 100% poliester.  

Lat145×L300cm. Gri 602.567.43  06 MURGRÖNA set perdele 99,99lei/2buc. 
65% poliester, 35% bumbac. Designer: Linda Sjunnesson.Lat145×L300cm.  

Alb/multicolor102.578.63  07 NORDIS set perdele 89,99lei/2buc.  
70% bumbac, 30% poliester. Lat145×L300cm. 102.950.30   

08 INGMARIE set perdele cu cordoane 199lei/2buc. Perdelele  

fltrează delicat lumina; textură uşor neregulată datorită materialului natural.  
44% bumbac, 56% ramie. Lat145×L300cm. Multicolor 502.619.24   
09 BOLLKAKTUS set perdele 129lei/2buc. 65% poliester, 35% bumbac.  

Designer: Henna Jaakkola. Lat145×L300cm. Alb/negru/roz 602.323.18  
TUPPLUR stor opac 79,99lei Fără fr, siguranţă mai mare pentru copii.  
100% poliester, tratat cu plastic acrilic. Lat100×L195cm. Negru 502.905.30   
10 AINA set perdele 199lei/2buc. 100% in. Lat145×L300cm. Alb 702.180.91  
11 BLEKVIVA set perdele cu cordoane 149lei/2buc. Ţesătura jacard  
conferă textură modelului perdelei. 100% poliester. Lat145×L300cm.  
Roşu 602.705.36

Perdele 179178 Perdele

01 SCHOTTIS stor pliseuri 9,99lei Se poate tăia uşor la dimensiunea 
dorită. Lat90×L190cm. 202.422.82  02 MARIAM set perdele 119lei/2buc. 
100% bumbac. Lat145×L300cm. 902.323.07  03 SANELA set perdele 
269lei/2buc. 100% catifea din bumbac. Lat140×L300cm. 202.390.10  04 
INGERLISE set perdele 99,99lei/2buc.  65% poliester, 35% bumbac. 

Lat145×L300cm. 502.323.47  

Aceste perdele cu ţesătură 
deasă blochează complet 
lumina. În plus, iarna 
protejează împotriva 
curentului, iar vara opresc 
căldura.

Storul blochează total 
lumina. Rulează-l când eşti 
treaz, iar perdelele vor lăsa 
lumina să treacă, oferindu-ţi 
în acelaşi timp intimitate.

BLEKVIVA set perdele cu cordoane

149lei/2buc.

SCHOTTIS stor pliseuri

9,99lei

SANELA set perdele

269lei/2buc.

MARIAM set perdele

119lei/2buc.

AINA set perdele

199lei/2buc.

NORDIS set perdele  
transparente 119lei

89,99lei



Cu unul sau două covoare vei avea 
o podea mai caldă, plăcută,  
fără zgomote şi pe gustul tău.  
Fie că vrei un covor mare, colorat  
şi îndrăzneţ sau ceva mic, simplu  
şi discret, la noi găseşti covoare 
pentru cele mai pretenţioase tălpi.

01 ÅDUM covor, fr lung 349lei Fire dese şi groase; suprafaţă moale care amortizează sunetele. Ţesut la maşină. Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. 
Ø195cm. Roşu deschis 002.712.61  02 STOCKHOLM covor, ţesătură plată 799lei Suprafaţă din lână, durabilă şi rezistentă la murdărie; potrivit pentru camera  
de zi sau sufragerie. Suprafaţă: 100% lână. Ţesătură: 100% bumbac. Designer: Kazuyo Nomura. Lat170×L240cm. Maro 602.394.09   
03 HAMPEN covor, fr lung 149lei Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă şi uşor de întreţinut. Covor ţesut la maşină. Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. 
Lat133×L195cm. Verde deschis 702.037.68  04 TÅSTRUP covor, fr scurt 149lei Fire dese şi groase; suprafaţă moale care amortizează sunetele. Ţesut la maşină. 
Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. Designer: HC Ericson. Lat133×L195cm. Multicolor 702.517.40  

Covoare 181180 Covoare 

05 RANDERUP covor,  
fr scurt 179lei 

06

08 MORUM covor, ţesătură plată 269lei 

09

07

10

11 ULLGUMP covor,  
fr scurt 119lei  

05 RANDERUP covor, fr scurt 179lei Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă  
şi uşor de întreţinut. Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. Designer: 
Synnöve Mork. Lat133×L195cm. 102.836.78  06 GÅSER covor, fr lung 399lei 
Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. Lat133×L195cm. 602.307.91   

07 Nou  IKEA PS 2014 covor, ţesătură plată 499lei Cu model brodat;  
adaugă profunzime şi textură. Suprafaţă: 100% lână. Ţesătură: 100% bumbac. 
Lat128×L180cm. 702.647.28  08 MORUM covor, ţesătură plată 269lei 
Suprafaţă: 100% polipropilenă. Strat inferior: cauciuc sintetic. Lat160×L230cm. 
202.035.63  09 HULSIG covor, fr scurt 69,99lei Fibre sintetice; suprafaţă re-

zistentă şi uşor de întreţinut. Suprafaţă de contact: 100% polipropilenă. Spate: 
latex. Lat120×L180cm. 102.502.01 10 VRÅBY covor, fr scurt 299lei  
Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. Lat160×L230cm. 302.836.77  

11 ULLGUMP covor, fr scurt 119lei Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă  
şi uşor de întreţinut. Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic. 
Lat133×L195cm. 702.561.58   

„Oglinda, textilele şi covoarele din colecţia IKEA 
PS 2014 pornesc de la acelaşi model, inspirat din 
decoraţiunile locuinţelor rurale din Europa de Est.  
Fiecare foloseşte culori şi repetiţii diferite,  
pentru a crea alte poveşti – ca atunci când  
ne decorăm locuinţele.”

Margrethe Odgaard, designer 

Un covor cu ţesătură plată 
te ajută să scoţi scaunele 
pentru a da cu aspiratorul; 
ideal de aşezat sub masa  
din sufragerie.

02

HULSIG covor, fr scurt

69,99lei

GÅSER covor, fr lung

399lei

01

VRÅBY covor, fr scurt

299lei

Nou  IKEA PS 2014 covor,  
ţesătură plată 

499lei

03 HAMPEN covor,  

fr lung 179lei

149lei

04 TÅSTRUP covor, fr scurt 179lei

149lei



TÅSTRUP
Colorat şi confortabil, covorul TÅSTRUP  
are fre groase şi moi care atenuează  
zgomotele şi alintă tălpile. Fabricat din fbre  
sintetice, este rezistent la pete, durabil  
şi uşor de întreţinut. Ca să previi alunecarea 
covorului, foloseşte folia antiderapantă 
STOPP. 

01

04

01 LUDDE piele oaie 149lei Rezistentă la murdărie şi la uzură.  
 Alb 832.351.10   
02 PERSISK KELIM GASHGAI covor, ţesătură plată 899lei Ţesut manual; 
model unicat. Dimensiuni unice. 100% lână. Lat125×L180cm. 102.170.61   
03 ÅKERKULLA covor, fr scurt 79,99lei Fire groase; suprafaţă moale,  
atenuează zgomotul. Fir: 100% polipropilenă. Spate: latex sintetic.  
Designer: Eva Lundgreen. Lat80×L150cm. Alb/mulitcolor 202.290.73   
04 VESTERBRO covor, fr scurt 349lei Fibre sintetice; suprafaţă rezistentă  
şi uşor de întreţinut. Fir: 100% polipropilenă. Spate: latex sintetic.  
Designer: Inga Leo. Lat160×L230cm. Maro 202.638.06   

05 OSTED covor, ţesătură plată 79,99lei Suprafaţă: 100% sisal.  
Bordură: 100% poliester. Lat80×L140cm. Natur 502.703.15   

06 SNEKKERSTEN covor, fr scurt 249lei Fibre sintetice; suprafaţă  
rezistentă şi uşor de întreţinut. Suprafaţă de contact: 100% polipropilen.  
Spate: latex. Lat160×L230cm. Gri 102.290.40

182 Covoare

LUDDE piele de oaie

149lei

Model inspirat din formele  
delicatelor fori de câmp prezente  
în decorul nunţilor tradiţionale 
suedeze.

VESTERBRO covor, fr scurt

349lei

02 PERSISK KELIM GASHGAI  

covor, ţesătură plată 899lei 

05 OSTED covor, 
ţesătură plată 79,99lei 

06 SNEKKERSTEN 

covor, fr scurt 249lei 

Din sisal, material provenit  
din fbrele frunzelor de agave. 
Foloseşte-l pe ambele feţe, 
alternativ, şi bucură-te  
de el mai mult timp.

TÅSTRUP covor, fr scurt 179lei  
Fir: 100% polipropilenă. Ţesătură: latex sintetic.  
Designer: HC Ericson. Lat133×L195cm.  

Multicolor 702.517.40 

149lei

03 ÅKERKULLA covor, fr scurt 

79,99lei



01 NÄVVIVA pernă 19,99lei 100% bumbac. L30×Lat60cm. 602.625.36  02 GURLI faţă pernă 14,99lei 100% bumbac. L50×Lat50cm. 802.368.48   

03 HENRIKA faţă pernă 19,99lei 100% poliester. L50×Lat50cm. 502.556.16  04 STOCKHOLM faţă pernă 39,99lei Se poate folosi la pernele de 50x50 cm. 

100% ramie. Designer: Maria Vinka. L50×Lat50cm. Bej 302.366.76  05 SANELA faţă pernă 29,99lei Catifeaua din bumbac conferă profunzime culorii şi este 
plăcută la atingere. 100% catifea din bumbac. L50×Lat50cm. 502.366.37  06 KRÅKRIS pernă  5,99lei Husă: 100% poliester.  Umplutură: fbre de poliester. 
L35×Lat35cm. 802.428.11  07 BLÅVINGE faţă pernă 19,99lei 100% bumbac. L50×Lat50cm. 102.616.19  08 GULÖRT faţă pernă 19,99lei Cu două feţe;  
model diferit pe fecare parte. 74% bumbac, 26% poliester. L50×Lat50cm. 702.367.64  09 URSULA faţă pernă 49,99lei 100% ramie. L65×Lat65cm. 002.006.93

07 BLÅVINGE faţă  pernă

19,99lei

KRÅKRIS pernă

5,99lei

O casă după 
chipul tău
„O casă cu personalitate este o casă frumoasă,  
iar textilele te ajută să-ţi defineşti şi să-ţi exprimi  
stilul. Covoarele, draperiile şi pernele creează  
o atmosferă confortabilă, intimă şi adaugă un plus  
de căldură, veselie şi culoare oricărui interior.  
Şi sunt atât de uşor de schimbat.  
De câte ori vrei.‟

Emelie Knoester,  
Manager de gamă

03 HENRIKA faţă pernă 

19,99lei

08 GULÖRT faţă pernă 

19,99lei

05 SANELA faţă  pernă 

29,99lei

02

09 URSULA faţă pernă

49,99lei

04 STOCKHOLM faţă pernă  

39,99lei

01

06

NÄVVIVA pernă 24,99lei

19,99lei

 GURLI faţă pernă 19,99lei

14,99lei



01 ELVILDA faţă pernă 29,99lei Fir uşor ridicat pentru un aspect artizanal. 100% bumbac. L50×Lat50cm. Roz/culori asortate 002.452.91   
02 HEMNES cadru divan cu 3 sertare 1249lei  Vezi pagina 263.  03 PÄRLHYACINT husă pilotă şi faţă pernă 39,99lei Vezi pagina 177.   
04 HEDBLOMSTER pernă  59,99lei Cu broderie pentru un plus de textură. Husă: 100% bumbac. Umplutură: pene de raţă. L50×Lat60cm.  
Culori asortate  002.640.29  05 HEMNES măsuţă de toaletă cu oglindă 899lei Vezi pagina 80.  06 MYRTEN set perdele 59,99lei/2buc. 100% poliester.  
Designer: Paulin Machado. Lat145×L300cm. Alb 302.667.67  07 ÅRSTID aplică 39,99lei  Vezi pagina 270.  08 HEMNES noptieră 199lei Vezi pagina 114.   
09 FÖRTJUST suport lumânare pastilă  8,99lei Vezi pagina 251.  10 Nou IKEA PS 2014 covor, fr scurt 349lei Vezi pagina 104.   
11 KVARTÄR lustră 69,99lei. Vezi pagina 274.

12 SOFIA metraj 24,99lei/m 100% bumbac. Lat150cm. Alb/portocaliu 202.289.88  13 SELJE noptieră 119lei. Vezi pagina 72.  14 KARLABY/KARLSKOGA 

canapea extensibilă 3 locuri 1099lei Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. Lat205×A94, H70cm. Dimensiuni  
pat: 120×200cm. Ransta alb 299.265.28  15 Nou IKEA PS 2014 faţă pernă 49,99lei 100% ramie. Designer: Margrethe Odgaard. L50×Lat50cm.  
Roz/galben 802.638.70  16 TURBO suport umeraşe 149lei  Vezi pagina 234.  17 ÖDESTRÄD husă pilotă şi faţă pernă 39,99lei  52% poliester, 48% bumbac. 
Designer: Anna Salander. Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat 60cm. Portocaliu 402.512.23  18 Nou IKEA PS 1995 ceas 139lei Cu spaţiu  
de depozitare pentru obiecte mici. Oţel anticoroziv şi sticlă. Designer: Thomas Eriksson. Lat28×A14, H48cm. Galben 802.719.07

Stiluri 187186 Stiluri 

13 SELJE noptieră

119lei
14

1817

11

15  IKEA PS 2014 

faţă pernă

49,99lei
07 ÅRSTID aplică

39,99lei

03 PäRLHYAcINT husă 
pilotă şi faţă pernă

39,99lei
01 ELVILDA 

faţă de pernă 

29,99lei

06

09

08

02

16

10  IKEA PS 2014  

covor, fr scurt

349lei

12

04

Decorativ

Floral

Romantic

Proaspăt

Scandinav

Vesel

Grafc

Îndrăzneţ

05



01 HEMNES cadru pat 1049lei Bara de susținere SKORVA este necesară pentru acest produs. Inclusă în preț, dar se ridică separat. Lemn masiv de pin. 
L211×Lat174, H122cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm 799.293.41  02 STRANDKRYPA husă pilotă şi faţă pernă 59,99lei 100% bumbac. Husă pilotă: 
Lat150×L200cm. Față de pernă: L50×Lat60cm. 602.829.35  03 SOCKERÄRT vază 49,99lei Oțel emailat. H22cm. 801.484.65  04 HURDAL dulap 1799lei  
Vezi pagina 223.  05 RANARP lampă de birou 179lei IKEA. Model B1225 Ranarp. Compatibilă cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D. 302.313.15   
06 SNIKA set cutii cu capac 69,99lei/3buc. Include: 2 cutii mici (22x15x12cm) şi 1 cutie mare (34x25x17cm). Oțel anticoroziv. 302.454.64  07 ORMHASSEL 
pătură 69,99lei 100% acril. Lat120×L180cm. 102.864.60  08 TEJN imitaţie blană de oaie 39,99lei Foloseşte 1 folie antiderapantă STOPP pentru a împiedica  
alunecarea pe podea. Ajustează sau îndoaie dacă este necesar. Lat60×L100cm. 302.290.77  09 HOLMSEL fotoliu 249lei Furnir de ratan lăcuit şi vopsit. 
Lat55×A52, H76cm. 002.610.35  

10 HINNERUP covor, fr lung 169lei Ţesut la maşină. Lat133×L195cm. 202.517.90  11 BOTKYRKA etajeră 129lei Oțel anticoroziv. Lat80×A20, H20cm.  
Galben 002.674.43  12 VILLSTAD fotoliu 599lei Husă fxă: 97% poliester şi 3% nailon. Designer: Carl Öjerstam. Lat77×A76, H76cm. Turcoaz 902.396.10   
13 KOPPAR veioză decorativă 69,99lei Sticlă. Ø23, H20cm. IKEA. Model B1107 Koppar. Compatibilă cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D.  
Gri 102.199.89  14 HÄMTA carafă 34,99lei Sticlă, oțel inoxidabil şi cauciuc siliconic. 1,8l. 802.358.44  15 SANELA faţă de pernă 29,99lei 100% catifea  
din bumbac. L50×Lat50cm. 202.366.34  16 GÄSPA husă pilotă şi 2 feţe pernă 199lei 100% bumbac satinat. Husă pilotă: Lat240×L220cm. Fețe de pernă: 
L50×Lat60cm 301.513.23  17 MALM cadru pat înalt şi 4 cutii depozitare 1297lei Bara de susținere SKORVA este necesară pentru acest produs. Inclusă în preț, 
dar se ridică separat. Lat176×L209, H38cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. 599.316.27  18 SANELA set perdele 269lei/2buc. Vezi pagina 178.

Stiluri  189188 Stiluri 

03

02

0401 HEMNES cadru pat

1049lei

06

07

09

17

16

15

18

14

10 HINNERUP covor, fr lung

169lei

13 KOPPAR veioză

69,99lei

Sofsticat

Contemporan

Texturat

Armonios

Rustic

Vegetal

Tradiţional

Natural
05

11 BOTKYRKA poliţă

129lei

12

08 TEJN imitaţie blană de oaie 49,99lei 

39,99lei



01– 02 STOCKHOLM vază H20cm 179lei  Vază H40cm 129lei Vezi pagina 252. 03 MALM comodă cu 6 sertare 599lei Furnir de stejar lăcuit și vopsit. 
Lat160×A48, H78cm. 401.786.09  04 STOCKHOLM husă pilotă şi 2 feţe pernă 149lei 100% percal de bumbac. Husă pilotă: Lat200×L200cm. Faţă  de pernă: 
L50×Lat60cm. 302.585.69  05 STOCKHOLM metraj 29,99lei/m 100% bumbac. Designer: Maria Vinka. Lat150cm. 202.289.93  06 STOCKHOLM set mese 
899lei/2buc. Vezi pagina 264.  07 UPPBO lampă de birou 139lei H85cm. Braţul și abajurul reglabile permit direcţionarea cu ușurinţă a luminii. Oţel și aluminiu  
nichelat. IKEA. Model B1203 Uppbo. Compatibilă cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D. 002.313.45  08 STOCKHOLM scaun 699lei. Vezi pagina 288.   

09 MALM cadru pat înalt 799lei Din furnir natural, care îmbătrânește frumos. Lat176×L209, H100cm. Dimensiuni saltea: 160×200cm. Furnir de stejar vopsit  
alb 190.225.49  10 MALOU husă pilotă şi 2 feţe de pernă 119lei Vei pagina 192.  11 SILLERUP covor, fr scurt 399lei Lat200×L300cm. 302.878.21  

12 BAROMETER lampă de birou 99,99lei H48cm. IKEA. Model B1021 Barometer. Compatibilă cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D. 700.895.79  

13 VILSUND covor, fr scurt 349lei Ţesut la mașină. Designer: Inga Leo. Lat160×L230cm. 802.290.46  14 FJÄLLJUNG faţă pernă 39,99lei 100% ramie. 

 L50×Lat50cm. 302.588.47  15 FRÄKEN cuvertură şi 2 feţe pernă 299lei Metraj: 100% bumbac. Umplutură: 100% fbre de  poliester.  
Cuvertură: Lat260×L280cm. Faţă de pernă: L65×Lat65cm. 502.296.08  16 HEMNES comodă cu 2 sertare 379lei Lemn masiv de pin lăcuit. Lat54×A38,  
H66cm. 502.426.19  17 JÄMNT cană 14,99lei Ceramică vitrifcată. 40cl. 002.560.53  18 HEMNES cadru pat 1049lei Vezi pagina 260.   

19 NYPONROS husă pilotă şi faţă pernă 79,99lei 100% bumbac. Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Alb/albastru 501.891.60   

20 HERMINE pătură 59,99lei 80% acril, 20% lână. Lat120×L180cm. 202.121.62 

Stiluri  191190 Stiluri  

Clasic

Elegant

Proaspăt

Delicat

17 JÄMNT cană

14,99lei

16 HEMNES  comodă  
cu 2 sertare

379lei

12

20

01

02

04

07

14

18

13 VILSUND   

covor, fr scurt

349lei

Sobru

Detaliat

Confortabil

Coordonat

09

03 MALM comodă cu 6 sertare

599lei

15

11 SILLERUP covor, fr scurt

399lei

08

06

05

10

19

STOCKHOLM husă pilotă  
şi 2 feţe pernă 189lei 

149lei



01 STRIND măsuţă cafea 299lei Include rotile. Oţel nichelat şi sticlă securizată. Designer: Ehlén Johansson. Ø50, H62cm. 201.571.08  02 HENRIKA faţă  
pernă 19,99lei 100% poliester. L50×Lat50cm. 502.573.47  03 GERREBO tablou 99,99lei Lat50×H70cm. 002.322.17  04 KLABB veioză decorativă 139lei 
Aluminiu şi 100% microfbre de poliester.  Designer: Monika Mulder. Ø13, H44cm. IKEA. Model B1019 Klabb. Compatibilă cu becurile cu clasă energetică de la A++ la D. 
402.802.25  05 BLADIS cutie cu capac 44,99lei Frunze de pandanus vopsite şi carton. Lat27×A35, H18cm. Negru 502.193.55  06 WERNA set perdele  
opace 179lei/2buc. 100% poliester. Lat145×L300cm. 702.060.45  07 MALOU husă pilotă şi 2 feţe de pernă 119lei 100% bumbac. Husă pilotă: 
Lat240×L220cm. Faţă pernă: L50×Lat60cm. 500.835.83  08 MALM cadru pat înalt şi 4 cutii depozitare 1297lei Vezi pagina 164.

09 BJÖRNLOKA husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei 100% bumbac. Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. 002.409.67   
10 VETTRE noptieră 159lei Oţel anticoroziv. Designer: T Christensen/K Legaard.Lat46×A46, H67cm. Turcoaz 002.226.28  11 ARÖD lampă de birou 179lei  
Vezi pagina 268.  12 HURDAL comodă cu 5 sertare 1299lei Vezi pagina 233.  13 FABRIKÖR corp cu uşă de sticlă 799lei Oţel anticoroziv şi sticlă securizată. 
Lat57×A47, H150cm. 002.422.78  14 URSULA faţă de pernă 49,99lei Pentru perne de 65x65cm. 100% ramie. L65×Lat65cm. 002.006.93  15 BERTA RUTA  
metraj 29,99lei/m Apare în imagine ca faţă de pernă 100% bumbac. Lat150cm. 502.237.29  16 BACKABRO/MATTARp canapea extensibilă cu şezlong 
3999lei Spaţiu de depozitare sub şezlong. Capacul rămâne deschis pentru a putea aşeza şi scoate uşor lucrurile. Husă: 53% in, 47% viscoză/rayon. Lat248×A88/150, 
H71cm. Dimensiuni pat: 140×200cm. Risane natural 490.068.35  17 DEKAD ceas deşteptător 19,99lei Lat10×H14cm. 501.875.66  

Stiluri 193192 Stiluri  

Clasic

Culori asortate

Elegant

Actual

03
02

04 KLABB veioză

139lei

10

12

13

09

Tradiţional

Rustic

Rezistent

Natural

16 BACKABRO/MATTARp  

canapea extensibilă cu şezlong

3999lei

14

11

06 WERNA set perdele opace 

179lei/2buc.

08

07

01

05

15

DEKAD ceas deşteptător 29,99lei

19,99lei

17



13  04 FÄRGLAV prosop 49,99lei/buc. 

02 TOFTBO covoraş baie 39,99lei 

06 05 DRAGAN set acesorii  
baie 39,99lei/2buc.

03

07 HÄREN prosop 9,99lei/buc. 08 LILLSKÄR perdea duş 29,99lei 

10 LOSJÖN set  
cuier 24,99lei/5buc. 

01 ENUDDEN cuier uşă 19,99lei 11 

15 TVINGEN prosop 5,99lei 14

12 TVINGEN prosop 19,99lei

01 ENUDDEN cuier uşă 19,99lei Oţel anticoroziv. Designer: Inma Bermudez. 
Lat35×H13cm. Alb 602.516.65   
02 HÄREN prosop 9,99lei/buc. 100% bumbac. Lat50×L100cm.  
Portocaliu 002.670.61  TOFTBO covoraş baie 39,99lei Moale şi absorbant,  
se usucă rapid; din microfbre. Lat60×L90cm. Portocaliu 902.670.90   
03 STUGVIK cârlig cu ventuză 39,99lei /4buc. Plastic şi cauciuc sintetic. 
Culori asortate 602.881.93   
04 FÄRGLAV prosop baie 49,99lei/buc. 90% bumbac, 10% poliester. 
Lat70×L140cm. Alb/gri 702.276.27   
05 DRAGAN set acesorii baie 39,99lei/buc. Dimensiuni: 15x10x11cm  
şi 17x12x12cm. Bambus lăcuit. 402.226.07   
06 STUGVIK coş cu ventuză 39,99lei Plastic şi cauciuc sintetic.  
Sarcină maximă: 2kg. Lat28×A17, H19cm. Alb 502.493.81   
07 HÄREN prosop mâini 9,99lei/buc. 100% bumbac. Lat50×L100cm. 
Verde 501.635.89    

08 Nou LILLSKÄR perdea duş 29,99lei Poliester; ţesătură densă  
şi protecţie impermeabilă. Lat180×L200cm. Multicolor 602.735.11   
09 TOFTBO covoraş baie 39,99lei Lat60×L90cm. Verde 102.093.39   
10 LOSJÖN set cuier 24,99lei/5buc. Butoni uşor de montat pe perete.  
Plastic PET. Designer: Maria Vinka. Culori asortate 902.257.93   

11 STORJORM oglindă cu iluminat integrat 299lei LED-uri integrate;  
nu pot f schimbate. Sticlă şi plastic. Designer: Henrik Preutz. Ø47cm.  
Alb 502.481.26  12 TVINGEN prosop 19,99lei 100% bumbac.  
Designer: Anna Salander. Lat50×L100cm. Alb 602.495.83   
13 ÅFJÄRDEN prosop 29,99lei/buc. Prosop fauşat dens, moale şi foarte 
absorbant. 100% bumbac. Lat70×L140cm. Alb 201.906.26   
14 VARPAN set acesorii baie 9,99lei/3buc. Include: 1 suport periuţă  
de dinţi (Ø8 cm, H11cm), 1 dozator săpun lichid (Ø8cm, H11cm) şi 1 savonieră 
(12x8x2cm). Plastic polipropilenic. Designer: Ola Wihlborg. Alb 302.264.65   
15 TVINGEN prosop 5,99lei 100% bumbac. Designer: Anna Salander. 
Lat30×L50cm. Alb/galben 402.495.84

194 Accesorii şi textile pentru baie

LED-ul integrat oferă 
sufcientă lumină, fără să 
creeze umbre neplăcute.  
Te poţi aranja mult mai uşor.

Prosoapele au un stil discret,  
sunt foarte absorbante şi   
sufcient de rezistente  
pentru a f folosite zi de zi.

Nu trebuie să găureşti 
pereţii. Cu ajutorul ventuzei, 
poţi ataşa cârligele de sticlă,  

oglindă şi faianţă.

VARPAN set  
accesorii baie 

9,99lei/3buc.

HÄREN prosop

9,99lei/buc.

„Culorile şi desenele 
simple şi plăcute fac  
din prosopul TVINGEN  
favoritul familiilor cu 
copii. Poate că modelul 
cu periuţă îi va ajuta  
pe cei mici să nu uite  
să se spele pe dinţi.”

Anna Salander, designer

09 TOFTBO covoraş baie 39,99lei 

STORJORM oglindă cu iluminat integrat

299lei

Accesorii şi textile pentru baie 195

STUGVIK set cârlige cu ventuză

39,99lei/4buc.
ÅFJÄRDEN prosop 39,99lei

29,99lei/buc.

STUGVIK coş cu ventuză 44,99lei

39,99lei



02 KVARNÅN prosop 49,99lei/buc. 
03 FRÄJEN prosop 44,99lei/buc. 

07

04

05 TRENSUM oglindă 19,99lei 06 IMMELN etajeră  colţ  
duş 3 poliţe 89,99lei 

08 SVARTSJÖN suport  
rolă hârtie 7,99lei 

09

12 SVARTSJÖN savonieră 6,99lei   Pahar 6,99lei

10 Nou  INGEBORG perdea pentru duş 49,99lei

01 Nou INGEBORG prosop 34,99lei/buc. 100% bumbac. Designer:  

S Edholm/L Ullenius. Lat70×L140cm. Alb/turcoaz 002.674.00   
02 KVARNÅN prosop 49,99lei/buc. 100% bumbac. Designer:  

S Edholm/L Ullenius. Lat100×L150cm. Alb/turcoaz 602.674.02   
03 FRÄJEN prosop 44,99lei/buc. 100% bumbac. Lat100×L150cm.  

Turcoaz 101.591.98  
04 HJÄLMAREN suport prosoape  cu 4 braţe 69,99lei Oţel anticoroziv.  
Designer: T Christensen/K Legaard. Lat46×A5,5, H16cm. 802.435.99   
05 TRENSUM oglindă 19,99lei O faţă cu efect de lupă. Sticlă şi oţel  
inoxidabil. Ø17, H33cm. 245.244.85   
06 IMMELN etajeră colţ duş 3 poliţe 89,99lei Cu ventuză; aderă la  
suprafeţele netede (sticlă, oglindă, faianţă). Oţel anticoroziv/galvanizat.  
Designer: Nike Karlsson. Sarcină maximă: 8kg. Lat28×A20, H56cm. 802.526.21   
07 SVARTSJÖN cârlig dublu 7,99lei Oţel anticoroziv.  Designer:  
Nike Karlsson. Sarcină maximă: 4kg. H8cm. Negru 802.643.94  

08 SVARTSJÖN suport rolă hârtie 7,99lei Lemn masiv de pin şi oţel  
anticoroziv. Designer: Nike Karlsson. Negru 402.643.86
09 NÄCKTEN prosop 1,99lei/buc. 100% bumbac. Lat30×L50cm.  

Alb 502.150.84   
10 Nou INGEBORG perdea pentru duş 49,99lei Ţesătură densă  
şi protecţie impermeabilă. Se completează cu inele pentru perdea de duş.  
100% poliester. Designer: S Edholm/L Ullenius. Lat180×L200cm.  
Alb/turcoaz 802.673.97   
11 ÅFJÄRDEN prosop 29,99lei/buc. Prosop fauşat dens, moale şi  
foarte absorbant. 100% bumbac. Lat70×L140cm. Verde-albastru 401.906.11   
12 Familia SVARTSJÖN Plastic PET. Designer: Nike Karlsson. Turcoaz.  

Savonieră 6,99lei 002.643.88   

Dispenser săpun 14,99lei Capacitate 3,5dl. 202.643.92   
Pahar 6,99lei H12cm. 902.649.68  

Accesorii şi textile pentru baie 197196 Accesorii şi textile pentru baie

NÄCKTEN prosop

1,99lei/buc.

Păstrează la îndemână 
şamponul şi gelul de duş  
pe această etajeră de colţ.  
Nu e nevoie să găureşti 
pereţii.

HJÄLMAREN suport prosoape cu 4 braţe

69,99lei

SVARTSJÖN dispenser săpun

14,99lei

02

03

11 

SVARTSJÖN cârlig dublu

7,99lei

01  INGEBORG prosop 

34,99lei/buc.

ÅFJÄRDEN prosop baie  39,99lei

29,99lei/buc.



01

04 05 SILVERÅN bancă  
depozitare 199lei 

01 Nou GUNNERN dulap cu oglindă 149lei Poliţe cu margine ridicată;  
depozitare sigură. Oţel anticoroziv şi sticlă. Designer: T Christensen/ 
K Legaard. Lat31×A12,4, H62cm. Albastru 602.620.89   
02 RÅGRUND poliţă colţ/ lavoar 99,99lei/buc. Bambus lăcuit. Designer: 
David Wahl. Lat34×A34, H60cm. 402.530.76   
03 HEMNES etajeră 349lei Poliţe deschise; vezi uşor conţinutul.  
MDF şi lemn masiv de mesteacăn. Designer: T Christensen/K Legaard. 
Lat42×A37, H172cm. Alb 302.176.54   
04 BYGEL cărucior 119lei Partea superioară este reversibilă şi se poate  
folosi ca tavă. Oţel şi plastic ABS. Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
Lat39×A59, H98cm. Alb/argintiu 601.777.03   
05 SILVERÅN bancă depozitare 199lei PAL melaminat. Designer:  
T Christensen/K Legaard. Lat54,4×A35, H46,6cm. Alb 402.745.21   
06 BOLMEN taburet 19,99lei Plastic polipropilenic. Designer:  
K Hagberg/M Hagberg. Lat44×A35, H25cm. Albastru 902.913.30

198 Mobilier pentru baie

11

07 Nou GUNNERN masă 129lei Marginea înaltă a blatului previne  
alunecarea. Oţel anticoroziv. Designer: T Christensen/K Legaard .  
Ø38, H74,7cm. Gri 702.828.31  
08 RÖNNSKÄR poliţă lavoar 89,99lei O soluţie bună pentru cei cu  
spaţiu limitat. Oţel anticoroziv. Designer: Jon Karlsson. Lat57×A42, H70cm. 
Negru 900.937.59   
09 KLAMPEN cărucior 299lei/buc. Uşor de mutat; rotile incluse. 
PAL melaminat şi oţel anticoroziv. Designer: Inma Bermudez.  
L38×Lat25, H75cm. Negru-maro 402.574.23   
10 HJÄLMAREN etajeră 349lei MDF şi oţel anticoroziv. Designer:  
T Christensen/K Legaard. Lat50×A35, H190cm. Negru-maro 602.467.68   
11 Nou IKEA PS 2014 suport fori 129lei/buc. Poţi aşeza plantele  
la diferite înălţimi, pentru a crea un design interesant. Oţel anticoroziv.  
Designer: David Wahl. Sarcină maximă/poliţă: 5 kg H3m.  Alb 902.575.95   

Scanează pagina

Nou  GUNNERN  dulap cu oglindă

149lei

BYGEL cărucior

119lei

08 RÖNNSKÄR poliţă  
lavoar 89,99lei 

09 KLAMPEN cărucior 299lei/buc.02 RÅGRUND poliţă colţ/ 
lavoar 99,99lei/buc. 

03  HEMNES etajeră 349lei

07 Nou  GUNNERN masă 129lei

10

06

Acest dulap cu design retro, 
din oţel lăcuit arată bine  

în orice încăpere.  
Marginile rotunjite oferă  

un aspect mai plăcut.

Din bambus, un material 
natural versatil, uşor  

şi rezistent.

Nou  IKEA PS 2014 suport fori 

129lei/buc.

Poţi crea un ansamblu  
interesant într-un spaţiu 

mic. Fixează suportul  
de tavan şi podea sau 

foloseşte-l afară. 

BOLMEN taburet

19,99lei

HJÄLMAREN etajeră

349lei



01

05 GODMORGON/ODENSVIK mască lavoar cu 2 sertare  
și lavoar inclus 1199lei 

02 LILLÅNGEN mască lavoar  
cu 1 ușă și lavoar inclus 448lei 

04 11

03 VITEMÖLLA aplică 79,99lei 

06 HEMNES/RÄTTVIKEN mască 
lavoar cu 2 sertare și lavoar  
inclus 1028lei 

08 ÖSTANÅ spot 129lei 09 SILVERÅN/LILLÅNGEN  
mască lavoar 2 uși și lavoar  
inclus 673lei 

10

12

01 GODMORGON/BRÅVIKEN mască lavoar cu 2 sertare și lavoar  
inclus 1078lei PAL melaminat și marmură concasată. Lat62×A49, H68cm. 
Aspect stejar 699.030.68  02 LILLÅNGEN mască lavoar cu 1 ușă  
și lavoar inclus 448lei Include: suport pentru prosoape, savonieră  
și tăviţă din oţel inoxidabil. PAL melaminat și ceramică. Lat40×A41, H92cm.  
Negru-maro 298.940.56  03 VITEMÖLLA aplică 79,99lei Oţel, plastic  
și sticlă. IKEA. Model T1205 Vitemölla. 002.387.66   
04 VITEMÖLLA plafonieră 3 spoturi 199lei Oţel și plastic. L75cm. IKEA. 
Model T1205 Vitemölla. 102.387.80  05 GODMORGON/ODENSVIK mască 
lavoar cu 2 sertare și lavoar inclus 1199lei PAL melaminat și ceramică. 
Lat83×A49, H64cm. Gri lucios 398.749.39  06 HEMNES/RÄTTVIKEN mască 
lavoar cu 2 sertare și lavoar inclus 1028lei Lemn masiv de pin vopsit,  
lăcuit și ceramică. Lat63×A49, H89cm. Negru-maro 799.030.96
Becurile se vând separat.  03–04 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile  
cu becuri de clasă energetică de la A++ la D.

07 HEMNES/ODENSVIK mască lavoar cu 2 sertare și lavoar  
inclus 1048lei MDF și ceramică. Lat83×A49, H89cm. Alb 499.031.11   
08 ÖSTANÅ spot 129lei Oţel anticoroziv. Designer: Inma Bermudez.   
H21cm. IKEA. Model T1204 Östanå. Alb 702.285.04
09 SILVERÅN/LILLÅNGEN mască lavoar cu 2 uși și lavoar inclus 673lei 
Corp chiuvetă cu adâncime redusă; pentru băi mici. PAL melaminat și ceramică. 
Lat63×A27, H93,5cm. Alb 990.203.82   
10 ÖSTANÅ aplică 59,99lei Sticlă, plastic polipropilenic și oţel. Designer:  
Inma Bermudez. H18cm. IKEA. Model T1203 Östanå. Alb 502.285.76   
11 GODMORGON/ODENSVIK mască lavoar cu 2 sertare și lavoar  
inclus 10480lei PAL melaminat și ceramică. Lat103×A49, H64cm.  
Alb 590.234.91   
12 SILVERÅN/HAMNVIKEN mască lavoar cu 2 uși și lavoar inclus 653lei 
Lemn masiv de pin lăcuit și porţelan. Lat63×A45, H90,5cm. Maro 390.203.80  
Becurile se vând separat.  08+10 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile  
cu becuri de clasă energetică de la A++ la D.

200 Mobilier pentru baie

Sertarele spaţioase  
se închid uşor şi se deschid 

complet; organizezi  
şi ai la îndemână toate 

obiectele personale.

O poţi fxa orientată în sus  
în sau în jos. LED încorporat; 

te ajută să vezi mai bine la 
oglindă şi în zona lavoarului.

SILVERÅN/HAMNVIKEN mască  
lavoar cu 2 uși și lavoar inclus

653lei

VITEMÖLLA 
plafonieră cu 3 spoturi

199lei

Instalare
Ai nevoie de ajutor la instalarea 
lavoarului sau a maşinii de spălat? 
Preţuri de la:

50lei
 Pentru mai multe informaţii 

intră pe www.IKEA.ro
sau vino la magazin.
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GODMORGON/BRÅVIKEN mască  
lavoar cu 2 sertare și lavoar inclus

1078lei

ÖSTANÅ aplică

59,99lei

07 HEMNES/ODENSVIK mască 
lavoar cu 2 sertare și lavoar  
inclus 1048lei   

GODMORGON/ODENSVIK mască  
lavoar cu 2 sertare și lavoar inclus

1048lei



01 GODMORGON corp înalt 699lei Include: 1 poliţă fxă şi 5 poliţe reglabile, dintre care 3 din sticlă.  
PAL melaminat lucios şi sticlă securizată. Lat40×A30, H192cm. Gri lucios 602.189.68   
02 SILVERÅN unitate colţ 574lei Include: 2 poliţe fxe şi 4 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin lăcuit.  
Lat40×A32, H183,5cm. Maro deschis 290.204.65   
03 SILVERÅN dulap oglindă cu 1 ușă 299lei Include: 2 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin vopsit, lăcuit  
şi sticlă (oglindă). Designer: T Christensen/K Legaard. Lat60×A14, H68cm. Maro deschis 302.707.69   
04 HEMNES dulap oglindă cu 1 ușă 449lei Include: 3 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin vopsit, lăcuit  
şi sticlă (oglindă). Designer: T Christensen/K Legaard. Lat63×A16, H98cm. Negru-maro 302.176.73   
05 STORJORM dulap oglindă cu 1 ușă și iluminat integrat 599lei Cu LED integrat. PAL melaminat,  
sticlă securizată şi oglindă. Designer: Henrik Preutz. Lat40×A21, H64cm. Alb 002.481.19   

06 GODMORGON dulap oglindă cu 2 uși 1199lei PAL melaminat şi oglindă. Lat80×A14, H96cm. 302.189.98   
GODMORGON LED iluminat dulap/perete 289lei Oferă o lumină uniformă; perfectă pentru iluminatul zonei  
din jurul oglinzii şi lavoarului. Aluminiu şi plastic. Designer: C Martin/M Elebäck. L80cm. IKEA.  
Model L1225 Godmorgon. Acest corp de iluminat are bec LED integrat. Becul nu poate f schimbat. 102.509.13  

202 Mobilier pentru baie

Fiecare cârlig poate 
susţine o greutate 
maximă de 1 kg

De ce ne plac 
cârligele STUGVIK

Au accesorii practice 
– nu este nevoie  
să găureşti pereţii

Ventuzele aderă bine 
la suprafeţele netede, 
ca sticla, oglinda şi 
faianţa

Transformă pe loc  
pereţii în spaţii utile  
de depozitare 

01

06  GODMORGON dulap oglindă 

cu 2 uși 1199lei    
LED iluminat dulap/perete 289lei 

03 SILVERÅN dulap oglindă  
cu 1 ușă 299lei 

05

04 HEMNES dulap oglindă  
cu 1 ușă 449lei 

STORJORM dulap oglindă  
cu 1 ușă  şi iluminat integrat

599lei

LED-ul integrat este de mare 
ajutor când te pregăteşti  

să începi o nouă zi.

02

Ai mai mult spaţiu în baie  
cu ajutorul acestei unităţi  

pe care o poţi aşeza în orice 
colţ gol. Uşa se poate monta 
cu deschiderea spre stânga 

sau spre dreapta.

SILVERÅN unitate colţ

574lei

GODMORGON corp înalt

699lei

STUGVIK set cârlige cu ventuză 19,99lei/2buc. 
Plastic şi cauciuc sintetic. Alb 802.404.40

14,99lei/2buc.



01 02

04 UTELEK husă pilotă şi faţă pernă 99,99lei

03 06 MYDAL cadru pat 
supraetajat 599lei  

09  Tăblie pat cu spaţiu de depozitare 320lei 

08

10 Nou  PIMPLA husă pilotă şi faţă de pernă 89,99lei

01 Nou BUSUNGE pat extensibil 699lei Salteaua şi aşternuturile  
se vând separat. PAL melaminat şi MDF. Designer: Carl Öjerstam. 
Lat90×L138/208, H79cm. Dimensiuni saltea: 80×200cm. Roz deschis 902.290.17   
02 KRITTER cadru pat cu somieră 339lei Salteaua şi aşternuturile  
se vând separat. MDF. Lat75×L165, H67cm. Dimensiuni saltea: 70×160cm.  
Alb 598.516.06   
03 Nou LEKANDE cuvertură 89,99lei 100% bumbac. Designer:  
Malin Gyllensvaan. Lat120×L180cm. Albastru/verde 802.689.81   
04 UTELEK husă pilotă şi faţă de pernă 99,99lei 50% bumbac,  
50% lyocell. Designer: Malin Gyllensvaan. Husă pilotă: Lat150×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm. Multicolor 702.644.17   

05 SUNDVIK cadru pat extensibil cu somieră 669lei Creşte în acelaşi  
timp cu cel mic. Lemn masiv de pin şi MDF. L137/207×Lat91, H80cm.  
Dimensiuni saltea: 80×200cm. Alb 490.460.68

204 Pătuţuri şi lenjerii pentru copii

05 suNdvik cadru pat extensibil cu somieră

669lei
„Îmi place sinceritatea 
copiilor de 8-12 ani  
şi dorinţa lor de a-şi 
împărtăşi părerile.  
Când am creat această 
colecţie de textile 

i-am ascultat şi ne-am 
distrat. Am stabilit 
împreună că un design 
bun te surprinde şi te 
îndeamnă la joacă,  
fără să pară naiv.  
Poate că ar trebui  
să ne inspirăm mai  
des din ceea ce vedem  
în parcuri, la malluri  
şi în locurile de joacă.”

Malin unnborn, designer

07 BOLLKÄR jucărie  de pluş 39,99lei   
BOLLTOKIG jucărie de pluş 39,99lei

Pentru dormit, depozitat, 
învăţat şi pentru joacă: 
această combinaţie sTuvA 

îi oferă celui mic un loc  
numai al lui, distractiv 

şi practic.

11

Nou  BENRANGEL  

husă pilotă şi faţă de pernă  

89,99lei

KRITTER cadru pat cu somieră 

339lei Nou  STUVA pat supraetajat 
cu 3 sertare şi 2 uşi 

1698lei

Nou  LEKANDE cuvertură 

89,99lei

scanează pagina

Nou  BUSUNGE pat extensibil 

699lei

Copii cresc repede  
şi lucrurile le rămân mici.  
Acest pat extensibil însă,  

va f mereu pe măsura lor.

06 MYDAL cadru pat supraetajat 599lei Poţi monta scara pe partea  
dreaptă sau stângă a patului. Lemn masiv de pin. Lat97×L206, H157cm. 
Dimensiuni saltea: 90×200cm. 001.024.52   
07 BOLLKÄR jucărie de pluş 39,99lei 100% poliester. Ø33cm. Portocaliu 
402.735.12  BOLLTOKIG jucărie de pluş 39,99lei Ø27cm. Galben 302.735.17   
08 Nou STUVA pat supraetajat cu 3 sertare şi 2 uşi 1698lei  
Lat99×L207, H193cm. Dimensiuni saltea: 90×200cm. 490.258.05   
09 Familia FLAXA MDF. Designer: Inma Bermudez. Cadru pat 
cu depozitare  574lei Lat98×L207, H45cm. Dimensiuni saltea: 90×200cm.  
Alb 090.319.12  Tăblie pat cu spaţiu de depozitare 320lei Cu rafturi deschise 
şi unitate de depozitare ascunsă, cu rotile. Lat97×A30, H100cm. 002.479.64   
10 Nou PIMPLA husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei 100% bumbac.  
Designer: Malin Unnborn. Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: 
L50×Lat60cm. 902.731.33   
11 Nou BENRANGEL husă pilotă şi faţă pernă 89,99lei 100% bumbac.  
Husă pilotă: Lat150×L200cm. Faţă de pernă: L50×Lat60cm. 602.726.39

FLAXA cadru pat cu depozitare 724lei 

574lei



01 Nou GUNGGUNG leagăn 79,99lei Pentru copii peste 3 ani. 100% poliester. Designer: Tina Christensen. Greut. max: 70kg. H max: 240cm. Verde 702.439.72   

02 Nou IKEA PS 2014 bârnă 229lei Dezvoltă coordonarea şi echilibrul. Lemn masiv de mesteacăn. Designer: Henrik Preutz. L140×Lat27cm. 402.629.57   
03 Nou TRÄNING set jonglerii 99,99lei Ajută la dezvoltarea deprinderilor sociale şi motorii. Designer: Tina Christensen. 102.589.52   
04 Nou PLUFSIG covor pliant gimnastică 129lei. Pentru copii cu vârsta peste 18 luni. Poliester şi vinil . Designer: Tina Christensen.  
Lat78×L185, H3,2cm. Verde 102.628.31

Jocuri şi jucării pentru copii 207206 Jocuri şi jucării pentru copii

05 SKYLTA tarabă pentru copii 49,99lei Carton ondulat. Lat82×A37, 
H143cm. 302.457.27  

06 Familia SUNDVIK Lemn masiv de pin lăcuit. Alb. Scaun copii 69,99lei 
Lat28×A29, H55cm. 601.963.58  Masă copii 139lei L76×Lat50, H50cm. 
102.016.73  
07 LJUSA lanternă LED mecanică 16,99lei/buc. Acţionată manual;  
învârte de 20-30 ori pentru 1,5 minute de lumină. Plastic ABS. Designer: 
Anna Efverlund. 301.908.57  

08 UTTER masă copii cu 2 scaune 69,99lei  Pentru interior şi exterior. 
Scaunele se pot stivui sau depozita sub masă. Plastic polipropilenic. Designer:  
K Hagberg/M Hagberg. Masă: L58×Lat42, H43cm. Roşu 502.023.88   

09 Familia MÅLA Culori asortate. Set carioci fosforescente/sclipici 
39,99lei/8buc. 702.662.99  Set pixuri cu gel 16,99lei/8buc. 202.661.74  

10 Familia LILLABO Pentru copii peste 18 luni. Designer: Henrik Johansson.  

Set fgurine 19,99lei/5buc. 602.426.14   
Garaj remorcare cu camion 59,99lei 201.714.73

Copiii se dezvoltă prin joacă. 
Pentru a-i încuraja să sară  
şi să fe mai activi, am colaborat 
cu o companie de circ suedeză. 
Iată ce produse am creat. 
Neapărat de încercat acasă. 

Nu ai nevoie de baterii.  
Această lanternă acţionată 
manual este distractivă  
şi, în acelaşi timp, oferă  
o lecţie importantă  
despre energie.

08 „Vrem să creăm o viaţă 
de zi cu zi mai bună  
pentru toţi, inclusiv 
pentru copii. Banii nu ar 
trebui să fie o barieră.  
De aceea, pornim  
de la eticheta de preţ. 
Masa UTTER este 

un exemplu cu care  
ne mândrim.”

K Hagberg/M Hagberg,  
designeri

09 MÅLA set pixuri cu gel 16,99lei/8buc.

07 LJUSA lanternă LED mecanică 16,99lei/buc.05 SKYLTA tarabă  

pentru copii 49,99lei 

06 SUNDVIK scaun copii 69,99lei  
Masă copii 139lei

10 LILLABO garaj remorcare cu camion 59,99lei 

LILLABO set fgurine

19,99lei/5buc.

MÅLA set carioci fosforescente/cu sclipici

39,99lei/8buc.

02 Nou  IKEA PS 2014 bârnă 

229lei 

04 Nou  PLUFSIG  

covor pliant gimnastică 

129lei

01 Nou  GUNGUNG 

leagăn 

79,99lei

03 Nou  TRÄNING set jonglerii 

99,99lei

UTTER masă cu 2 
scaune pentru copii

69,99lei



01 02

06 

03 STUVA ansamblu depozitare 
cu sertare 420lei  

07 

09 

08 BUSUNGE dulap 499lei 

10 ORDNA organizator  
cu 5 sertare 49,99lei/buc. 

11 TROGEN bancă  
depozitare 299lei 

01 Nou SUNDVIK dulap 699lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Jon Karlsson. Lat80×A50, H171cm. 102.696.96   

02 IKEA PS FÅNGST depozitare suspendată  
cu 6 compartimente 16,99lei/buc.  100% poliester. Ø29, L168cm.  
Roz 400.961.66  Verde deschis 701.155.78   

03 STUVA ansamblu depozitare cu sertare 420lei  
MDF și PAL melaminat. Lat60×A50, H128cm. 290.177.45  

208 Mobilier pentru copii

04 VESSLA ladă depozitare cu rotile 19,99lei Plastic polipropilenic. 
L39×Lat39, H28cm. 800.985.16  Capac 8lei Permite stivuirea lăzii. 
L39×Lat39cm. Alb 700.648.85   
05 MICKE birou 169lei Finisat și pe partea din spate; se poate așeza  
în mijlocul camerei. Lat73×A50, H75cm. 602.216.16   
06 TROFAST ansamblu depozitare cu 9 cutii 322lei 790.327.67   

07 STUVA bancă depozitare 339lei/buc. Depozitare joasă,  
la îndemâna copiilor, acces ușor. Lat90×A50, H50cm. 398.737.32  
08 Nou Familia BUSUNGE PAL melaminat și MDF. Designer: Carl Öjerstam. 
Dulap 499lei Lat80×A52, H139cm. Albastru 002.290.12   

Comodă 2 sertare 349lei Lat80×A40, H75cm. Roz deschis 202.290.11   
09 HENSVIK corp cu etajeră 249lei Lat75×A41, H161cm. 500.772.47   
10 ORDNA organizator cu 5 sertare 49,99lei/buc. 100% carton ondulat. 
Lat52×A33, H26cm. 002.379.17   
11 TROGEN bancă depozitare 299lei Închidere ușoară, previne riscul  
prinderii degetelor. Lat70×A39, H50cm. 002.685.41

Acest dulap are dimensiuni 
reduse, speciale pentru 

copii, dar datorită lemnului 
masiv de pin are un aspect 

clasic, aşa încât cel mic se va 
simţi ca un om mare.

Nou  SUNDVIK dulap 

699lei

IKEA PS FÅNGST 
depozitare suspendată 
cu 6 compartimente

16,99lei/buc.

05 MICKE birou  

169lei

Băncuţă pentru cei mici  
şi căsuţă pentru jucării. 
Cu picioare şi rotile 
reglabile. Disponibilă 
în numeroase culori.

Nou  BUSUNGE 
comodă cu 2 sertare

349lei
04 VESSLA ladă depozitare 
cu rotile şi capac 27,99lei

Livrare produse
Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra cumpărăturile acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.

STUVA ladă depozitare 

339lei/buc.
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HENSVIK corp cu etajeră

249lei

TROFAST ansamblu  
depozitare cu 9 cutii 362lei  
Lat99×A44, H94cm. 

 322lei



01 GONATT pătuţ 749lei Salteaua şi aşternuturile se vând separat. 
Lat66×L123, H103cm. Dimensiuni saltea: 60×120cm. Alb 502.015.34   
02 PYTTELILLA sac de dormit 69,99lei Bumbac şi poliester. Lat49×L84cm. 
502.520.00   

03 GULLIVER pătuţ 349lei Salteaua şi aşternuturile se vând separat. Lemn 
masiv de mesteacăn şi furnir de mesteacăn. Lat66×L123, H80cm. Dimensiuni 
saltea: 60×120cm. Alb 102.485.19

04 SNIGLAR pătuţ 169lei Salteaua şi aşternuturile se vând separat.  
Lemn masiv de fag netratat. Lat66×L124, H80cm. 302.485.37
05 SPÖKA LED lampă de veghe 59,99lei/buc. Becuri LED încorporate;  
nu se pot înlocui. Alb/turcoaz 701.509.82  Alb/roşu 901.509.76   
06 STUVA pătuţ cu sertare 819lei Salteaua şi aşternuturile se vând 

separat. Lat66×L126, H86cm. Dimensiuni saltea: 60×120cm. Negru 999.284.92 

07 Nou SUNDVIK masă înfăşat/comodă 649lei Lemn masiv de pin.  
Designer: Jon Karlsson. Lat79×A51/87, H99/108cm. Alb 902.567.27  
08 TUTIG păturică 29,99lei Uşor de întreţinut; se spală la maşină.  
100% bumbac. Lat70×L90cm. 102.566.13  
09 Nou NANIG set 3 piese lenjerie pătuţ 79,99lei 50% bumbac, 
50% lyocell. 902.824.39  10 FANTASIDJUR husă pilotă şi faţă de pernă 
pătuţ 29,99lei 100% bumbac. 902.342.50
11 SNIGLAR masă înfăşat 109lei Lemn masiv de fag. L72×Lat53, H87cm. 
Fag/alb 200.452.05  
12 PATRULL interfon 249lei  Preț IKEA FAMILY 199lei 602.534.81  

02 PYTTELILLA sac de dormit  69,99lei

210 Mobilier şi accesorii pentru bebeluşi

03  

04

01

Baza de nailon este foarte 
uşoară, rezistentă şi asigură 
ventilaţia necesară unui 
somn confortabil.

GONATT pătuţ

749lei

Nu ştii ce pătuţ să cumperi? Alege aspectul şi funcţiile 
suplimentare care îţi plac. Toate somierele sunt bine 
ventilate, aşa încât orice model ai alege, copilul tău  
va dormi confortabil şi în siguranţă. Numai după  
ce suntem convinşi că e potrivit pentru copiii noştri,   
punem pătuţul la vânzare.

GULLIVER pătuţ

349lei

07 

06 

1110 FANTASIDJUR husă pilotă  
şi faţă de pernă pătuţ 29,99lei 

09

08 TUTIG păturică 29,99lei  

Aceste lămpi de veghe 
simpatice stau de pază 
împotriva monştrilor. 
Becul LED nu se încălzeşte 
şi consumă foarte puţină 
energie.

SNIGLAR masă înfăşat

109lei

STUVA pătuţ cu sertare

819lei
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Nou  NANIG set 3 piese  
lenjerie pătuţ

79,99lei

05 SPÖKA LED lampă  
de veghe 59,99lei/buc.

Nu eşti mereu în preajmă, 
dar îl poţi auzi oricând.  

Cu ajutorul clipsului  
de prindere, poţi lua cu tine 
unitatea de recepţie atunci 

când faci treabă în casă.

PATRULL interfon
Preţ IKEA FAMILY:

199lei 
Preţ normal: 249lei

Nou  SUNDVIK masă 
înfăşat/comodă

649lei

12

  SNIGLAR pătuţ

169lei



02 LÄTTSAM cădiţă bebeluş 29,99lei  04 AGAM scaun junior 199lei 

07 BÖRJA cană bebe 5,99lei 

05 LEOPARD scaun înalt  
cu tavă 249lei 

06

09 SMASKA Set boluri 9,99lei/3buc.   
Set farfurii 14,99lei/3buc.  
Set linguri bebe 9,99lei/6buc.   
KLADD RANDIG set bavete 9,99lei/2buc. 

01 LOCKIG oliţă 29,99lei 
Material antiderapant pe partea inferioară; împiedică alunecarea.  
Pentru copii mai mari de 1 an. Plastic polipropilenic și cauciuc sintetic.  
Designer: Monika Mulder. L36×Lat27, H28cm. Alb/verde 601.931.28   

02 LÄTTSAM cădiţă bebeluş 29,99lei  
Stabilitate și protecţie anti-alunecare. Plastic polipropilenic și cauciuc sintetic. 
Designer: Tina Christensen. L71×Lat43, H20cm. Alb/verde 402.484.43  

STÄNKA prosop cu glugă bebe 29,99lei  
100% bumbac. Designer: Wiebke Braasch. Lat125×L60cm.  
Bleu/verde 402.520.10   

03 FÖRSIKTIG taburet copii 9,99lei  
Protecţia antiderapantă reduce riscul alunecării. Plastic polipropilenic  
și cauciuc sintetic. Designer: K Hagberg/M Hagberg. Sarcină maximă: 35 kg 
Lat37×A24, H13cm. Alb/verde 602.484.18

 Mobilier şi accesorii pentru bebeluşi 213212 Mobilier şi accesorii pentru bebeluşi

08 SMÅGLI farfurie/bol 19,99lei 

04 AGAM scaun junior 199lei Lat41×A43, H79cm. 902.535.35   
05 LEOPARD scaun înalt cu tavă 249lei Tavă detașabilă; se curăţă ușor. 
Lat50×A58, H87cm. 702.024.05   
06 ANTILOP scaun înalt cu centură de siguranţă 69,99lei   
Lat58×A62, H90cm. Alb/argintiu 890.417.09   
07 BÖRJA cană bebe 5,99lei 20 cl. 202.138.83   

08 BÖRJA set linguri bebe 4,99lei/2buc. Ușor de folosit când cei mici învaţă 
să mânânce singuri. 401.992.87  SMÅGLI farfurie/bol 19,99lei Baza plată  
și lată și suprafaţa antiderapantă împiedică alunecarea. 302.083.48   

09 Familia SMASKA Plastic polipropilenic. Designer: Monika Mulder.  
Set boluri 9,99lei/3buc. Din plastic termorezistent; lavabil în mașina de spălat 
vase. Se poate folosi în cuptorul cu microunde. Ø 13cm. 301.453.32   

Set farfurii 14,99lei/3buc.  Ø 18cm. 001.375.74   

Set linguri bebe 9,99lei/6buc. Ușor de folosit când cei mici învaţă  
să mânânce singuri.  501.375.76   

KLADD RANDIG set bavete 9,99lei/2buc. 301.780.06

ANTILOP scaun înalt  
cu centură de siguranţă

69,99lei
Mânerele mari îl ajută pe 
bebeluş să ţină singur cana. 
Capacul etanş împiedică 
vărsarea lichidului.

BÖRJA set linguri bebe 

4,99lei/2buc.

Copilul stă în siguranţă  
la masă, împreună cu toată 
familia; scaunele noastre 
înalte trec cele mai difcile 
teste de siguranţă.

În primele luni de viaţă, grijile părinţilor  
îşi găsesc rezolvarea în gama noastră de accesorii  
pentru bebeluşi. Oare cel mic stă confortabil?  
Materialele sunt sigure pentru el? Produsul e bun  
şi bine făcut? Sigur că da. Ştim că vrei ce-i mai bun  
pentru el şi exact asta ne dorim să-ţi oferim.

LOCKIG oliţă 

29,99lei

01

STÄNKA prosop cu glugă  

29,99lei

03 FÖRSIKTIG taburet copii 

9,99lei
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214 Dulapuri

Asamblare

Dacă doreşti, îţi putem recomanda  
o echipă de profesionişti care să-ţi 
asambleze mobila la un preţ accesibil.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau vino la magazin.

Scanează pagina

Uşile glisante nu ocupă 
spaţiu suplimentar  
şi nu-ţi stau în cale,  
aşa că dimineaţa  
începe bine.

Cu accesorii interioare  
funcţionale şi adâncime  
de 44cm, acest dulap  
te ajută să ai o garderobă 
organizată într-un  
spaţiu mic.

Cum poţi economisi  
spaţiu şi bani?   

Combină o uşă glisantă  
cu o oglindă pe toată 

lungimea.

PAX/INNFJORDEN dulap

Uşi şi cadre:

2410lei

Accesorii interioare:

1420lei

Preţ total:

3830lei

01–02 PAX dulap 3830lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm.  
PAL melaminat şi sticlă securizată. Lat150×A66, H236,4cm.  
Aspect stejar alb/INNFJORDEN sticlă albă 890.324.46  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare pentru umeraşe 75cm, 1 despărţitor sertar 50×58cm,  
1 despărţitor cadre 50×58cm, 4 sertare cu fronturi de sticlă 75×58cm,  
1 umeraş glisant multifuncţional, 2 tăvi glisante 50×58cm,  
1 umeraş glisant pentru pantaloni 50×58cm, 3 poliţe 75×58cm,  
1 valet şi 1 set cu 2 amortizoare.

03–04 PAX dulap 2650lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm.  
PAL melaminat. Lat200×A66, H236,4cm. Alb/HASVIK alb lucios 090.257.27 

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare pentru umeraşe 100cm, 1 despărţitor cadre 50×58cm,  
4 coşuri metalice 100×58cm, 4 coşuri metalice 50×58cm,  
1 umeraş glisant multifuncţional, 8 seturi cu 2 şine glisante  
pentru coşuri, 3 poliţe 100×58cm şi 1 valet.

05–06 PAX dulap 2660lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm.  
PAL melaminat, sticlă securizată şi oglindă. Lat200×A44, H236,4cm.  
Negru-maro/AULI oglindă/UGGDAL sticlă gri 490.256.74  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare glisante pentru umeraşe  100×35cm, 7 seturi cu 2 şine glisante  
pentru coşuri, 4 poliţe 100×35cm, 7 coşuri metalice 100×35cm  
şi 1 set cu 2 amortizoare.  

Soluţiile de iluminat şi cutiile SKUBB se vând separat.

PAX/HASVIK dulap

Uşi şi cadre:

1540lei

Accesorii interioare:

1110lei

Preţ total:

2650lei

PAX/AULI/UGGDAL dulap 

Uşi şi cadre:

1930lei

Accesorii interioare:

730lei

Preţ total:

2660lei
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01–02 PAX dulap 3080lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm. 
PAL melaminat şi sticlă securizată. Lat150×A66, H236,4cm.  
Negru-maro/FÄRVIK sticlă albă 890.257.90    

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare pentru umeraşe 75cm, 1 separator sertar 50×58cm, 1 despărţitor  
cadre 50×58cm, 4 sertare 75×58cm, 1 umeraş glisant multifuncţional 58cm,  
2 tăvi glisante 50×58cm, 1 umeraş glisant pentru pantaloni 50×58cm,  
3 poliţe 75×58cm, 1 valet şi 1 set cu 2 amortizoare.  

03–04 PAX dulap 2815lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm. 
PAL melaminat şi furnir de stejar vopsit şi lăcuit. Lat150×A66, H236,4cm. 
Aspect stejar alb/ILSENG furnir de stejar alb 990.257.61  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare pentru umeraşe 75cm, 4 sertare 75×58cm, 1 tavă glisantă 75×58cm,  
1 umeraş glisant 75×58cm, 4 poliţe 75×58cm, 1 set cu 2 şine culisante pentru 
pantof 75×58cm, 1 valet şi  1 set cu 2 amortizoare.  

05–06 PAX dulap 2290lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 240cm. 
PAL melaminat şi MDF. Lat200×A66, H236,4cm.  
Alb/BERGSFJORD alb 590.257.15  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare pentru umeraşe 100cm, 4 seturi cu 2 şine glisante pentru coşuri 58cm,  
6 poliţe 100×58cm şi 4 coşuri metalice 100×58cm.  

Soluţiile de iluminat şi cutiile SKUBB se vând separat.

216 Dulapuri

Alege dintre numeroase 
dimensiuni şi stiluri  
şi personalizează  
interiorul pe gustul tău.

Scanează pagina

PAX/ILSENG dulap 

Uşi şi cadre:

1710lei

Accesorii interioare:

1105lei
Preţ total:

2815lei

PAX/BERGSFJORD dulap 

Uşi şi cadre:

1740lei

Accesorii interioare:

550lei
Preţ total:

2290lei

PAX/FÄRVIK dulap 

Uşi şi cadre:

1810lei

Accesorii interioare:

1270lei
Preţ total:

3080lei



03

01 02 04 05

0706

01–03 PAX dulap 1935lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 237cm.  
PAL melaminat. Lat100×A60, H236,4cm. Alb/VINTERBO alb 590.257.77  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
1 bară pentru umeraşe 100cm, 1 despărţitor cadre 100×58cm,  
2 sertare 50×58cm, 1 umeraş glisant multifuncţional, 2 tăvi glisante 50×58cm,   
1 umeraş glisant pentru pantaloni 50×58cm, 1 poliţă 100×58cm,  
1 şină culisantă pentru pantof, 1 valet şi 2 seturi cu 4 balamale cu amortizor.  

04–05 PAX dulap 1315lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 237cm.  
PAL melaminat. Lat100×A60, H236,4cm. Negru-maro/FARDAL turcoaz lucios 
790.256.77  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
1 bară pentru umeraşe 100cm, 1 despărţitor cadre 50×58cm,  
4 şine glisante pentru coşuri, 1 poliţă 100×58cm, 4 coşuri metalice 50×58cm  
şi 2 seturi cu 4 balamale cu amortizor.

06–07 PAX dulap 950lei Distanţa minimă necesară faţă de plafon: 237cm.  
PAL melaminat şi MDF. Lat100×A38, H236,4cm. Alb/SANDSET alb 390.256.41  

Accesorii interioare KOMPLEMENT incluse în această combinaţie: 
2 bare glisante pentru umeraşe 100×35cm, 2 poliţe 100×35cm,  
1 poliţă pentru pantof 100×35cm şi 2 seturi cu 4 balamale cu amortizor.  

Soluţiile de iluminat şi cutiile SKUBB se vând separat.

218 Dulapuri

Suprafaţa are un aspect  
tridimensional neobişnuit; 
metoda inteligentă  
de producţie ne ajută  
să obţinem un preţ mic.
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PAX/VINTERBO dulap 

Uşi şi cadre:

1180lei

Accesorii interioare:

755lei

Preţ total:

1935lei

PAX/SANDSET dulap  

Uşi şi cadre:

740lei

Accesorii interioare:

210lei

Preţ total:

950lei

PAX/FARDAL dulap 

Uşi şi cadre:

940lei

Accesorii interioare:

375lei

Preţ total:

1315lei

Poţi să creezi dulapul  
perfect cu ajutorul  
instrumentului  
de planifcare PAX  
de pe www.IKEA.ro

Un dulap îngust, ca acesta, 
este ideal într-un spaţiu  
mic, de exempu pe hol.

Acest valet este util  

pentru a lăsa hainele  
la aerisit după ce le-ai 

purtat, când calci  
sau când probezi ţinute.



02 HYFS  cutie  

pantof 19,99lei/buc.

05 KOMPLEMENT sertar cu front de sticlă 160lei/buc.

03 KOMPLEMENT valet 10lei 

01 KOMPLEMENT organizator bijuterii Lat25cm 40lei/buc.  Lat50cm 60lei/buc.  

06 KOMPLEMENT organizator sertar 40lei   

STRIBERG baghetă luminoasă LED L92cm 119lei

07

09 KOMPLEMENT sertar 95lei/buc. 

1110 KOMPLEMENT umeraş  

multifuncţional 40lei 

12 KOMPLEMENT set şine pantof 30lei/2buc.

01 KOMPLEMENT organizator bijuterii Pentru  sertare KOMPLEMENT. 

Organizator bijuterii 40lei/buc. Lat25×A58, H2,5cm. 002.542.14   
Organizator bijuterii 60lei/buc. Lat50×A58cm. 502.542.16   
02 HYFS cutie pantof 19,99lei/buc.  
Cu deschidere frontală; vezi repede pantofi şi când cutiile sunt stivuite.  
Pentru cadrele de dulap PAX (A35cm). Lat30×A34, H11cm. 802.640.25   

03 KOMPLEMENT valet 10lei  
Potrivit pentru uşi glisante şi cu balamale. Susţine max. 5 kg.  
Lat16,5×A8,5, H5cm. 602.571.82   
04 KOMPLEMENT bară glisantă pentru umeraşe 45lei  
Lat100×A35cm. 302.569.66   

05 KOMPLEMENT sertar cu front de sticlă 160lei/buc.  
Vezi uşor conţinutul. Lat100×A58, H16cm. 402.467.12   

06 KOMPLEMENT organizator sertar 40lei  
18 compartimente. Lat100×A58cm. 602.467.92   

STRIBERG LED baghete luminoase 
Cu LED-uri încorporate; nu pot f înlocuite.  
Baghetă luminoasă LED 79,99lei/buc.  
L42cm. IKEA. Model L1311 Striberg. 202.676.25   

Baghetă luminoasă LED 99,99lei/buc.  
L67cm. IKEA. Model L1312 Striberg. 002.676.26   

Baghetă luminoasă LED 119lei/buc.  
L92cm. IKEA. Model L1313 Striberg. 802.676.27  

07 HYFS set cutii 24,99lei/3buc.  
Dimensiuni: 2 buc.  (10x11x11cm) şi 1 buc. (20x19,5x11cm). 502.640.17   

08 KOMPLEMENT coş metalic 60lei/buc.  
Permite circulaţia aerului. Lat50×A58cm. 902.573.31   

09 KOMPLEMENT umeraş glisant pentru pantaloni 90lei  
Braţe cu bucle duble pentru a agăţa mai multe perechi de pantaloni. 902.573.50   

KOMPLEMENT sertar 95lei  
Amortizor integrat; închidere uşoară şi silenţioasă. Lat50×A58, H16cm. 
102.463.08   

10 KOMPLEMENT umeraş multifuncţional 40lei  
Potrivit pentru cadre PAX (A58cm). 802.624.89   

11 URSHULT LED bec corp 79,99lei IKEA. Model L1305 Urshult.  
Cu bec LED integrat. Becul nu poate f schimbat. 502.603.97   

12 KOMPLEMENT sertar glisant 80lei  
Disponibilă în diferite lăţimi. Lat50×A58, H3,5cm. 202.463.60   

Set şine pantof  30lei/2buc. Alb 402.572.44

Accesorii interioare pentru dulapuri 221220 Accesorii interioare pentru dulapuri

Cu ajutorul soluţiilor  
de iluminat integrate 
găseşti rapid orice  
accesoriu.

04 KOMPLEMENT bară glisantă 
pentru umeraşe 45lei

Foloseşte bara glisantă 
pentru umeraşe în dulapurile 
înguste ca să ajungi uşor  
la hainele din spate.

Căptuşite cu pâslă moale, 
aceste organizatoare 
protejează lănţişoarele, 
inelele şi cerceii şi le 
păstrează frumos aranjate.

„Cu accesoriile interioare KOMPLEMENT  
găseşti mai repede ţinuta favorită.   
Au stil neutru, forme plăcute şi te ajută să vezi  
repede conţinutul.  De la sertare elegante la umeraşe  
pentru pantaloni sau şine pentru pantofi, totul  
e uşor de combinat aşa cum vrei.”

Ehlén Johansson, designer

URSHULT LED bec corp

79,99lei

HYFS set cutii

24,99lei/3buc.

KOMPLEMENT umeraş  
glisant pentru pantaloni

90lei

08

KOMPLEMENT coş metalic

60lei/buc.



01

03 04 08

03 Nou NORNÄS dulap 899lei Include: 1 bară glisantă pentru umeraşe  
şi 2 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin şi MDF. Lat56×A44, H202cm. 402.824.94   
04 IKEA PS organizator dulap 89,99lei Include: 4 poliţe reglabile şi 1 bară  
pentru umeraşe. 100% poliester şi oţel. Lat52×A68, H164cm. 601.224.71   
05 HEMNES dulap cu 2 uşi glisante 1299lei Lemn masiv de pin lăcuit. 

Lat120×A59, H197cm. 302.512.71   
06 BIRKELAND dulap 1499lei MDF. Lat109×A58, H200cm. 002.270.08   
07 NORDLI dulap 1190lei Include: 1 bară pentru umeraşe, 2 cârlige pentru 
exterior. MDF. Lat72×A58, H181cm. 502.579.84   
08 Nou BUSUNGE dulap 499lei/buc. MDF şi PAL melaminat. 
Lat80×A52, H139cm. 802.290.08   
09 HURDAL dulap 1799lei Include: 1 bară pentru umeraşe şi 1 poliţă fxă.  
Lemn masiv de pin lăcuit. Lat109×A59, H198cm. 502.688.50   
10 MORVIK dulap 998lei Include: 4 poliţe reglabile şi 2 bare pentru  
umeraşe. PAL melaminat şi oglindă. Lat120×A60, H205cm. 702.457.92

222 Dulapuri

01 Nou IKEA PS 2014 dulap 549lei  
Poliţa de jos este reglabilă în două poziţii. Include: 1 bară pentru umeraşe,  
1 poliţă fxă şi 1 poliţă reglabilă. Oţel anticoroziv. Designer: Matali Crasset. 
Lat101×A60, H187cm. 302.765.92   
02 BRUSALI dulap cu 3 uşi 799lei  
Include: 3 poliţe reglabile şi 2 bare pentru umeraşe. PAL melaminat şi oglindă.  
Designer: T Christensen/K Legaard. Lat131×A57, H190cm. Alb 002.501.69

„Ascuns sau la vedere? Foloseşte dulapul ca atare  
sau acoperă-l ataşând pe grilaj plăcuţele din  
plastic - asemănătoare cu pixelii. Creează un model 
propriu sau alege unul din cele trei propuse de mine:  
o schemă a unui egalizator audio, un peisaj  
cu  căprioară sau un supererou de desene animate.”

Matali Crasset, designer

Asamblare
Dacă doreşti, îţi putem recomanda  
o echipă de profesionişti care să-ţi 
asambleze mobila la un preţ accesibil.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau vino la magazin.
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Nou  NORNÄS dulap

899lei

IKEA PS  
organizator dulap

89,99lei

Nou  IKEA PS 2014 dulap

549lei

05 HEMNES dulap  
cu 2 uşi glisante 1299lei 

06 BIRKELAND dulap 1499lei 07 

10 MORVIK dulap 998lei 

02 

09 HURDAL dulap 1799lei 

Nou  BUSUNGE dulap

499lei/buc.

NORDLI dulap

1190lei

BRUSALI dulap cu 3 uşi 899lei

799lei



08 RIGGA suport  
umeraşe 64,99lei 

06 ENUDDEN set umeraşe  
cu clips 9,99lei/2buc.

09 ALGOT ansamblu  
depozitare 125lei 

07

10

1205 ENUDDEN cuier 119lei Oțel anticoroziv. Ø45, H170cm. 202.469.06   
06 ENUDDEN set umeraşe cu clips 9,99lei/2buc. Poți agață și cizmele  
cu ajutorul clemei. Oțel anticoroziv. H11cm. 502.484.52   
07 ALGOT ansamblu depozitare 610lei Consolele, polițele și alte accesorii se 
fxează cu un simplu clic; ușor de asamblat, reglat și modifcat.  
PAL melaminat și oțel anticoroziv. Lat132×A40, H196cm. 899.325.93   
08 RIGGA suport umeraşe 64,99lei Înălțime reglabilă; suportul de umerașe  
se fxează la 6 niveluri diferite. Oțel anticoroziv și plastic. Sarcină maximă: 35kg. 
Lat111×A51, H126–175cm. 502.316.30   
09 ALGOT ansamblu depozitare 125lei Lat30×A22, H196cm. 299.323.84 

10 BREIM dulap 129lei Polițe reglabile. 100% poliester și oțel.  
Sarcină maximă/poliță: 35kg. Lat80×A55, H180cm. 302.464.68   
11 RÅGRUND scaun cu suport de prosoape 149lei  
Bambus lăcuit. Lat39×A44, H140cm. 902.530.74   
12 Nou ENUDDEN depozitare perete cu buton 16,99lei  
Oțel anticoroziv. Lat15×A17, H6cm. 202.508.61 

224 Soluţii depozitare haine

Viaţa acasă devine mai simplă  
cu  un loc special pentru  
accesorii. Iată câteva produse  
practice care fac organizarea  
şi depozitarea mai uşoare.

01–04 Nou Familia IKEA PS 2014  
01 Oglindă 50lei Sticlă şi lemn masiv de mesteacăn. Lat23×H23cm. Designer: Tomás Alonso. Mesteacăn/verde deschis 002.688.38   
02 Şină perete 25lei Folosește șina de perete și accesoriile din familia IKEA PS 2014 pentru a crea combinații diverse, potrivite casei tale.  
Lemn masiv de mesteacăn. Designer: Tomás Alonso. Sarcină maximă: 5kg. L55cm. 202.775.11   
Set butoni 25lei/4buc. Lemn masiv de mesteacăn. Designer: Tomás Alonso. Culori asortate 202.618.88   

03 Cuier 149lei Lemn masiv de mestacăn și MDF. Ø45, H150cm. Designer: Ebba Strandmark. Verde 002.580.85   
04 Poliţă perete cu 11 butoni 199lei Lemn masiv de mesteacăn, lăcuit transparent şi oţel anticoroziv. Designer: Keiji Ashizawa. Lat75×A32, H149cm. 602.559.89 

02 Nou  IKEA PS 2014 
şină perete

25lei

04 Nou  IKEA PS 2014 
poliţă perete cu 11 butoni

199lei

01 Nou  IKEA PS 2014 oglindă

50lei

Nou  ENUDDEN depozitare
perete cu buton

16,99lei
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03 Nou  IKEA PS 2014 cuier

149lei

ALGOT ansamblu depozitare

610lei

BREIM dulap

129lei

05 ENUDDEN cuier 119lei 

11 

Oglinda poate f folosită  
cu şina de perete.  

Butonii sunt utili pentru  
a agăţa haine şi eşarfe.

RÅGRUND scaun 
cu suport de prosoape

149lei



01 02

05 06 STOCKHOLM oglindă 249lei 

03 KOLJA oglindă 49,99lei 

04

07

10 STABEKK oglindă 299lei 

08 UNG DRILL oglindă 129lei 

11

09

01 KNAPPER oglindă cu suport 149lei Sticlă şi oţel anticoroziv.  
Lat48×A51, H160cm. Alb 002.173.87   
02 STORJORM oglindă cu iluminat integrat 499lei Testat şi omo-

logat pentru utilizare în baie. Sticlă şi plastic. Designer: Henrik Preutz. 
Lat80×H60cm. Alb 702.481.25   

03 KOLJA oglindă 49,99lei Sticlă. Ø55cm. 301.335.22   
04 LUNDAMO oglindă 24,99lei/buc. Sticlă. Designer: Maria Vinka. 
Lat20×H120cm. 002.518.52   

05 Nou IKEA PS 2014 oglindă de masă 69,99lei Sticlă, lemn  
de mesteacăn lăcuit şi oţel. Designer: Ebba Strandmark. Ø25, H48cm.  
Alb/mesteacăn 102.559.82   
06 STOCKHOLM oglindă 249lei Textura furnirului de nuc oferă fecărei 
piese de mobilier un aspect unic. Sticlă şi furnir de nuc lăcuit.  
Designer: Ola Wihlborg. Ø80cm. 602.499.60

07 HEMNES oglindă 229lei Se poate suspenda orizontal sau vertical.  
Sticlă şi lemn masiv de pin vopsit. Lat60×H90cm. Alb 902.137.52   
08 UNG DRILL oglindă 129lei Sticlă şi plastic. Lat59×H85cm.  
Negru 402.137.59   
09 LANGESUND oglindă 99,99lei Sticlă şi aluminiu.  
Designer: Ola Wihlborg. Ø50cm. Galben 002.886.81   

10 STABEKK oglindă 299lei Lemn masiv de pin vopsit, lăcuit şi oglindă. 
Designer: Francis Cayouette. Lat50×H160cm. Maro deschis 402.878.87   
11 EKNE oglindă 169lei Se poate suspenda orizontal sau vertical. Sticlă  
şi oţel anticoroziv. Designer: Ebba Strandmark. Lat150×H70cm. 301.931.39   
12 STAVE oglindă 447lei Creează propria combinaţie de 3 oglinzi  
cu balamalele incluse în pachetul STAVE (40x160cm). Sticlă şi MDF 

melaminat. Lat130×H160cm. Negru-maro 298.626.54   
13 LEVANGER oglindă 249lei Se poate suspenda orizontal sau vertical. 
Sticlă şi MDF melaminat. Lat50×H140cm. Auriu 501.355.15

Oglinzi 227226 Oglinzi

12 STAVE oglindă 447lei 13

LED-urile integrate consumă 
foarte puţină energie,  
dar iluminează egal,  
fără a proiecta umbre  
când te aranjezi.

Această oglindă care  
se înclină, cu picior din lemn 
de mesteacăn şi bază din 
oţel, poate f un loc bun  
de păstrat bijuteriile  
şi accesoriile.

LANGESUND oglindă

99,99lei

LEVANGER oglindă

249lei

HEMNES oglindă

229lei

EKNE oglindă

169lei

Nou  IKEA PS 2014 

oglindă de masă

69,99lei

STORJORM oglindă 
cu iluminat integrat

499lei

Oglinzile noastre nu conţin plumb.  
Am început să eliminăm acest material toxic,  
în beneficiul oamenilor care lucrează cu el,  
dar şi pentru a proteja mediul.

LUNDAMO oglindă

24,99lei/buc.

KNAPPER oglindă  

cu suport 249lei

149lei



08

03

05
01 TRONES set dulap pantof 149lei/3buc. Plastic polipropilenic. 
Designer: Richard Clack. Lat51×A18, H39cm. Albastru 302.564.24   
02 PAX dulap cu poliţe glisante pentru pantof 905lei Lat50×A60, 
H236,4cm. Ballstad negru-maro/alb 290.314.21   

03 SKUBB organizator pantof cu 16 buzunare 29,99lei Poţi agăţa  
suportul de o bară pentru haine sau de cârlige. Se potriveşte cadrelor de dulap 
PAX, A58cm. 100% poliester şi oţel. Lat55×A7, H150cm. Alb 702.508.54   

04 HYFS cutie cizme 29,99lei/buc. Dimensionată pentru cadrul pentru 
dulap PAX şi poliţele KOMPLEMENT cu A58cm. Hârtie şi plastic. Lat30×A56, 
H11cm. Gri 402.640.27   

05 HEMNES bancă cu spaţiu depozitare pantof 299lei Încap  
min. 6 perechi de pantof. Lemn masiv de mesteacăn vopsit şi oţel anticoroziv. 
Designer: Carina Bengs. Lat85×A32, H65cm. Alb 002.438.00   

06 ALGOT şină perete/suport pantof 105lei Oţel anticoroziv.  
Lat65×A20, H84cm. Alb 599.038.27  

228 Dulapuri şi organizatoare pentru pantof

SKUBB organizator pantof 
cu 16 buzunare

29,99lei

07 08

10

07 TJUSIG suport pantof 99,99lei Suporturile pentru pantof se pot stivui. 
Accesoriile de legătură sunt incluse. Lemn de esenţă tare vopsit şi oţel  
inoxidabil. Lat79×A32, H37cm. 101.526.39   
08 STÄLL dulap pantof cu 4 compartimente 349lei Cu picioare numai în 
partea anterioară; poate f aşezat cât mai aproape de perete deasupra plintei 
de perete. Furnir de mesteacăn lăcuit. Lat96×A17, H90cm. 501.781.71   

09 HEMNES corp aşternuturi 1349lei Poliţele se pot monta în patru 
poziţii diferite. Lemn masiv de pin şi sticlă securizată. Lat110×A51, H132cm. 
001.805.48  10 BISSA dulap pantof cu 2 compartimente 99,99lei/buc. 
Spaţiul din interior este uşor de adaptat prin mutarea sau scoaterea separatoa-
relor. PAL melaminat. Designer: Sarah Fager. Lat49×A28, H93cm. 902.484.26  
11 SKUBB set cutii pantof 29,99lei/4buc. Cele patru cutii încap într-un 
dulap de haine cu cadrul lat de 100 cm. 100% poliester şi plastic polipropilenic.  
Lat22×A34, H16cm. 301.933.75  12 STÄLL dulap pantof cu 3 comparti-
mente 399lei PAL melaminat. Designer: Sarah Fager. Lat79×A29,  
H148cm. 501.780.91

STÄLL dulap de pantof  
cu 4 compartimente

349lei

Scanează pagina

02 PAX dulap cu poliţe glisante 
pentru pantof 905lei

06 ALGOT şină perete/ 

suport pantof 105lei 

TJUSIG suport pantof

99,99lei

09 HEMNES corp aşternuturi 1349lei 

11 SKUBB set cutii  
pantof 29,99lei/4buc.

01

În fecare corp poţi aşeza cel 
puţin 6 perechi de pantof, 

sau poţi depozita şi mănuşi, 
eşarfe sau chiar reviste. 

Pe partea superioară 

poţi ţine chei, monede  
şi telefonul.

04

12 STÄLL dulap pantof  
cu 3 compartimente 399lei 

Aceste cutii de pantof 
uşoare şi rezistente,  
fabricate din hârtie reciclată 
80%, te ajută să ordoneazi 
rapid pantofi.

HEMNES bancă 
cu spaţiu depozitare

299lei 

HYFS cutie cizme

29,99lei/buc.
BISSA dulap pantof 
cu 2 compartimente

99,99lei/buc.

TRONES set dulap pantof 

149lei/3buc.



01 02

04

03 

05 ALGOT ansamblu  

depozitare 195lei 

0706 BRIMNES comodă  

cu 3 sertare 399lei 

01 Nou NORDLI comodă cu 8 sertare 1099lei Foloseşte în combinaţie  
cu alte comode modulare pentru o soluţie de depozitare potrivită nevoilor tale. 
MDF vopsit şi PAL melaminat. Designer: Ola Wihlborg. Lat120×A43, H97cm. 
Alb 290.212.76   

02 SKUBB cutie compartimentată 19,99lei Te ajută să organizezi şosete, 
curele şi bijuterii în dulapul de haine sau în comodă. Potrivită pentru cadrul  
de dulap pentru haine PAX (A35cm) şi unitatea de depozitare SKUBB  
cu 6 compartimente. 100% poliester. Designer: Sarah Fager.  
Lat44×A34, H11cm. Alb 101.855.93   

03 IKEA PS 2012 comodă cu 5 sertare şi 1 uşă 1999lei Lemn masiv  
de pin lăcuit. Designer: Ehlén Johansson. Lat130×A48, H86cm. 102.194.56

04 MALM comodă cu 3 sertare 319lei Pentru a organiza conţinutul  
sertarelor, se foloseşte setul de cutii SKUBB. (6buc.) PAL. Lat80×A48,  
H78cm. Gri 902.774.47
05 ALGOT ansamblu depozitare 195lei Secţiunile din familia ALGOT pot f 

combinate în multe moduri diferite pentru a se adapta nevoilor  
şi spaţiului. Oţel anticoroziv şi MDF. Lat41×A60, H78cm. Alb 899.094.51   

06 BRIMNES comodă cu 3 sertare 399lei Pentru a organiza conţinutul 
sertarelor, se foloseşte setul de cutii SKUBB. (6buc.) PAL melaminat şi sticlă 
securizată. Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat78×A41, H95cm.  
Roşu/sticlă mată 502.261.29   

07 RAST comodă cu 3 sertare 129lei Suprafaţa lemnului masiv se poate 
trata cu ulei, ceară, lac sau vopsea pentru a f mai durabilă şi uşor de îngrijit.  
Lemn masiv de pin netratat. Lat62×A30, H70cm. 753.057.09

230 Comode

„Cu un design inspirat 

din imaginea unor  

sertare stivuite,  
comoda NORDLI are  

opt unităţi în care poţi 
depozita ce vrei şi pe 
care le poţi combina 
după cum îţi place.”

Tjeerd van Waijenburg,  
dezvoltator de produs

RAST comodă  
cu 3 sertare

129lei

MALM comodă cu 3 sertare

319lei

SKUBB cutie compartimentată

19,99lei
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Nou  NORDLI comodă cu 8 sertare

1099lei

IKEA PS 2012 comodă  
cu 5 sertare şi 1 uşă

1999lei



05

02 TARVA comodă 

cu 5 sertare 399lei 

04 

03 06 HURDAL comodă  
cu 5 sertare 1299lei 

07

09

08 MALM comodă  
cu 4 sertare 379lei 

11

01 HEMNES comodă cu 3 sertare 599lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat108×A50, H95cm. Roşu 602.426.33   
02 TARVA comodă cu 5 sertare 399lei Suprafaţa lemnului masiv se poate 
trata cu ulei, ceară, lac sau vopsea pentru a f mai durabilă şi uşor de îngrijit.  
Lemn masiv de pin netratat. Designer: K Hagberg/M Hagberg.  
Lat39×A39, H127cm. 202.805.99   

03 BRUSALI comodă cu 4 sertare 399lei PAL melaminat. Designer:  
T Christensen/K Legaard. Lat51×A48, H134cm. Alb 202.527.42  

04 TRYSIL comodă cu 3 sertare 249lei PAL melaminat şi oţel  
anticoroziv. Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat75×A40, H77cm.  
Maro închis/negru 902.360.27   

05 STOCKHOLM comodă cu 4 sertare 1599lei Sertar superior  
compartimentat special pentru depozitarea obiectelor mici. Furnir de nuc  
lăcuit. Designer: Ola Wihlborg. Lat48,7×A40, H106,5cm. 702.450.23

06 HURDAL comodă cu 5 sertare 1299lei Sertare mari şi încăpătoare.  
1 cheie inclusă. Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Francis Cayouette. 
Lat109×A50, H137cm. Maro deschis 802.688.44
07 MALM comodă cu 2 sertare 199lei Sertare cu dispozitiv de blocare. 
MDF. Lat40×A48, H55cm. Turcoaz 502.774.49   

08 MALM comodă cu 4 sertare 379lei Sertarele foarte adânci asigură  
spaţiu de depozitare suplimentar. Furnir de stejar lăcuit şi vopsit.  
Lat80×A48, H100cm. Stejar vopsit alb 801.786.07   

09 Nou NORNÄS comodă cu 4 sertare şi 2 compartimente 899lei  
Cutiile BRANÄS şi DRÖNA se vând separat. Lemn masiv de pin.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat108×A40, H88cm. Pin/gri 002.822.31   

10 HEMNES comodă cu 8 sertare 1099lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat160×A50, H95cm. Negru-maro 402.392.74   

11 MUSKEN comodă cu 4 sertare 499lei PAL melaminat.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat118×A38, H64cm. Alb 702.519.57  

232 Comode

MUSKEN comodă cu 4 sertare

499lei

Scanează pagina

Sertarele care se deschid 

prin atingere oferă un aspect 
modern şi interesant.

STOCKHOLM comodă cu 4 sertare

1599lei

TRYSIL comodă cu 3 sertare

249lei
10 HEMNES comodă  
cu 8 sertare 1099lei 

Unge cu ceară glisierele  
din lemn pretratat şi vei 
obţine un aspect clasic.

Nou  NORNÄS comodă cu 4 sertare
şi 2 compartimente

899lei

„Din lemnul de pin rezistent se pot fabrica piese de  
mobilier subţiri şi uşoare. De aceea, alegem mereu 
lemn de cea mai bună calitate. Combină comoda 
NORNÄS cu seturile de cutii BRANÄS şi DRÖNA şi 
foloseşte-i la maximum capacitatea de depozitare.”

M Hagberg/K Hagberg, designeri

MALM comodă cu 2 sertare

199lei

01 HEMNES comodă cu 3 sertare 599lei

BRUSALI comodă  
cu 4 sertare 449lei

399lei



01

05 SKUBB unitate depozitare cu 6 compartimente 39,99lei/buc.   
Cutie compartimentată 19,99lei/buc.   
TURBO suport umeraşe 149lei 

02 KOPPANG comodă  

cu 3 sertare 299lei 

04

03 STUVA comodă  

cu 3 sertare 310lei 

234 Comode

01 Nou BUSUNGE comodă 2 sertare 349lei Sertar prevăzut cu sistem 

 de blocare. MDF și PAL melaminat. Lat80×A40, H75cm. Albastru 602.290.14   

02 KOPPANG comodă cu 3 sertare 299lei PAL melaminat. Lat90×A44, 
H82cm. 401.598.37   

03 STUVA comodă cu 3 sertare 310lei Se poate folosi cu alte piese ale 
sistemului STUVA. MDF și PAL melaminat. Lat60×A50, H64cm. 299.296.83   

04 MANDAL comodă cu 4 sertare 749lei Lemn masiv de mesteacăn lăcuit 
și MDF. Designer: Francis Cayouette. Lat79×A48, H103cm. Alb 302.813.67   

05 Familia SKUBB 100% poliester și plastic polipropilenic.   
Unitate depozitare cu 6 compartimente 39,99lei/buc. Sistem de  
închidere velcro; ușor de agățat și de mutat. Lat35×A45, H125cm. 702.508.11   

Cutie compartimentată 19,99lei/buc. Potrivită pentru cadrul de dulap  
PAX (A35cm) și unitatea de depozitare SKUBB cu 6 compartimente.  
Lat44×A34, H11cm. 902.519.75   

TURBO suport umeraşe 149lei Sarcină max. 15kg. Compozit din lemn și 
plastic. Designer: Marcus Arvonen. Lat117×A59, H148cm. Negru 401.772.33  

MANDAL comodă cu 4 sertare

749lei

Un alt fel de comodă.   
Agaţă organizatoarele 
SKUBB de un suport pentru 

umeraşe şi obţii o soluţie 

de depozitare accesibilă  
şi la îndemână.

 BUSUNGE comodă cu 2 sertare

349lei

SKUBB set cutii  

Dimensiuni: 14x14x13cm, 28x14x13cm  
și 28x28x13cm, câte 2 din fecare.  
100% poliester și plastic polipropilenic.   
Designer: Monika Mulder  
Roz 202.508.04

24,99lei/6buc.



01

07 BESTÅ BURS poliţă 549lei   
BESTÅ BURS comodă TV 899lei

09 LAPPLAND comodă TV 599lei 

02

03 BESTÅ ansamblu depozitare TV 1865lei 

06 05 IKEA PS 2012  

comodă TV 799lei 

01 BESTÅ ansamblu depozitare TV 700lei Sistem integrat de organizare  

a cablurilor. Comodă TV: Lat120×A40, H32cm. Corp suspendat: Lat120×A20, 
H64cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 127cm. Alb/albastru  
Vara 790.191.91   

02 NITTORP comodă TV 299lei Oțel anticoroziv. Designer: A Wallin 
Irinarchos/L Widén. Lat122×A39, H55cm. Pentru ecran plat cu diagonala  
de max: 139cm. Turcoaz 002.414.48   
03 BESTÅ ansamblu depozitare TV 1865lei PAL melaminat. 
Lat240×A20/40, H178cm. Alb/galben lucios Tofta 590.195.40   

04 LACK comodă TV 199lei Partea din spate deschisă; organizezi uşor  
cablurile. Panouri celulare. Lat149×A55, H35cm. Pentru ecran plat cu diagonala 
de max: 127cm. Aspect mesteacăn 401.053.40   

05 IKEA PS 2012 comodă TV 799lei Cu uşi pliante. PAL melaminat şi MDF 
vopsit. Designer: L Widén/A Wallin Irinarchos. Lat150×A48, H41cm.  
Pentru ecran plat cu diagonala de max: 139cm.  Alb 602.086.67  

06 BYÅS comodă TV 449lei MDF. Designer: Marcus Arvonen. Lat160×A42, 
H45cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 152cm. Alb lucios 802.277.97   

07 Familia BESTÅ BURS PAL melaminat. Designer: Mikael Warnhammar.
Galben lucios. Poliţă 549lei Pentru 118 CD-uri. Lat180×A26, H28cm. 
702.651.48  Comodă TV 998lei Lat180×A41, H49cm. Pentru ecran plat  
cu diagonala de max: 152cm. 102.651.46   
08 Familia RAMSÄTRA MDF. Designer: Francis Cayouette. Alb.  
Corp suspendat 599lei Lat174×A25, H27cm. 202.659.28   
Comodă TV 899lei Lat174×A42, H62cm. 102.659.24   
09 LAPPLAND comodă TV 599lei Polițele pot f aşezate pe stânga sau  
pe dreapta; alege cum îți place mai mult. PAL melaminat şi MDF. Lat183×A39, 
H147cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 139cm. Alb 802.851.55  

Cutiile LEKMAN se vând separat.

236 Comode şi soluţii TV

04

08 RAMSÄTRA corp suspendat 599lei 

NITTORP comodă TV

299lei

LACK comodă TV

199lei

BESTÅ TV ansamblu depozitare

700lei

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pag. 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

 Este un sistem modular, 
aşa că poţi alege combinaţia 
dorită sau poţi creea propria 

variantă, cu ajutorul 
plannerului BESTÅ de pe 

www.IKEA.ro.

Tu decizi cât de mult laşi la vedere: poţi folosi 
corpurile BESTÅ pentru depozitare deschisă 

sau închisă, sau pentru o combinaţie între  
cele două. Ai la dispoziţie uşi din sticlă  
sau obişnuite, glisante sau cu balamale.  
Adaugă fronturi de sertare asortate pentru  
a completa aspectul soluţiei de depozitare alese.

Scanează pagina

BYÅS comodă TV

449lei

RAMSÄTRA comodă TV

899lei



01 BESTÅ ansamblu depozitare TV cu uşi din sticlă 2265lei 02

04 HEMNES comodă TV 998lei 

03 06

07 LIATORP ansamblu depozitare TV 3695lei 

09 BESTÅ comodă TV cu sertare 1185lei 

08

01 BESTÅ ansamblu depozitare TV cu uşi din sticlă 2265lei  
Poţi asorta mânerul cu unitatea de depozitare folosind abţibildurile incluse.  
Această piesă trebuie fxată pe perete cu ajutorul dispozitivului de fxare inclus. 
PAL melaminat şi oţel cromat. Lat180×A20/40, H192cm.  
Marviken alb  990.215.22 
02 LIATORP comodă TV 899lei Partea din spate deschisă; organizezi uşor 
cablurile. MDF. Designer: Carina Bengs. Sarcină maximă: 100kg. Lat145×A49, 
H45cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 127cm. Alb 801.166.00   
03 VITTSJÖ comodă TV 149lei Oţel anticoroziv sticlă securizată şi PAL  
melaminat. Designer: Johan Kroon. Sarcină maximă: 40kg. Lat100×A40, 
H33cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 101cm. Negru-maro 902.175.66   
04 HEMNES comodă TV 998lei Cu orifcii pentru organizarea cablurilor.  
Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Carina Bengs. Sarcină maximă: 50kg. 
Lat183×A49, H55cm. Pentru ecran plat cu diagonala de max: 177cm. 102.509.65  

05 GETTORP comodă TV 449lei Aluminiu şi sticlă securizată. Designer: 
Johan Kroon. Sarcină maximă: 50kg. Lat120×A40, H49cm. Pentru ecran plat 
cu diagonala de max: 139cm. Negru 402.667.57
06 HEMNES ansamblu depozitare TV cu uşi din sticlă 4095lei  
Lemn masiv de pin, vopsit şi lăcuit şi sticlă securizată. Lat363×A49,  
H197cm. Negru-maro 390.020.60   
07 LIATORP ansamblu depozitare TV 3695lei MDF şi sticlă securizată. 
Lat337×A34, H214cm. Alb 290.460.45   
08 LACK comodă TV 44,99lei Partea din spate deschisă; organizezi  
uşor cablurile. Panouri celulare. Sarcină maximă: 30kg. Lat90×A26, H45cm.  
Negru 902.432.97   
09 BESTÅ comodă TV cu sertare 1185lei Sistem integrat de organizare  
a cablurilor.  PAL melaminat şi aluminiu. Lat240×A40, H138cm.  
Negru-maro Vara 790.205.66

238  Comode şi soluţii TV

LACK comodă TV

44,99lei

HEMNES TV ansamblu  
depozitare TV cu uşi din sticlă

4095lei
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VITTSJÖ comodă TV

149lei

LIATORP comodă TV

899lei

05 GETTORP comodă TV

449lei
Include accesorii pentru 
ascunderea cablurilor, 
pentru un aspect ordonat.



01 02 BILLY/OXBERG  
bibliotecă 718lei/buc.

04 

05 ALGOT ansamblu depozitate 265lei 

03 FABRIKÖR corp cu  
uşă de sticlă 799lei 

06 BORGSJÖ bibliotecă  
cu uşi de sticlă 369lei 

09 BESTÅ corp poliţe şi uşi Lat120×A20, H64cm 290lei  

07 HEMNES corp cu uşă  
de sticlă 1199lei 

08

10 GNEDBY etajeră 139lei/buc. 1101 DETOLF corp uşă de sticlă 229lei/buc. Se poate monta un spot  
pentru a pune în valoare obiectele preferate cu ajutorul luminii. Becurile se vând 
separat. PAL melaminat şi sticlă securizată. Lat43×A37, H163cm. 101.192.06   
02 BILLY/OXBERG bibliotecă 718lei Poliţe reglabile. PAL melaminat şi sticlă 
securizată. Lat160×A28, H202cm. 890.178.32   
03 FABRIKÖR corp uşă de sticlă 799lei Poliţe reglabile; adaptează înălţi-
mea nevoilor tale de depozitare. Oţel anticoroziv şi sticlă securizată.  
Sarcină maximă/poliţă: 10kg. Lat57×A47, H150cm. 702.403.32   
04 VITTSJÖ etajeră cu masă laptop 527lei Masă cu suprafaţă de lucru  
şi spaţiu de depozitare pentru laptop; transformă orice spaţiu mic într-un spaţiu 
de lucru funcţional. Include: 3 poliţe fxe din sticlă. Oţel anticoroziv, sticlă  
securizată şi PAL melaminat. Lat202×A36, H175cm. 999.026.61   
05 ALGOT ansamblu depozitare 265lei PAL melaminat şi oţel anticoroziv. 
Lat167×A40, H84cm. 890.012.37  BESTÅ etajeră cu uşă 215lei/buc.  
PAL melaminat. Lat60×A40, H64cm. Vara alb 190.129.46

06 BORGSJÖ bibliotecă cu uşi de sticlă 369lei Include: 1 poliţă fxă  
şi 4 poliţe reglabile. PAL melaminat şi sticlă securizată.  
Sarcină maximă/poliţă: 22kg. Lat75×A32, H181cm. 599.030.02   
07 HEMNES corp uşă de sticlă 1199lei Include: 1 poliţă fxă  
şi 4 poliţe reglabile. Lemn masiv de pin vopsit, lăcuit şi sticlă securizată. 
Lat90×A37, H197cm. 902.135.87   
08 Nou NORNÄS bibliotecă 699lei Lemnul masiv de pin netratat este un 
material rezistent ce poate f vopsit sau lăcuit. Lat73×A40, H159cm. 402.809.37   
09 Familia BESTÅ PAL melaminat. Vara alb 
Corp poliţe/uşi 290lei/buc. Lat120×A20, H64cm. 898.889.53   
Corp poliţe/uşi 345lei/buc. Lat120×A40, H64cm. 898.889.48   
10 GNEDBY etajeră 139lei/buc. Poliţe reglabile; modifcă spaţiul dintre poliţe 
potrivit nevoilor tale. Încap 180 CD-uri sau 88 DVD-uri.  Furnir de frasin lăcuit. 
Lat20×A17, H202cm. 502.771.47   
11 FINNBY bibliotecă 149lei Poliţe reglabile; adaptează spaţiul nevoilor tale. 
PAL melaminat. Lat60×A24, H180cm. 502.611.32

240 Etajere şi corpuri

VITTSJÖ etajeră  
cu masă laptop

527lei

FINNBY bibliotecă

149lei

Asamblare
Dacă doreşti, îţi putem recomanda  
o echipă de profesionişti care să-ţi 
asambleze mobila la un preţ accesibil.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau vino la magazin.

Scanează  pagina

 NORNÄS bibliotecă

699lei

BESTÅ etajeră cu uşă

265lei/buc.

BESTÅ etajeră cu uşi, 
Lat120×A40, H64cm. 

345lei/buc.

O masă pentru laptop  
alături de etajere te ajută  
să foloseşti la maximum 
spaţiile mici.

DETOLF corp  
cu uşi sticlă

229lei/buc.



KALLAX etajeră  
Panouri celulare. Designer: Tord Björklund.  

Lat77×A39, H77cm. Verde deschis 702.758.16

159lei

01 Nou Colecţia IKEA PS 2014 Combină unităţi şi capace după gustul tău. Oţel anticoroziv şi furnir de bambus.  Unitate depozitare 100lei/buc.  
Lat60×A30, H35cm. Roşu închis 502.683.98  Verde deschis 702.683.97  Capac unitate depozitare 20lei/buc. Lat25×A30cm. 702.726.72   
02 STOCKHOLM comodă 2 sertare 1499lei Poţi depozita diverse obiecte. Conţine: poliţe adânci şi 2 sertare încăpătoare. Lat90×A40, H107cm. 302.397.26   
03 BILLY bibliotecă 189lei PAL melaminat. Lat80×A28, H202cm. 002.638.50   
04 Nou IKEA PS 2014 corp pentru colţ 349lei MDF şi lemn masiv de fag vopsit. Lat47×A47, H110cm. 602.606.98   
05 FJÄLKINGE etajeră cu sertare 1796lei Oţel anticoroziv, MDF şi PAL melaminat. Lat236×H193cm. 399.325.38   
06 IVAR ansamblu depozitare 820lei Lemn masiv de pin. Lat174×A30, H179cm. 098.963.77

242 Comode şi dulapuri 

01 02 STOCKHOLM comodă  
2 sertare 1499lei 

04

0605 FJÄLKINGE etajeră cu sertare 1796lei 

Fiecare unitate are trei laturi 
deschise, pentru a putea  
combina cutiile şi capacele 
după cum îţi place. 

Poliţele lungi şi subţiri  
au aspect delicat şi aerisit, 
dar etajera este fabricată  
din oţel, find deosebit  
de rezistentă.

IVAR ansamblu depozitare

820lei

Nou  IKEA PS 2014 unitate depozitare

100lei/buc.

Nou  IKEA PS 2014  
corp pentru colţ

349lei
„Cu acest dulap  
colţurile goale devin  
spaţii de depozitare.  
Are picioare detaşabile  
ca să-l poţi fixa pe perete, 
şi deasupra, loc de expus 
colecţiile tale preferate.”

Keiji Ashizawa, designer

03

BILLY bibliotecă

189lei

KALLAX
Am vrut să dăm un aer proaspăt  
sistemului de depozitare EXPEDIT.  
Aşa s-a născut KALLAX.  
Cu cadru mai subţire, colţuri mai  
rotunjite şi mai rezistent la zgârieturi.  
Acum e mai uşor de transportat  
acasă şi mai sigur pentru cei mici. 



01 KVITTRA cutie  
cu capac 39,99lei 

04

06 TJENA cutie cu capac  
Lat13×A26, H10cm 9,99lei/buc.
Lat32×A35, H32cm 24,99lei

02 KVARNVIK  
set cutii 69,99lei/3buc. 

05 KASSETT set cutii cu capac 19,99lei/2buc.

03 PALLRA cutie cu capac 54,99lei/buc. 07 KNARRA coş 39,99lei/buc. 08 PJÄS coş 39,99lei 09 DRÖNA cutie 14,99lei/buc.

11 MAFFENS coş 89,99lei 

13 

01 KVITTRA cutie cu capac 39,99lei Potrivită cu etajera BESTÅ (A40cm) şi 
bilblioteca BILLY (A28cm). Carton stratifcat. Lat25×A25, H25cm. 102.452.38
02 KVARNVIK set cutii 69,99lei/3buc. Dimensiuni: 1buc. (Ø15cm, H9cm), 
1buc. (Ø22cm, H12cm) şi 1buc.  (Ø29cm, H15cm). Carton laminat. 602.566.63  
03 PALLRA cutie cu capac 24,99lei/buc. Carton şi poliester. Lat27×A22, 
H20cm. 002.417.97  04 PAPPIS cutie cu capac 3,99lei/buc. Pentru  
depozitarea hârtiei format A4. Lat25×A34, H26cm. 001.004.67   
05 KASSETT set cutii cu capac 19,99lei/2buc. Se pot folosi cu biblioteca 
HEMNES, biblioteca BILLY  (A28cm) şi etajera BESTA (A40cm). Carton vopsit. 
Lat21×A26, H15cm. 702.242.90   
06 TJENA cutii Hârtie. Cutie cu capac 9,99lei/buc. Se potriveşte cu 

 biblioteca BILLY şi etajera BESTÅ. Lat13×A26, H10cm. Galben 702.636.20   
Cutie cu capac 19,99lei/buc. Se potriveşte cu biblioteca BILLY şi etajera 
BESTÅ, A40cm. Lat27×A35, H20cm. Roz 202.636.27  
Cutie cu capac 24,99lei Se potriveşte cu etajerele  KALLAX  
şi BESTÅ (A40cm). Lat32×A35, H32cm. Negru 002.636.33

07 KNARRA coş 39,99lei/buc. Fiecare coş este împletit manual. Se poate  
folosi cu biblioteca HEMNES şi corpuri de depozitare. Lemn masiv de plop şi pin 
vopsit şi lăcuit. Designer: Carina Bengs. Lat38×A29, H16cm. 702.433.16
08 PJÄS coş 39,99lei Dimensionat pentru etajerele  KALLAX. Fibre de banan 
lăcuite. Lat32×A33, H32cm. 901.094.92   
09 DRÖNA cutie 14,99lei/buc. Se potriveşte cu etajerele  KALLAX.  
100% poliester şi carton. Lat33×A38, H33cm. 602.637.67   
10 RIFFLA coş 39,99lei Împletit manual. Ø32, H20cm. 402.526.37   
11 MAFFENS coş 89,99lei Fiecare coş este împletit manual. Iarbă de mare 
vopsită şi lăcuită. Ø45, H37cm. 402.524.49   
12 SAMLA cutie cu capac 54,99lei/buc. Plastic polipropilenic. L78×Lat56, 
H18cm. 55l. 698.713.88   
13 FÖRHÖJA set cutii 69,99lei/4buc. Include: 2 cutii (13x11x12cm),  
1 cutie (26x13x12cm) şi 1 capac/tavă (26x13x3,2cm). Lemn masiv de  
mesteacăn lăcuit. Designer: H Preutz/N Karlsson. 702.256.85

244 Cutii şi coşuri

Zambila de apă este o plantă  
care creşte în exces în lacuri 

şi iazuri. Devine mult mai 
utilă când este împletită 

în coşuri frumoase.

Exteriorul este acoperit  
cu material textil, iar interiorul  
cu hârtie imprimată. 
Disponibilă în diferite culori, 
forme şi dimensiuni.

12 SAMLA cutie cu capac 

19,99lei/buc.

Aceste cutii de lemn practice 
sunt lăcuite, pentru a rezista 
cât mai mult, indiferent dacă 

le aşezi pe birou sau pe 
măsuţa de toaletă.

FÖRHÖJA set cutii 

69,99lei/4buc.

„Hârtia este cel mai  
grozav material sustenabil. 
Provine din fibre de lemn,  
un material reciclabil,  
şi, la rândul ei, poate  
fi reciclată şi refolosită  
de până la şapte ori.  
Hârtia este un material  
subestimat, care poate  
lua numeroase forme, 
putând fi tratată încât  
să pară material textil  
sau chiar piele!”

Jakub Brat, inginer 
dezvoltare produse

Cutii şi coşuri 245

TJENA cutie cu capac  
Lat27×A35, H20cm

19,99lei/buc.

PAPPIS cutie cu capac

3,99lei/buc.

10 RIFFLA coş

39,99lei



Ai multe fotografi de familie 
sau desene colorate?  
Dacă vrei să înveseleşti  
atmosfera, pune-le rame  
noi şi găseşte-le loc  
în camera ta preferată. 

01 RIBBA ramă 89,99lei Include: paspartu. MDF melaminat şi plastic. Dimensiuni foto: Lat70×H100cm. Alb 900.783.39   

BILD poster 34,99lei Model: Laure Girardin Vissian. Pentru rame de 70x100cm. Lat70×H100cm. Techno 802.340.76   
02 Nou IKEA PS 2014 set postere 69,99lei/2buc. Include: 2 postere de 59x84cm şi 84x119cm. Gri/bej 002.553.84  

03 LILLARYD ramă 24,99lei Se poate suspenda orizontal sau vertical. MDF şi plastic. Designer: I Bermudez/D Wahl. Lat10×H15cm. Alb/galben 202.676.54   

04 SLÄTTHULT abţibild 39,99lei Model: Sandra Jacobs. 702.789.33   

05 BILD poster 29,99lei Model: Ashley Percival. Lat50×H70cm. Creatură fantastică 302.340.74   
RIBBA ramă 59,99lei Include: paspartu. MDF melaminat şi plastic. Dimensiuni foto: Lat50×H70cm. Alb 002.688.76

06 KÄRLEKEN ramă  
2 fotografi 9,99lei/buc.

09 NYTTJA ramă 7,99lei/buc. 10 RIBBA ramă 49,99lei  

Rame, tablouri şi ceasuri de perete 247246 Rame, tablouri şi ceasuri de perete

06 KÄRLEKEN ramă 2 fotografi 9,99lei/buc. Spațiu pentru o fotografe pe 
fecare parte. Plastic. Designer: Henrik Preutz. Lat20×H18cm. Roşu 402.328.09  
07 Nou PJÄTTERYD tablou 16,99lei Pânză imprimată. Lat15×H15cm. 
902.658.59   
08 RÄPPE set rame 59,99lei/3buc. Se pot suspenda sau aşeza orizontal  
sau vertical. Include: 1 ramă de 13x18 cm şi 2 rame de 10x15 cm.  
Hârtie şi plastic. Designer: I Bermudez/D Wahl. 702.690.14   

09 NYTTJA ramă 7,99lei/buc. MDF melaminat şi plastic. Dimensiuni  
fotografe: Lat18×H24cm. Culori asortate 101.857.29   
10 RIBBA ramă 49,99lei Aşază fotografa în fața sau în spatele ramei adânci.  
Include: paspartu. MDF melaminat şi sticlă. Designer: Lisa Lindström.  
Dimensiuni fotografe:  Lat50×H50cm. Negru 200.780.50   
11 SMYCKE ceas de perete 69,99lei Plastic. Designer: Marcus Arvonen.  
Multicolor 802.322.23   
12 TOLSBY ramă 2 fotografi 3,99lei Spațiu pentru  
o fotografe pe fecare parte. Plastic. Designer: Henrik Preutz. Dimensiuni  
fotografe: Lat10×H15cm. Alb 301.510.35

11 SMYCKE ceas de perete 69,99lei 12

02 Nou  IKEA PS 2014 set postere

69,99lei/2buc.

TOLSBY  
ramă 2 fotografi

3,99lei

Ceasul pe care-l creezi  
chiar tu. Ai 28 de piese 

hexagonale pe care le poţi 
combina şi recombina 

de câte ori vrei.

01

03

04

05

07

RÄPPE set rame

59,99lei/3buc.

08

Nou  PJÄTTERYD tablou

16,99lei



01

04

02 IKEA PS FEJÖ ghiveci  
cu sistem de irigare 69,99lei 

05

03 LANTLIV suport  
fori 179lei/buc.

07 08 SOCKER stropitoare 19,99lei 

10  

11

09 

01 ORÄDD ghiveci 1,79lei/buc. Interior emailat; protejează baza  
împotriva umezelii. Ceramică vitrifcată. Designer: K Hagberg/M Hagberg.  
Ø max. ghiveci: 10,5cm. Bej 201.745.94   
02 IKEA PS FEJÖ ghiveci cu sistem de irigare 69,99lei Cu rotile; uşor  
de mutat. Plastic. Designer: Thomas Sandell. Ø max. ghiveci: 32cm.  
Alb 200.393.94  
03 LANTLIV suport fori 179lei/buc. MDF şi lemn de esență tare.  
Designer: Nike Karlsson. L74×Lat32, H68cm. Alb 701.861.13  
04 Nou TORKIS coş haine fexibil 29,99lei Plastic polietilenic.  
Designer: Henrik Preutz. Lat58×A38, H28cm. Verde 202.542.32   
05 DIMPA set sacoşe sortare gunoi  24,99lei/4buc. Dimensiuni: 1buc. 
(28x18x25cm) (13l), 1buc. (38x28x25cm) (28l) şi 2buc. (28x28x43cm) (33l). 
100% polipropilenă. Designer: Sarah Fager. Alb 101.801.33   
06 IKEA PS 2014 seră 99,99lei Oferă un mediu optim pentru  
germinarea semințelor. Oțel anticoroziv şi plastic. Designer:  
Nicolas Cortolezzis. Lat46×A18, H45cm. Alb 402.575.93 

Ghivece şi suporturi 249248 Ghivece şi suporturi

07 BLADET vază 16,99lei/buc. Sticlă. Designer: Anne Nilsson.  
Ø12 , H22cm. 401.505.54   
08 SOCKER stropitoare 19,99lei Oțel galvanizat. Designer: Sarah Fager.  
2,6 l. 701.556.73   
09 SKURAR ghiveci 6,99lei Oțel anticoroziv. Designer: Ehlén Johansson.  
Ø max. ghiveci: 10,5cm. Alb 201.861.01   
10 GRÖNPEPPAR ghiveci cu sistem irigare 14,99lei/buc.  
Planta va rezista chiar dacă nu o poți uda regulat. Plastic. Designer:  
Ehlén Johansson. Ø max. ghiveci: 12cm. Alb 202.338.24  

11 Nou IKEA PS 2014 suport ghivece 69,99lei Se poate folosi în interior  
şi în exterior. Fiecare poliță susține un ghiveci cu Ø max. 21 cm. Oțel anticoroziv 
şi plastic. Designer: David Wahl. L70×Lat23, H53cm. Alb 302.575.98

DIMPA set sacoşe sortare gunoi 

24,99lei/4buc.

BLADET vază

16,99lei/buc.

„Poţi planta şi creşte 
verdeaţă chiar dacă  
ai doar un colţ de balcon  
sau o poliţă în bucătărie.  
Am creat multe produse 
pentru grădinărit  
în spaţii mici.  
Ghivece, plante  şi sisteme  
de irigare care se potrivesc 
oriunde, sunt uşor  
de manevrat şi amuzante. 
Pentru toată lumea!”

Sara Ottosson,  
dezvoltator de produs

O vază sau un pahar  
întors invers formează  
o seră temporară,  
care ajută plantele  
tinere să crească.

SKURAR ghiveci

6,99lei

06  

ORÄDD ghiveci

1,79lei/buc.

Nou  IKEA PS 2014 suport ghivece

69,99lei

Nou  TORKIS coş haine fexibil 

29,99lei

IKEA PS 2014 seră 129lei

99,99lei

GRÖNPEPPAR ghiveci cu sistem  
irigare 16,99lei

14,99lei/buc.



01 ENSIDIG vază 18cm 3,99lei  
28cm 12,99lei 

05 SINNLIG lumânare parfumată pahar 7,99lei/buc.  

VACKERT decoraţiune lumânare cu suport 12,99lei/buc. 

02 BORRBY felinar  

lumânare bloc 29,99lei 

04 MEDVETEN vază 24,99lei/buc.

03 ROTERA felinar  

lumânare pastilă 16,99lei 
06 07

09 SKURAR suport  

lumânare 8,99lei  

08 STABBIG felinar  

lumânare bloc 89,99lei 

01 Familia ENSIDIG Sticlă. Designer: C Halskov/H Dalsgaard.  
Vază 12,99lei H16cm. 102.398.88  Vază 3,99lei H18cm. 402.331.49   

Vază 12,99lei H28cm. 302.398.87   

02 BORRBY felinar lumânare bloc 29,99lei  
Se poate folosi în interior şi în exterior. Oțel şi sticlă. H28cm. Alb 302.701.42   
03 ROTERA felinar lumânare pastilă 16,99lei  
Se poate folosi în interior şi în exterior. Oțel anticoroziv şi sticlă. H21cm.  
Alb 301.229.86   
04 MEDVETEN vază 24,99lei/buc.  
Lucrată manual. Sticlă. Designer: Gunnel Sahlin. H21cm. Lila 002.089.86   

05 New SINNLIG lumânare parfumată pahar 7,99lei/buc.  
Sticlă şi parafnă parfumată/ceară vegetală. H9cm. Efect relaxant/gri 
302.510.87  VACKERT decoraţiune lumânare cu suport 12,99lei/buc.  
Oțel inoxidabil. Designer: S Edholm/L Ullenius. H9,5cm. 502.513.93

Vaze şi suporturi pentru lumânări 251250 Vaze şi suporturi pentru lumânări

06 GLANSIG suport lumânare pastilă  9,99lei  Pentru lumânări  
pastilă mici şi mari. Sticlă lăcuită.  Designer: Gunnel Sahlin.  H8cm.  
Lila închis 302.362.28   
07 JUBLA set lumânări neparfumate pentru candelabru 24,99lei/20buc.  
100% stearină. Ø22mm, H19cm. Alb 601.919.16   
08 STABBIG felinar lumânare bloc 89,99lei Metalul strălucitor refectă   
şi intensifcă lumina caldă a lumânării. Pentru lumânare cu Ø max. 10cm.  
Oțel anticoroziv. Designer: Henrik Preutz. H35cm. 702.361.13   
09 SKURAR suport lumânare 8,99lei Oțel anticoroziv. Designer:  
Ehlén Johansson. H11cm. Alb 602.360.43   
10 FÖRTJUST suport lumânare pastilă 8,99lei/buc. Pentru lumânări  
pastilă şi bloc. Sticlă.  Designer: J Asshoff/H Brogård. H8cm. 602.142.82   
11 Nou SINNLIG lumânare parfumată în pahar 7,99lei Sticlă şi parafnă 
parfumată/ceară vegetală. H9cm. Măr proaspăt/verde 702.510.85

10 FÖRTJUST suport lumânare pastilă  8,99lei/buc.

Inspirate din sticlele 
tradiţionale de lapte, 
aceste vaze au un aspect 
rustic, de modă veche.

Acest suport din inox 
perforat are dimensiunea 
perfectă pentru lumânările  
SINNLIG, dar se poate folosi 
şi cu o lumânare pastilă.

11 Nou  SINNLIG lumânare parfumată în pahar

7,99lei

ENSIDIG vază, 16cm 

12,99lei

GLANSIG suport lumânare pastilă

9,99lei
JUBLA set 20 lumânări  
neparfumate pentru  
candelabru

24,99lei

Colorate şi parfumate până 
la sfârşit, aceste lumânări 

împrospătează aerul 
până la 40 de ore.



SINNLIG
Culori vesele şi parfum care durează până  
la 25 de ore – lumânările parfumate SINNLIG 
creează o atmosferă plăcută în timpul unei 
petreceri sau în serile monotone.  
Poţi refolosi paharul ca suport pentru 
lumânări pastilă. Ţine-l câteva ore  
în frigider  pentru a îndepărta mai  
uşor resturile de ceară. 

SINNLIG lumânare parfumată în pahar
Sticlă şi ceară vegetală/parafnă parfumată. 
H7,5cm. Parfum foral/liliac 002.363.57      

3,99lei/buc.

01 CYLINDER set vază/bol 69,99lei/3buc.  
Se pot stivui pentru a economisi spațiu de depozitare. Include: 1 vază (H20cm, 
Ø18cm), 1 vază (H15cm, Ø14cm) și 1 bol (H8cm, Ø22cm). Sticlă. Designer:  
Anne Nilsson. 801.750.91   

02 NEGLINGE suport lumânare pastilă/bloc 1,49lei/buc.  
Pentru lumânări  bloc sau pastilă. Sticlă. Designer: K Hagberg/M Hagberg. 
H5cm. 901.520.94   

03 VASEN vază 6,99lei Sticlă. Designer: Åsa Gray. H20cm. 000.171.33   

04 STOCKHOLM set sfeşnice 69,99lei/2buc. Din inox lucios, cu bază solidă  
și fetru pe partea inferioară. Inox. Designer: Ola Wihlborg. H40cm. 902.482.85   

05 Nou IKEA PS 2014 set decoraţiuni 69,99lei/3buc.   
Include: 2 vaze, 1 borcan și 3 capace. Sticlă și oțel inoxidabil. Ø 9cm. 
Designer: Mathias Hahn. Multicolor 502.362.13   

06 STOCKHOLM vaze Lucrate manual. Sticlă. Designer: Ola Wihlborg.  
Vază 179lei/buc. H20cm. Verde 002.161.75   

Vază 129lei/buc. H40cm. Verde 902.329.77

252 Vaze şi suporturi pentru lumânări

NEGLINGE suport 
lumânare pastilă/bloc

1,49/buc.

VASEN vază  

6,99lei

04 STOCKHOLM set  

sfeşnice 69,99lei/2buc.

06 STOCKHOLM vază 20cm 179lei   
40cm 129lei

01 CYLINDER set vază/bol 69,99lei/3buc.

05

02

03 

Nou  IKEA PS 2014 set decoraţiuni 

69,99lei/3buc.
Capacele se potrivesc 
la oricare dintre cele 
3 borcane, aşa că le poţi 
combina după cum îţi place.



01 02 NOCKEBY canapea  
cu 2 locuri 2399lei 

06 SÄTER canapea cu 2,5 locuri 1299lei 

03 KARLSTAD canapea  
cu 3 locuri 1649lei 

07

08 STOCKHOLM canapea 3 locuri 4999lei 

04

05

01 KNOPPARP canapea cu 2 locuri 349lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% poliester. 
Designer: Nike Karlsson. Lat119×A76, H69cm. Gri 802.649.64   
02 NOCKEBY canapea cu 2 locuri 2399lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. In, viscoză şi oţel 
cromat. Lat203×A97, H66cm. Risane gri 790.205.90   

03 KARLSTAD canapea cu 3 locuri 1649lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. 
Lat205×A93, H80cm. Blekinge alb 898.405.36   
04 Nou IKEA PS 2014 şezlong colţ cu perne 1169lei/buc.  
Foloseşte pernele pentru a crea un colţ confortabil pentru citit. 100% bumbac. 
Lat90×A90, H130cm. Risane natur 890.235.26 

254 Canapele

05 NOCKEBY canapea cu 2 locuri cu şezlong dreapta 3899lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. In, viscoză şi oţel 
cromat. Lat277×A97/175, H66cm. Risane portocaliu 890.205.99   
06 SÄTER canapea cu 2,5 locuri 1299lei  
Piele naturală şi piele ecologică. Practică pentru familiile cu copii.  
Lat197×A82, H75cm. Fräsig maro închis 201.194.61   
07 SKOGABY canapea cu 3 locuri 2599lei  
Perne pentru şezut umplute cu spumă rezistentă şi căptuşeală din fbre  
de poliester; oferă confort optim. Piele naturală. Lat203×A85, H80cm.  
Robust gri 902.616.39   
08 STOCKHOLM canapea cu 3 locuri 4999lei  
Catifeaua este un material moale, preţios, rezistent la frecare şi uşor de 
curăţat cu ajutorul unei perii moi. Canapeaua se livrează cu husa pusă. Husă 
detaşabilă: 77% bumbac, 23% poliester. Designer: Niels Gammelgaard. 
Lat211×A88, H80cm. Sandbacka verde 102.450.59  

KNOPPARP canapea  
cu 2 locuri

349lei

Pregăteşte-ţi un spaţiu 
primitor doar pentru tine, 
chiar şi când eşti alături 
de prieteni şi de familie.  
Mai adaugă un şezlong   
ca să stai cât mai confortabil.

Cu arcuri ambalate 
individual, ca la saltele, 
această canapea este 
incredibil de confortabilă şi 
conţine mai puţină spumă.

„Sustenabilitatea nu  
este o noţiune abstractă. 
Este o problemă etică. 
Fiecare este responsabil 
să creeze produse mai 
bune pentru oameni  
şi pentru planetă.  
Ne străduim ca materi-
alele să se poată sorta 
şi recicla. Multe dintre 
canapelele noastre  
sunt ambalate plat,  
pentru ca transportul  
lor să fe mai efcient.”

Emilio Guzman,  
lider sustenabilitate
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Nou  IKEA PS 2014  
şezlong de colţ cu perne

1169lei/buc.

Ai nevoie de ajutor  
ca să-ţi transformi visul  
în realitate? Îţi oferim  
o gamă largă de servicii.

 Afă mai multe  
la pag. 313 sau intră  
pe www.IKEA.ro

NOCKEBY canapea  
cu 2 locuri şi şezlong dreapta

3899lei

SKOGABY canapea 3 locuri

2599lei.



01 SÖDERHAMN combinaţie canapea 000lei

02 03 ARILD şezlong cu braţ  

pe partea stângă 2499lei 

06 KIVIK canapea  

cu 3 locuri 1599lei 
05 07 TIRUP fotoliu rotativ 1549lei 

04 STOCKHOLM canapea cu 3 locuri 7999lei 

08 SÖDERHAMN taburet 699lei/buc. 

01 Familia SÖDERHAMN  

Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 97% poliester, 
3% nailon. Designer: Ola Wihlborg. Samsta galben închis.  
Taburet 619lei Lat93×A93, H40cm. 990.235.64   
Combinaţie canapea 3889lei Lat378×A99/151, H83cm. 290.461.54   

02 KLIPPAN canapea cu 2 locuri 709lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. 
Lat180×A88, H66cm. Randviken multicolor 290.065.96   
03 ARILD şezlong cu braţ pe partea stângă 2499lei  
Perne pentru șezut umplute cu spumă rezistentă; oferă suport confortabil 
corpului tău și revin ușor la forma iniţială după ce te ridici. Piele naturală. 
Lat89×A155, H81cm. Karaktär negru 301.387.94

256 Canapele

04 STOCKHOLM canapea cu 3 locuri 7999lei Din piele naturală vopsită; 
material moale, durabil și plăcut la atingere. Designer: Niels Gammelgaard. 
Lat211×A88, H80cm. Seglora natur 802.450.51   
05 KIVIK canapea cu 2 locuri şi şezlong 2498lei Husă: 80% bumbac  
și 20% poliester. Lat280×A95/163, H83cm. Dansbo alb 790.110.34   
06 KIVIK canapea cu 3locuri 15990lei Husă detașabilă, ușor de întreţinut 
și lavabilă la mașină. Husă: 65% poliester și 35% bumbac. Lat228×A95, 
H83cm. Orrsta bleumarin 690.114.83   

07 TIRUP fotoliu rotativ 1549lei Spuma poliuretanică cu rezistenţă 
crescută pentru mai mult confort. Piele naturală. Designer: Carl Öjerstam. 
Lat78×A79, H88cm. Kavat alb 701.265.67   
08 SÖDERHAMN taburet 699lei/buc. Husă durabilă și rezistentă,  
cu textură ușor strălucitoare și moale. Husă: bumbac, viscoză, poliester,  
lyocell și in. Lat93×A93, H40cm. Isefall natur 299.009.34   
Isefall turcoaz deschis 399.009.38

Această canapea moale  
şi adâncă este modulară  
şi ambalată plat, aşa încât  
o poţi duce chiar tu acasă. 
După ce s-a uzat, poţi separa  
şi recicla materialele.
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KIVIK canapea  
cu 2 locuri  şi şezlong

2498lei

Canapeaua din piele 
granulată devine mai moale 
şi mai frumoasă odată cu 
trecerea timpului.

SÖDERHAMN taburet

619lei

KLIPPAN canapea cu 2 locuri

709lei



05 YSTAD canapea cu 2 locuri 3299lei  Fotoliu 1999lei

01 

07 EKTORP taburet 279lei 04 STRANDMON fotoliu  
cu braţe 899lei  

09 MUREN fotoliu 1249lei 

02 EKTORP taburet 449lei 

08

03

10 EKTORP canapea cu 2 locuri şi şezlong 1799lei 

06

01 TIDAFORS canapea cu 3 locuri 2299lei Husă din ţesătură chenille,  
uşor lucioasă şi plăcută la atingere. Husă fxă: 77% poliester, 23% viscoză/ 
reion. Designer: Ola Wihlborg. Lat230×A95, H99cm. Hensta verde 702.769.53   
02 EKTORP taburet 449lei  Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă 

la maşină. Husă: 53% in, 47% viscoză. L82×Lat62, H44cm. Risane natur 
499.085.09   
03 TULLSTA fotoliu 340lei Husă fxă: 100% bumbac. Lat80×A70, H77cm. 
Ransta natur  200.402.41   
04 STRANDMON fotoliu cu braţe 899lei Husă fxă: 100% poliester. 
Lat82×A96, H101cm. Skiftebo portocaliu  602.731.01   
05 Familia YSTAD Spătarul înalt oferă suport pentru gât şi cap.  
Piele naturală: Grann maro închis.  
Canapea 2 locuri 3299lei Lat166×A92, H87cm. 801.932.31   
Fotoliu 1999lei Lat110×A92, H87cm. 501.932.56  

258 Canapele şi fotolii

06 EKTORP canapea cu 3 locuri 1399lei Husă detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. Lat218×A88, H88cm.  
Mobacka bej/roşu 190.067.90   
07 Familia EKTORP Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. 
Husă: 65% poliester şi 35% bumbac. Tygelsjö bej.  

Fotoliu 669lei Lat104×A88, H88cm. 899.325.45   
Taburet 279lei L82×Lat62, H44cm. 999.326.01   

08 EKENÄS fotoliu 799lei Husă din ţesătură chenille, uşor lucioasă  
şi plăcută la atingere. Husă fxă: 77% poliester, 23% viscoză/reion.  
Designer: Ola Wihlborg. Lat86×A78, H90cm. Hensta gri  802.766.60   
09 MUREN fotoliu 1249lei 3 poziţii reglabile. Husă fxă: 100% bumbac. 
Lat85×A94, H97cm. Idemo maro deschis 101.849.18   
10 EKTORP canapea cu 2 locuri şi şezlong 1799lei Husă detaşabilă,  
uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină Husă: 65% poliester şi 35% bumbac. 
Lat252×A88/163, H88cm. Tygelsjö bej 399.325.81

EKTORP fotoliu

669lei

TULLSTA fotoliu

340lei

Spătarul înalt susţine  
gâtul şi te ajută să te  
relaxezi atât de tare încât  
n-ai mai vrea să pleci.
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EKTORP canapea cu 3 locuri

1399lei
O canapea mare, cu spătar 
înalt, îţi oferă confort  
din plin. Stratul de spumă  
cu memorie urmează  
conturul corpului tău,  
apoi revine la forma iniţială.

EKENÄS fotoliu

799lei

TIDAFORS canapea cu 3 locuri

2299lei



01 STOCKHOLM fotoliu cu spătar înalt 1699lei Din spumă turnată,  
foarte rezistentă, oferă confort şi sprijin; îşi păstrează forma mulţi ani.  
Husa fotoliului este fxă; husele braţelor sunt detaşabile şi lavabile.  
Husă: 80% bumbac şi 20% in. Lat79×A83, H109cm. Mosta gri 802.396.96   
02 NOLMYRA fotoliu 149lei/buc. Furnir de mesteacăn vopsit şi lăcuit  
şi poliester. Lat64×A75, H75cm. Negru 402.335.35   

03 KARLSTAD fotoliu 829lei Husă detaşabilă, uşor de întreţinut  
şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. Lat91×A93, H80cm.  
Blekinge alb  698.404.05   

04 VÄRMDÖ balansoar 499lei Mobilier din lemn, potrivit atât  
pentru interior, cât şi pentru exterior. Lemn masiv de pin vopsit.  
Lat65×A74, H106cm. Negru maro 201.906.88   

05 VILLSTAD fotoliu cu spătar înalt 799lei Husă fxă: 97% poliester  
şi 3% nailon. Lat70×A97, H103cm. Samsta turcoaz  302.396.32   
06 EKERÖ fotoliu 599lei/buc. Husă fxă: 100% poliester.  
Lat70×A73, H75cm. Skiftebo bleumarin 202.628.78

260 Fotolii

12

07 LOCKSTA fotoliu 169lei Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă  
la maşină. Husă: 100% poliester. Lat71×A75, H78cm. Portocaliu 902.396.53   

08 STORSELE fotoliu cu spătar înalt 499lei Ratan vopsit, lăcuit. 
Lat69×A78, H100cm. Negru 202.016.82   

09 POÄNG fotoliu 458lei/buc. Cadru din mesteacăn arcuit stratifcat,  
rezistent. Lat68×A82, H100cm. Furnir mesteacăn/Isunda gri 690.108.84   

10 Nou IKEA PS 2014 taburet cu LED 249lei/buc. Plastic. Sarcină  
maximă: 130 kg. Ø34, H36cm. IKEA. Model G1304 IKEA PS 2014. Acest corp  
de iluminat are bec LED integrat. Becul nu poate f schimbat. Alb 002.633.41   

11 SKOGABY fotoliu 1499lei Piele naturală, uşor de întreţinut.  
Lat90×A85, H80cm. Robust gri 602.616.31   

12 KIVIK taburet 1999lei Spaţiu de depozitare mare şi practic sub şezut. 
Husă fxă: piele naturală. Lat90×A70, H43cm. Grann bej 102.006.35   

13 STOCKHOLM fotoliu rotativ 998lei/buc. Husă fxă: 77% bumbac  
şi 23% poliester. Lat67×A77, H76cm. Sandbacka galben 502.396.69
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Confort fără efort, zi de zi. 
Există numeroase cadre  

şi huse din care poţi alege  
o combinaţie în stilul tău.

KIVIK taburet

1999lei

06 EKERÖ fotoliu 599lei/buc.05 VILLSTAD fotoliu cu spătar înalt 799lei 

08 STORSELE fotoliu  

cu spătar înalt 499lei 

11 SKOGABY fotoliu 1499lei 

09 POÄNG fotoliu 458lei/buc.

13 STOCKHOLM fotoliu rotativ 998lei/buc.

„Ne place ideea de libertate totală. În ziua de azi,  
vrem să avem tehnologia la îndemână în orice loc. 
Taburetul cu LED IKEA PS 2014 este o combinaţie 
neobişnuită de veioză reîncărcabilă şi taburet.  
Tu hotărăşti cum îl foloseşti...”

T. Richardson, C. Brill, A. Williams, designeri

02

04 VÄRMDÖ balansoar 499lei 03

KARLSTAD fotoliu

829lei

01

STOCKHOLM 

fotoliu cu spătar înalt

1699lei

Spătarul înalt susţine ceafa, 
iar şezutul înclinat şi pernele 

moi te invită la relaxare.

Acoperit cu catifea moale  
şi bogată şi realizat din 
spumă turnată, foarte 

rezisentă, fotoliul rămâne 
confortabil mulţi ani.

10

07

Nou  IKEA PS 2014 

taburet cu LED

249lei/buc.

LOCKSTA fotoliu

169leiNOLMYRA fotoliu

149lei/buc.



01 KARLSTAD canapea extensibilă cu 3 locuri 3199lei 

05

04 MOHEDA colţar extensibil 1999lei 

03

01 KARLSTAD canapea extensibilă cu 3 locuri 3199lei Husă detaşabilă,  
uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. Lat225×A93, 
H83cm. Dimensiuni pat: 140×200cm. Husie portocaliu 499.292.05   
02 KARLABY/KARLSKOGA canapea extensibilă cu 3 locuri 1449lei  
Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 92% bumbac  
şi 8% poliester. Lat205×A105, H80cm. Dimensiuni pat: 140×200cm.  
Sivik galben-verde 999.273.55  03 LUGNVIK canapea extensibilă  
cu şezlong 1099lei Include: 3 perne. Husă fxă: 65% poliester şi 35%  
bumbac. Lat223×A83/136, H90cm. Dimensiuni pat: 120×200cm.  
Granån negru 502.084.94  04 MOHEDA colţar extensibil 1999lei Spaţiu 
de depozitare sub şezlong.  Include: 6 perne. Husă fxă: 100% bumbac. 
Lat246×A150, H87cm. Dimensiuni pat: 142×205cm. Blekinge maro 102.139.54   
05 HAGALUND canapea extensibilă cu 2locuri 1349lei Husă detaşabilă, 
uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% bumbac. Lat150×A86, 
H91cm. Dimensiuni pat: 120×196cm. Blekinge alb 598.437.44  

262 Canapele extensibile

LUGNVIK canapea  
extensibilă cu şezlong

1099lei

06

10
06 FRIHETEN colţar extensibil 1799lei Spaţiu de depozitare sub şezlong.  
Husă fxă: 100% poliester. L230×A151, H66cm. Dimensiuni pat: 140×204cm. 
Skiftebo gri închis 902.428.63  07 SVELVIK cadru divan 998lei 2 funcţii: ca-
napeaua de zi se transformă noaptea în pat. Salteaua şi aşternuturile se vând 
separat. Oţel anticoroziv. Lat88×L207, H117cm. Dimensiuni saltea: 80×200cm. 
Negru 402.084.75  08 BEDDINGE LÖVÅS canapea extensibilă 3 locuri 
889lei Husă detaşabilă, uşor de întreţinut şi lavabilă la maşină. Husă: 100% 
bumbac. Lat200×A104, H91cm. Dimensiuni pat: 140×200cm. Ransta gri închis 
598.743.73  09 IKEA PS LÖVÅS canapea extensibilă cu 2 locuri 1189lei  
Husă: 100% bumbac. Lat163×A111, H86cm. Dimensiuni pat: 160×205cm. 
Vansta roşu 598.743.87  10 HEMNES cadru divan cu 3 sertare 1249lei  
4 funcţii: canapea, pat  de 1 persoană, pat dublu  şi spaţiu de depozitare.  
Salteaua şi aşternuturile se vând separat. MDF. Designer: Carina Bengs. 
Lat87×L211, H86cm. Dimensiuni saltea: 80×200cm. Alb 500.803.15

Scanează pagina

02 KARLABY/KARLSKOGA  
canapea extensibilă cu 3 locuri  
1449lei 

0807 SVELVIK cadru divan 998lei 09 IKEA PS LÖVÅS canapea  
extensibilă cu 2 locuri 1189lei

Un loc comod de odihnă pentru 
tine devine un pat primitor 
pentru amândoi. Adaugă doar 
tipul preferat de saltea.

HEMNES cadru  
divan cu 3 sertare

1249lei

BEDDINGE LÖVÅS 
canapea extensibilă cu 3 locuri

889lei

Sub şezut există spaţiu 
de depozitare, iar husele 
detaşabile se pot spăla  
la maşină.

HAGALUND canapea  
extensibilă cu 2 locuri

1349lei

FRIHETEN colţar extensibil

1799lei

Livrare produse
Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra cumpărăturile acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.



01  02

04 IKEA PS 2012 măsuţă cafea cu 4 boluri 199lei  

03 STOCKHOLM noptieră 399lei 06 08 IKEA PS 2012 măsuţă 

cafea 169lei 

09 TOFTERYD măsuţă cafea 849lei 

10

07

12 HEMNES măsuţă cafea 299lei 
01 STOCKHOLM set mese 899lei/2buc. Textura specifcă a furnirului  
de nuc conferă fecărei mese un aspect unic. Lemn masiv și furnir de nuc lăcuit.  
Designer: Ola Wihlborg. L72×Lat47, Hmax: 36cm. 102.397.13   

02 HATTEN măsuţă cafea 89,99lei Tavă detașabilă; potrivită pentru servit. 
Oțel cromat și plastic. Ø40cm. Transparent 401.161.88   

03 STOCKHOLM noptieră 399lei Lemn masiv de fag și MDF. Designer:  
Ola Wihlborg. Ø42, H50cm. Galben 002.451.30   

04 Familia IKEA PS 2012 Lemn masiv de bambus lăcuit, oțel și plastic.  
Designer: Henrik Preutz. Alb/bambus.  
Măsuţă cafea 4 boluri 199lei Boluri multifuncționale, pot f folosite ca ghive-

ce pentru fori sau pentru la servit gustări. L48×Lat48, H48cm. 102.108.04  

Măsuţă cafea 129lei L48×Lat48, H48cm. 602.108.06   

05 Nou NORNÄS măsuţă cafea 199lei Din lemn masiv netratat;  
material rezistent ce poate f vopsit sau lăcuit, după preferințe.  
Designer: K Hagberg/M Hagberg. Lat59×A59, H45cm. 602.809.41 

264 Măsuţe cafea

06 Nou IKEA PS 2014 măsuţă cafea cu veioză 299lei Oțel anticoroziv. 
L68×Lat38, H113cm. Model G1302 IKEA PS 2014. Alb 202.636.46   

07 LIATORP măsuţă cafea 899lei MDF şi sticlă securizată.  
Designer: Carina Bengs. L93×Lat93, H51cm. 500.870.72   
08 IKEA PS 2012 măsuţă cafea 169lei Oțel anticoroziv.  
Designer: Ola Wihlborg. L70×Lat42, H48cm. Turcoaz închis 902.084.49   
09 TOFTERYD măsuţă cafea 849lei PAL melaminat și oțel cromat.  
Designer: Tord Björklund. L95×Lat95, H31cm. Negru lucios 401.974.86   
10 LACK măsuţă cafea 29,99lei/buc. Greutate mică; ușor de mutat.  
Panouri celulare. Sarcină maximă 25 kg. L55×Lat55, H45cm.  
Negru 200.114.08  Alb 200.114.13   
11 LINDVED măsuţă cafea 69,99lei Oțel anticoroziv.  
Designer: Ehlén Johansson. Ø50, H68cm. Alb 301.256.97   
12 HEMNES măsuţă cafea 299lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Carina Bengs. L55×Lat55, H50cm. Gri-maro 202.141.23 

HATTEN măsuţă cafea

89,99lei

LACK măsuţă cafea

29,99lei/buc.

„Măsuţa IKEA PS te ajută să-ţi încarci telefonul,  
să depozitezi reviste şi totodată îţi oferă lumină  
pentru citit. Este o interpretare modernă a produselor 
poloneze hibride de acum 50 de ani – creată  
să folosească la maximum spaţiile mici de acasă.”

T. Richardson, C. Brill, A. Williams, designeri

11 LINDVED măsuţă  

cafea 69,99lei 
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Nou  IKEA PS 2014  

măsuţă cu veioză

299lei

05 Nou  NORNÄS măsuţă cafea

199lei

IKEA PS 2012 măsuţă cafea

129lei

Din lemn de pin arctic netratat, 
rezistent şi cu aspect frumos. 
Vopseşte, lăcuieşte sau unge 
cu ulei, pentru un aspect  
personalizat.

Cadrul este rezistent,  
dar uşor, find realizat  

din bambus, un material 
natural.



01

07 HEMNES măsuţă cafea 549lei 

02 LÖVBACKEN  

măsuţă cafea 249lei 

04 VEJMON măsuţă cafea 349lei 

06

03

05  STUVA bancă  
cu depozitare 339lei

01 Nou IKEA PS 2014 măsuţă cu depozitare 299lei/buc.  
Plastic şi oţel anticoroziv. Ø44, H45cm. Multicolor 702.639.98   
02 LÖVBACKEN măsuţă cafea 249lei Textura furnirului de plop oferă  
fecărei mese un aspect unic. L77×Lat39, H51cm. Maro 802.701.25   
03 BOSNÄS taburet cu depozitare 79,99lei Husă detaşabilă şi lavabilă la 

maşină. Husă: 100% bumbac. L36×Lat36, H36cm. Ransta galben 602.666.81   
04 VEJMON măsuţă cafea 349lei Lemn masiv şi furnir de mesteacăn lăcuit.  
Designer: Ehlén Johansson. Ø60, H60cm. 801.366.79   
05 STUVA bancă cu depozitare 339lei Include rotile. PAL melaminat  
şi MDF. Lat90×A50, H50cm. Alb 398.766.60   

06 VITTSJÖ set mese 249lei/2buc. Dimensiuni: 50x50cm, H50cm şi 
90x45cm, H45,5cm. Oţel anticoroziv, sticlă securizată şi PAL melaminat.  
Designer: Johan Kroon. Negru-maro 802.153.32   
07 HEMNES măsuţă cafea 549lei Lemn masiv de pin lăcuit.  
Designer: Carina Bengs. L118×Lat75, H46cm. Nm 801.762.84 

266 Măsuţe cafea

LACK
În 2015, măsuţa LACK va împlini 35 de ani. 
Timp în care ţi-am oferit din ce în ce mai multe 
fnisaje şi culori. Ca cele două din imagine.   
Ceva totuşi, nu s-a schimbat. 
Măsuţa LACK este la fel de rezistentă şi uşoară  
şi se potriveşte de minune lângă o canapea 
sau un fotoliu. Uşor de asamblat, o poţi lua 
acasă şi te poţi bucura de ea chiar astăzi. 

BOSNÄS taburet 
cu depozitare

79,99lei

LACK măsuţă cafea  
Panouri celulare. L55×Lat55, H45cm. 
Roz 102.798.22  Gri 602.842.13

39,99lei/buc.

„Ne-am gândit mult la moduri mai puţin formale  
de sta şi de a mânca şi la cât de util ar fi să avem  
mai multe tăvi. Iată cum poţi stivui tăvile, formând  
o măsuţă. Nouă ni se pare că seamănă cu nişte 
sertăraşe cu mâncare pe care le poţi aranja exact  
aşa cum vrei.”

T. Richardson, C. Brill, A. Williams, designeri

VITTSJÖ set mese

249lei/2buc.

Nou  IKEA PS măsuţă cu depozitare

299lei/buc.



04

03

01 ARÖD veioză de birou 179lei/buc. Oțel și aluminiu anticoroziv.  H51,5cm. 
IKEA. Model B0825 Aröd. Gri 301.477.84  02 KRÄMARE șină tavan cu  
3 spoturi 109lei Spoturi reglabile. Aluminiu. L109cm. IKEA. Model T1109 
Krämare. 902.308.22  03 LERSTA lampadar 49,99lei/buc. Aluminiu. H131cm.  
IKEA. Model G0523-1 Lersta. 001.106.40  04 LOCK lustră 12,99lei  Sticlă şi oţel 
anticoroziv. Ø25cm.  IKEA. Model T0201 Lock. 000.556.91  05 FORSÅ veioză de 
birou 69,99lei Oţel anticoroziv. H50cm. IKEA. Model A0501 Forså. 001.467.76

268 Corpuri de iluminat

05

FORSÅ veioză de birou

69,99lei

Corpuri de iluminat 269

06 HEKTAR aplică/spot cu clemă 49,99lei Oțel și aluminiu. Ø22cm. IKEA.  
Model V1020 Hektar. 802.153.08   

07 KROBY lustră dublă 99,99lei Fiecare abajur din sticlă lucrată manual este 
unic. Sticlă și oțel. Lat85–124cm. IKEA. Model T0409 Kroby. 300.894.11   

08+12 RANARP lustră 129lei Ø38cm. IKEA. Model T1224 Ranarp. 602.564.94  

09 RANARP spot cu clemă 89,99lei Oțel. IKEA. Model V1211 Ranarp. 
102.313.21   

10 Familia FOTO Aluminiu lăcuit.  Lustră 44,99lei Răspândește  o lumină plă-
cută; poate f orientată spre masă sau spre bar. Ø25cm. IKEA. Model T0703 Foto. 
Verde 202.373.08  Lustră 59,99lei Fascicul de lumină focalizat; ideal pentru 
iluminatul meselor sau al barurilor. Ø38cm. Model  T0704 Foto. Alb 401.928.51   

11 ÄLGHULT lustră 99,99lei Asigură un iluminat plăcut și creează o atmosferă 
caldă și confortabilă în cameră. Lat42cm.  IKEA. Model T1229 Älghult. 402.458.16   

01–12 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile cu becuri de clasă energetică 
de la A++ la D.

08

01 ARÖD veioză de birou 179lei/buc. 02 KRÄMARE șină tavan  
cu 3 spoturi 109lei 

06  10 FOTO lustră Ø25cm 44,99lei 
Ø38cm 59,99lei

07

11 12 RANARP lustră 129lei 

Cablurile înfăşurate 

în material textil, detaliile 
de culoarea alamei  

şi elementele metalice 
mate conferă acestor lămpi 
un aspect retro-industrial.

LERSTA lampadar

49,99lei/buc.

Prinde  de o poliţă sau  
de pervaz. Capul reglabil 
este uşor de  orientat  
în orice direcţie.

RANARP lustră

129lei

09 RANARP spot cu clemă 89,99lei 

KROBY lustră dublă

99,99lei

LOCK aplică

12,99lei

ÄLGHULT lustră 129lei

99,99lei
HEKTAR aplică/spot  
cu clemă 69,99lei

49,99lei



01 MÖLNDAL lustră Ø11cm 39,99lei /buc.

05

02

04

03 ÅRSTID lustră 99,99lei 06 LYRIK lampadar 229lei 

09 KRISTALLER candelabru cu 3 braţe 189lei/buc.

07 08

01 Familia MÖLNDAL Lumina pătrunde prin abajurul perforat şi creează  
un model deoorativ luminos în cameră. Oţel. Designer: Ehlén Johansson.  
Lustră 39,99lei/buc. Ø11cm. IKEA. Model T1227 Mölndal. 402.563.53   
Lustră 69,99lei Ø30cm. IKEA. Model T1228 Mölndal. 302.563.58   

02 ÅRSTID aplică 39,99lei Oțel nichelat, 70% poliester și 30% bumbac.  
Abajur Ø16cm. A38cm. IKEA. Model V0802 Årstid. Alb 601.638.76   
03 ÅRSTID lustră 99,99lei 70% poliester, 30% bumbac, plastic și oțel. 
Ø46cm. IKEA. Model T1016 Årstid. Alb 901.760.47   
04 ALVINE PÄRLA abajur 59,99lei/buc. Piciorul lămpii și setul de cabluri  
se vând separat. 100% bumbac, polistiren și oțel. Ø38, H24cm. 801.804.41   
05 ÅRSTID lustră cu 3 braţe 99,99lei Abajurul din material textil conferă  
o lumină difuză și decorativă. Oțel nichelat și 100% poliester. IKEA. Model 
T1223 Årstid. 002.482.18 

01–03 şi 05 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile cu becuri de clasă 
energetică de la A++ la D.  

Corpuri de iluminat 271270 Corpuri de iluminat

06 LYRIK lampadar 229lei Lumină difuză pentru o atmosferă caldă  
și plăcută. Oțel anticoroziv și 100% bumbac. Designer: Sissa Sundling. 
H142cm. Abajur Ø35cm. IKEA. Model G1005 Lyrik. 901.959.70   

07 SÖDER lustră 259lei Creează o lumină de atmosferă. Sticlă și oțel.  
Designer: P Amsell/B Berlin. Ø30cm. IKEA. Model T1020 Söder. 201.956.95   
08 HEMSTA abajur 69,99lei/buc. 100% poliester și oțel. Ø36,  
H26cm. Roz 502.653.71   
HEMMA set cablu dublu 24,99lei Instalație fxă. L1,8m.  
IKEA. Model T1232 Hemma. Alb 602.630.36 

09 KRISTALLER candelabru cu 3 braţe 189lei/buc. Reglează ușor  
înălțimea cu ajutorul cârligelor în formă de S sau tăind lanțul. Oțel și sticlă. 
Ø32cm. IKEA. Model T0501 Kristaller. Argintiu 800.894.61  

06–09 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile cu becuri de clasă  
energetică de la A++ la D  

ÅRSTID aplică

39,99lei
MÖLNDAL lustră, Ø30cm

69,99lei

Pune imaginaţia la treabă. 
Alege din numeroasele  
abajururi, baze şi cabluri, 
pentru a crea corpul de  
iluminat potrivit casei tale.

HEMSTA abajur

69,99lei/buc.

HEMMA set cablu dublu

24,99lei

ÅRSTID lustră cu 3 braţe

99,99lei

O soluţie simplă: două lustre 
legate la un singur fasung.  

Cu un cablu dublu poţi aranja 
lustrele  mult mai creativ.

ALVINE PÄRLA abajur

59,99lei

SÖDER lustră

259lei



01

04 BRÅN bază veioză 45lei   JÄRA abajur 24,99lei 

10 VANADIN plafonieră/ 
aplică 179lei 

06 KLOR lustră LED 419lei 

08 

03 SÅNGEN veioză  
decorativă 89,99lei 

07

11 

12 GAVIK veioză decorativă 49,99lei/buc.

01 LAMPAN veioză decorativă 12,99lei/buc. Plastic polipropilenic. Abajur 
Ø19, H29cm. IKEA. Model B0201 Lampan. Turcoaz 702.686.51  Roz 002.686.59   
02 RYMDEN şină tavan, 3 spoturi LED 179lei IKEA. Model T1124 Rymden. 
502.285.95  03 SÅNGEN veioză decorativă 89,99lei  H27cm. IKEA. Model 
B1014 Sången. 002.687.77  04 BRÅN bază veioză 45lei H30cm. IKEA. Model 
B1011 Brån. 201.841.40  JÄRA abajur 24,99lei  Ø23cm. 802.286.26  

Corpuri de iluminat 273272 Corpuri de iluminat

05 KLABB veioză decorativă 139lei IKEA. Model B1019 Klabb. 302.687.28  
06 KLOR lustră LED 419lei Oţel cromat şi plastic. Ø40cm. IKEA. Model 
T1022 Klor. 301.806.84  07 HÄGGÅS lustră LED 179lei Ø60cm.  
IKEA. Model T1033 Häggås. 402.077.44  08 HOLMÖ lampadar 34,99lei 
Hârtie de orez şi oţel. H117cm. IKEA. Model G1007 Holmö. 301.841.68   
09 VANADIN lustră 89,99lei  Ø18cm.  IKEA. Model T1208 Vanadin. 
402.424.17  10 VANADIN plafonieră/aplică 179lei  Ø30cm. IKEA.  
Model T1209 Vanadin. 602.424.16  11 JANSJÖ aplică LED cu clemă 
44,99lei  IKEA. Model V1017 Jansjö. H40cm. 002.137.80  12 GAVIK veioză 
decorativă 49,99lei/buc. Sticlă. Ø18, H21cm. IKEA. Model B1101 Gavik. 
002.133.08  

01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 şi 12 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile 
cu becuri de clasă energetică de la A++ la D. 02, 06, 07 şi 11 Aceste corpuri 
de iluminat conţin lămpi LED încorporate, care nu pot f înlocuite.

05 KLABB veioză decorativă

139lei Alege dintr-o mulţime 
de feluri de abajururi 
şi baze şi combină-le  
aşa cum vrei.

„Tehnologia LED, care 
foloseşte diode foarte 
mici, a revoluţionat 
designul lămpilor. 
Inspirată din forma unui 
cap de duş, această lustră 
iluminează în mod egal, 
fără a crea reflexii şi este 
ideală deasupra mesei  
din sufragerie.”

K Hagberg/M Hagberg, designeri

Această aplică LED, uşoară 
şi foarte subţire, se fxează 

cu ajutorul unei cleme, 
iar braţul este total reglabil.

09 VANADIN lustră 89,99lei 

HÄGGÅS lustră LED

179lei

HOLMÖ lampadar

34,99lei

02

RYMDEN LED  şină tavan, 3 spoturi

179lei

JANSJÖ aplică LED cu clemă

44,99lei

LAMPAN  

veioză decorativă

12,99lei/buc.



01

07

02

01 KVARTÄR lustră 69,99lei Plastic polipropilenic. IKEA. Model T1222 Kvartär. 

902.078.07  02 MELODI lustră 19,99lei/buc. Fascicul de lumină focalizat;  
ideal pentru luminarea meselor sau a barurilor, de exemplu. Ø28cm. IKEA.  

Model T0618 Melodi. 000.379.80  03 STOCKHOLM candelabru 449lei  
Creează modele decorative pe tavan și perete. Ø52cm. IKEA. Model T1201  
Stockholm. 302.286.19  04 UPPBO lampă citit/lampadar 179lei  H165cm. 
IKEA. Model G1202 Uppbo. 502.313.57  05 IKEA PS 2012 lampadar LED 
499lei H155cm. Acest corp de iluminat are bec LED integrat. Becul nu poate  
f schimbat. IKEA. Model G1012 IKEA PS 2012. 802.077.61   

06 KVART aplică/spot cu clemă 24,99lei Se poate monta în două moduri;  
atât clema, cât și accesoriile de perete sunt incluse. Abajur Ø8.5cm. IKEA.  
Model V1021 Kvart. 601.524.44  07 LÅTER veioză decorativă 24,99lei /buc. 
H21cm. IKEA. Model B1220 Låter. 702.214.37

01–04, 06–07 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile cu becuri de clasă 
energetică de la A++ la D.

274 Corpuri de iluminat

Realizată din multe plăcuţe, 
această lustră difuzează 
lumina, creând o atmosferă 
plăcută în cameră.

KVARTÄR lustră

69,99lei

06 KVART aplică/spot  

cu clemă 24,99lei 

04 

LÅTER veioză decorativă

24,99lei/buc.

03 STOCKHOLM  

candelabru 449lei 

05 IKEA PS 2012 LED 

lampadar 499lei 

UPPBO lampadar

179lei

MELODI lustră

19,99lei/buc.

ÅRSTID veioză decorativă 

Abajurul din material textil conferă o lumină  
difuză și decorativă. H56cm.  
Compatibilă cu becurile cu clasă energetică 
de la A++ la D. 702.806.34

59,99lei



01 

03

02

04 TISDAG veioză birou LED 269lei/buc. 

06  
05 Nou HÅRTE LED veioză  
birou 69,99lei 

01 FRYEBO veioză LED 99,99lei Portabilă; potrivită pentru citit.  
Cu acumulatori; nu are nevoie de priză, încărcare prin USB. IKEA. Model B1227 
Fryebo. 102.586.07  02 Nou IKEA PS 2014 lustră 199lei/buc.  
Creează modele decorative pe tavan și perete. Plastic. Designer: David Wahl. 
Ø35cm. IKEA. Model T1231 IKEA PS 2014. 302.798.83   

03 Nou IKEA PS 2014 lampadar 199lei Oțel anticoroziv. Designer:  
Jon Karlsson. H161cm. IKEA. Model G1301 IKEA PS 2014. 002.600.88   

04 TISDAG veioză birou LED 269lei/buc. H58cm. IKEA. Model A1001  
Tisdag. 001.578.97  05 Nou HÅRTE LED veioză birou 69,99lei Ușor  
de folosit oriunde; poți încărca corpul de iluminat la portul USB al computerului  
sau la o priză obișnuită. H35cm. IKEA. Model B1308 Hårte. 402.669.84   

06 BÄVE şină tavan 3 spoturi LED 219lei Oțel anticoroziv și aluminiu. 
L78cm. IKEA. Model T1126 Bäve. 402.376.42    
01, 04, 05 şi 06 Aceste corpuri de iluminat conţin lămpi LED încorporate,  
care nu pot f înlocuite.  02 şi 03 Aceste corpuri de iluminat sunt compatibile  
cu becuri de clasă energetică de la A++ la D.

Nou  IKEA PS 2014 

lampadar

199lei
Reglează unghiul  

de înclinare a capului  
lampadarului în direcţia 
dorită. Acum, ia cartea 

preferată şi relaxează-te.

Nou  IKEA PS 2014 lustră

199lei/buc.

BÄVE LED şină  
tavan, 3 spoturi

219lei

276 Corpuri de iluminat

LED-ul încorporat foloseşte 
cu până la 85% mai puţină 
energie şi durează de până 
la 20 de ori mai mult decât 
un bec incandescent.

Familiile de refugiaţi merită un viitor mai bun

IKEA Foundation ajută la furnizarea energiei solare 

familiilor şi copiilor de refugiaţi.

Anul trecut, împreună cu parteneri printre  
care şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi (UNHCR), am contribuit la proiectarea  
unui prototip de adăpost pentru refugiaţi.  
Este o alternativă demnă și sigură de locuit  
pentru milioanele de familii vulnerabile din taberele  
de refugiaţi, deja testată şi dată în folosinţă. 

Lumina pe bază de energie solară este următoarea 
noastră prioritate. Astfel, oamenii din taberele  
de refugiaţi pot învăţa, munci şi f în siguranţă  
şi după apusul soarelui.

Vrem să creăm o viaţă de zi cu zi mai bună pentru 
cei mai vulnerabili copii din lume şi familiile lor. 

IKEA Foundation asigură fnanţarea pe mai departe 
a altor idei inovatoare, pentru a oferi refugiaţilor  
un viitor mai bun.

 Afă mai multe despre proiectele globale 
pe care le susţinem pe  www.IKEAFoundation.org

FRYEBO veioză LED 119lei

99,99lei



01

09

01  IKEA PS 2014 birou 799lei Cu orifciu pentru organizarea cablurilor.  
Lemn masiv de fag şi furnir de mesteacăn. Lat90×A44, H127cm.  
Portocaliu/mesteacăn 002.607.00   

02 BESTÅ BURS birou 1190lei Blat lung şi comod pentru 2 persoane.  
PAL melaminat. Designer: Mikael Warnhammar. Lat180×A40, H74cm.  
Alb lucios 501.473.54  
03  MICKE birou 299lei Unitatea de depozitare se poate monta pe stânga  
sau pe dreapta. MDF şi oțel anticoroziv. Designer: Henrik Preutz. Lat105×A50, 
H75cm. Alb/verde 102.216.14  JULES scaun de birou junior 129lei Șezut: 
furnir de mesteacăn. Şezut: Lat35×A32, H38–50cm. Roz/argintiu 498.845.32   

04  Familia ALEX Designer: Johanna Asshoff. Gri. Comodă cu rotile 399lei 
Lat67×A48, H66cm. 502.649.27  Birou 649lei Sistem încorporat de organizare  
a cablurilor. Lat131×A60, H76cm. 902.607.10   
05 VOLMAR scaun rotativ 979lei Husă din piele naturală, uşor de întreținut. 
Designer: Henrik Preutz. Şezut Lat41×A44, H40–57cm. Negru Mjuk 402.929.21

278 Mobilier pentru birouri

06 STOLJAN scaun conferinţă 119lei Scaunele se pot stivui pentru  
a economisi spațiu. Oțel anticoroziv şi bumbac/poliester cu strat poliuretanic. 
Lat45×A51, H81cm. Alb/negru 899.074.52   
07 MALM birou cu tăblie culisantă 499lei Poți monta tăblia culisantă la  
stânga sau dreapta. PAL melaminat şi MDF. Lat151×A65, H73cm. Alb 702.141.92   

08 BYLLAN suport laptop 59,99lei Uşor de curățat; husă textilă detaşabilă  
şi lavabilă la maşină. Pentru laptopuri cu diagonala de 43cm. 100% bumbac  
şi plastic. Designer: C Ramnek. Lat51×A38, H8cm. Multicolor/alb 702.782.40   
09  IKEA PS 2014 masă laptop 229lei Cu orifciu pentru organizarea  
cablurilor. Oțel anticoroziv. Designer: David Wahl. Lat45×A33, H96cm. 
202.684.65   

10 ALGOT ansamblu depozitare 275lei Consolele, polițele şi alte accesorii 
se fxează cu un simplu clic; soluție de depozitare uşor de asamblat, reglat  
şi modifcat. PAL melaminat şi oțel anticoroziv. Lat65×A60, H196cm.  
Alb 499.038.42   
MARIUS taburet 19,99lei  Oțel anticoroziv şi plastic. Negru 101.356.59

„Locuim în oraş, aşa că am căutat mobilier care  
ne permite să lucrăm unde vrem şi în care să ascundem 
privirii ustensilele odată ce am terminat. Biroul IKEA PS 
2014 este exact aşa. Mic, confortabil şi cu depozitare 
suplimentară, uşor accesibilă, în partea de sus.”

Krystian Kowalski, Maja Ganszyniec şi Pawel Jasiewicz, designeri

MICKE birou

299lei

04  ALEX birou 649lei 05 VOLMAR scaun rotativ 979lei

02 BESTÅ BURS birou 1190lei

03 

06 STOLJAN scaun  
conferinţă 119lei 

07  MALM birou cu tăblie  
culisantă 499lei

08 BYLLAN suport laptop 59,99lei

10 

Scanează pagina

Cu ajutorul acestui suport 
confortabil şi stabil nu mai 
trebuie să sprijini laptopul 

cald pe pe picioare.

Nou  IKEA PS 2014 birou

799lei

Nou  IKEA PS 2014 masă laptop

229lei

ALGOT ansamblu depozitare

275lei



02

07

01 HEMNES birou 1190lei Pentru monitoare de până la 17”. Lemn masiv  
de pin. Lat89×A43, H107cm. Negru maro 102.457.09  LILLHÖJDEN scaun 
rotativ 299lei Husă: 100% bumbac. Şezut Lat44×A44, H41-52cm.  
Negru Idemo 102.214.02  02 BORGSJÖ birou colţ 279lei PAL melaminat. 
Lat93×A93, H75cm. Maro 202.209.68  03 MALM birou 539lei Furnir de frasin 
lăcuit şi vopsit. Lat140×A65, H73cm. Negru maro 002.141.57

280 Mobilier pentru birouri

04 TORNLIDEN/NIPEN masă 429lei Furmir de pin lăcuit şi lemn masiv  
de fag. L120×Lat60, H75cm. Furnir de pin/gri 099.309.13    
05 LEKSVIK birou 449lei Sertarul este potrivit pentru laptopuri de max. 17”. 
Lemn masiv de pin lăcuit. Lat79×A50, H74cm. Negru 201.334.00   

06 LINNMON/ODDVALD masă 199lei MDF şi lemn masiv de albizia. 
L150×Lat75, H74cm. Negru maro/negru 890.020.10  PATRIK scaun  
rotativ 549lei  Husă: 100% lână. Şezut Lat44×A40, H42–52cm. 700.681.62   
07 LINNMON/ADILS masă 149lei MDF şi oțel anticoroziv. L150×Lat75, 
H74cm. Gri/negru 899.326.30   
08 LINNMON/KRILLE masă 229,99lei MDF şi oțel anticoroziv. L120×Lat60, 
H74cm. Alb 590.019.55    
09 VITTSJÖ suport  laptop 89,99lei Oțel anticoroziv şi sticlă securizată. 
Lat35×A55, H65cm. Negru maro 002.502.49   

10 GREGOR scaun rotativ 349lei  Şezut/spătar: hârtie fără înălbitori. Şezut 
Lat45×A47, H42–53cm. Alb Vittaryd 702.604.62  LIATORP birou 999lei MDF. 
Designer: Carina Bengs. Lat145×A65, H73cm. Gri 802.694.19

10

Ai nevoie de ajutor ca să-ţi transformi 
visul în realitate? Îţi oferim o gamă 
largă de servicii.

 Afă mai multe la pag. 313  
sau intră pe www.IKEA.ro

03 MALM birou

539lei LIATORP birou

999lei

Oferă un farmec clasic 
spaţiului tău de lucru, 
dar şi toate benefciile 
lemnului masiv.

LINNMON/ODDVALD masă

199lei

BORGSJÖ birou de colţ

279lei

04 TORNLIDEN/NIPEN masă 429lei 

05 LEKSVIK birou 449lei 

08 LINNMON/KRILLE  
masă 229,99lei  

06 PATRIK scaun rotativ 549lei 

09 VITTSJÖ suport  
laptop 89,99lei 

01 HEMNES birou 1190lei    
LILLHÖJDEN scaun rotativ 299lei 

Scanează pagina

Cu sistem încorporat de 
colectare a cablurilor, 

acest birou din lemn masiv 
păstrează cablurile în 

siguranţă, ascunse vederii.

Căută pe www.IKEA.ro 
picioarele şi blaturile de 
masă disponibile şi creează 
biroul perfect pentru tine.

GREGOR scaun rotativ

349lei

LINNMON/ADILS masă

149lei



01

282 Scaune de birou

07

01 MALKOLM scaun rotativ 329lei Tensiune reglabilă la înclinare.  
Husă: bumbac/poliester învelit în poliuretan. Şezut Lat52×A45, H45–58cm.  
Bomstad negru 201.968.07   

02 SKRUVSTA scaun rotativ 429lei Husă fxă: 100% bumbac. Şezut 
Lat48×A45, H47–55cm. Multicolor 602.786.41   

03 MARKUS scaun rotativ 599lei Cu sistem de reglare şi blocare a unghiului  
de înclinare pentru mai multă stabilitate şi control. Husă: 90% lână,  10% nailon. 
Şezut Lat53×A47, H45–57cm. Sonnebo albastru 501.788.59   

04 VILGOT scaun rotativ 249lei Tensiune reglabilă la înclinare;  
măreşte sau scade rezistenţa pentru a se potrivi mişcărilor şi greutăţii tale.  
Şezut Lat47×A48, H47–60cm. Havhult roşu 801.931.89   

05 TORKEL scaun rotativ 249lei Husă: bumbac/poliester învelit în poliure-

tan. Şezut Lat49×A42, H40–52cm. Bomstad negru 002.124.84   

06 VILLSTAD scaun rotativ 599lei/buc. Husă fxă: 97% poliester  
şi 3% nailon. Şezut Lat50×A40, H47–60cm. Samsta turcoaz 902.413.78   

07 SNILLE scaun rotativ 79,99lei Lat45×A39, H39-51cm. 698.166.41  

MALKOLM scaun rotativ

329lei

06

04 

03 

05 TORKEL scaun rotativ 249lei 

02 SKRUVSTA scaun  

rotativ 429lei 

VILLSTAD scaun rotativ

599lei/buc.

SNILLE scaun rotativ

79,99lei

VILGOT scaun rotativ 

249lei

MARKUS scaun rotativ

599lei

Este confortabil şi practic, 
cu şezut reglabil pe 
înălţime, funcţie rotativă 
şi rotile.

Iată de ce ne place 
scaunul rotativ  
FINGAL

Stă exact acolo  
unde vrei tu:  
rotilele se blochează 
automat.

Testat pentru a f 
folosit acasă, scaunul 
respectă standardele  
EN 12520 şi EN 1022 
de rezistenţă şi 
siguranţă.

Are rotile pentru  
podele moi.

FINGAL scaun rotativ 199lei 

Husă: bumbac/poliester învelit în poliuretan. Şezut: Lat49×A42,  
H38–50cm. Bomstad negru  901.965.97

169lei



01 Nou NORNÄS bancă 449lei 

02 NORDEN masă pliantă 749lei    

IDOLF scaun 219lei 

03 MELLTORP masă 169lei   04 07 REIDAR scaun 199lei/buc.

05 Nou IKEA PS 2014 bancă 199lei 

01 Nou Familia NORNÄS Lemn masiv de pin. Designer: K Hagberg/ 

M Hagberg.  
Masă 998lei L161/221×Lat88, H74cm. 302.868.45   
Bancă 449lei L138×Lat38, H45cm. 902.868.47   
02 NORDEN masă pliantă 749lei Cu extensii pliante; pentru 2-4 persoane; 

reglează dimensiunile în funcţie de nevoie. L26/89/152×Lat80, H74cm.  
Alb 702.902.23   

IDOLF scaun 219lei/buc. Lemn masiv și furnir de fag. Designer:  

Ola Wihlborg. Lat42×A47, H80cm. Alb 402.288.12   

03 Familia MELLTORP Alb.  

Masă 169lei Pentru 4 persoane. L125×Lat75, H74cm. 190.117.77   

04 IKEA PS 2012 masă cu extensie pliantă 649lei  
Ușor de reglat pentru 2-4 persoane cu ajutorul extensiilor. Bambus și aluminiu.  
Designer: Jon Karlsson. L74/106/138×Lat80, H74cm. Alb 202.068.06  
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05 Nou Colecţia IKEA PS 2014 Placaj mesteacăn, folie de melamină  
laminată la presiune înaltă și oţel anticoroziv. Designer: Mathias Hahn. Alb 
Masă 349lei L170×Lat60, H71cm. 702.594.87   
Bancă 199lei 2-3 locuri. L130×Lat30, H45cm. 102.594.85   

06 TORSBY masă 549lei Pentru 4 persoane. Oţel cromat și sticlă  
securizată. L135×Lat85, H74cm. Alb 598.929.37   

VILMAR scaun 149lei/buc. Scaunele se pot stivui; economisesc spaţiu  
când nu sunt folosite. Lat52×A55, H89cm. Roșu 098.897.58   

07 Nou IKEA PS 2014 masă 1119lei Sertar practic sub blat pentru  

depozitarea tacâmurilor, șerveţelelor sau așezarea suporturilor de farfurii.  
Lemn masiv de pin. Designer: Mathias Hahn. L120×Lat75, H74cm. 202.468.45   

REIDAR scaun 199lei/buc. Scaunele se pot stivui; economisesc spaţiu  
când nu sunt folosite. Aluminiu. Designer: Ola Wihlborg. Lat49×A50,  

H78cm. Galben 402.407.72  

Acest scaun are spătarul  
curbat pentru ca tu să stai  
confortabil la masă. Folo-

sim numai lemn exploatat 
conform unor standarde 
forestiere stricte. 

06 TORSBY masă 549lei   VILMAR scaun 149lei/buc.

Mobilier pliant, adaptabil 
şi uşor de mutat, care te 
ajută să economiseşti spaţiu  
şi poate f folosit şi afară.

Scanează pagina

Livrare produse
Dacă preferi, contra cost, îţi putem 
livra cumpărăturile acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

60lei
 Afă mai multe pe www.IKEA.ro 

sau întreabă în magazin.

Cu sertare practice la fecare 
capăt pentru păstrarea  

la îndemână a accesoriilor 
pentru masă.

Din lemn de pin artic, masa 
nu este doar frumoasă,  

ci şi utilă. Când ai oaspeţi, 
foloseşte extensia pliantă.

Nou  NORNÄS masă

998lei

IKEA PS 2012 masă  
cu extensie pliantă

649lei

Nou  IKEA PS 2014 masă

349lei

Nou  IKEA PS 2014 masă

1119lei



02

08

01 STORNÄS masă extensibilă 1249lei Cu 1 extensie. Pentru 4-6  

persoane. Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Carina Bengs. L147/204×Lat95,  
H74cm. Negru-maro 201.768.47   
KAUSTBY scaun 179lei/buc. Lemn masiv de pin lăcuit. Lat44×A48,  
H103cm. Negru-maro 401.822.44   
02 NORDEN masă extensibilă 1599lei Cu 1 extensie. Pentru 8-10 
persoane. Lemn masiv de mesteacăn. Designer: Mikael Warnhammar. 
L241/303×Lat100, H75cm. 202.425.93   
03 GLIVARP masă extensibilă 1099lei Sticlă securizată, oţel cromat  
şi aluminiu. Designer: Carl Öjerstam. L125/188×Lat85, H74cm. 302.175.26  
TOBIAS scaun 249lei/buc. Oţel cromat şi plastic. Designer: Carl Öjerstam. 
Lat55×A56, H82cm. 201.150.38   
04 BÖRJE scaun 149lei/buc. Husă lavabilă la maşină. Lemn masiv  
de fag şi 100% bumbac. Lat44×A55, H100cm. 301.168.48  BJURSNÄS masă 
299lei PAL melaminat şi furnir de frasin. Ø94, H72cm. Negru-maro 002.828.39
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05 Familia LERHAMN Lemn masiv de pin lăcuit. Designer: Nike Karlsson.   
Masă 299lei L118×Lat74, H73cm. Aspect antichizat/vopsit alb 102.642.79   

Scaun 129lei/buc. Lat42×A49, H85cm. Aspect antichizat/Vittaryd bej 
202.594.23   

06 INGATORP masă extensibilă 998lei Cu 1 extensie. Pentru 4-6 per-

soane. Furnir de fag şi lemn masiv de mesteacăn, vopsit şi lăcuit transparent. 
Designer: Carina Bengs. Ø110/L155, H74cm. Negru 802.170.72   

07 TÄRENDÖ masă 129lei Blat melaminat. Suprafaţă rezistentă la umezeală 
şi la pete; uşor de curăţat. L110×Lat67cm. Negru 990.004.83   

08 BJURSTA masă extensibilă 799lei Cele 2 extensii pot f depozitate sub 
blat; pentru 6-8 persoane. Furnir de frasin lăcuit. Designer: Tord Björklund. 
L175/218/260×Lat95, H74cm. Negru-maro 701.162.62  

Scanează pagina

BJURSTA masă extensibilă

799lei

05 LERHAMN masă cu 2 scaune

557lei

Știm că uneori parcă nu mai vrei  
să te ridici de la masă.  Aşa că am  
tratat lemnul cu lac transparent  
ca să-ţi fe mai uşor să întreţii 
suprafaţa şi culoarea naturale.

07 06 INGATORP masă  

extensibilă 998lei 

03 GLIVARP masă extensibilă 1099lei    
TOBIAS scaun 249lei/buc.

04 BÖRJE scaun 149lei/buc.

01 KAUSTBY scaun 179lei/buc.

Se extinde uşor şi face loc  
pentru 6 persoane. Trage  
în lateral jumătăţile mesei  
şi fxează extensia în mijloc.

NORDEN masă extensibilă

1599lei
STORNÄS masă extensibilă

1249lei

BJURSNÄS masă

299lei
TÄRENDÖ masă

129lei



01

09

02 ÄLMSTA scaun 399lei 

04 STOCKHOLM scaun 699lei 

08

03 BERNHARD scaun 499lei/buc.

05 NISSE scaun  
pliant 49,99lei/buc.

01 Nou MÄSTERBY taburet 2 trepte 99,99lei/buc. Plastic reciclat.  

Lat43×A40, H50cm. Gri 302.401.50  Galben 402.332.34   

02 ÄLMSTA scaun 399ei Lucrat manual. Ratan. Lat60×A60, H96cm. 

802.340.19   

03 BERNHARD scaun 499lei/buc. Piele naturală, moale, rezistentă și ușor 
de întreţinut. Designer: Ola Wihlborg. Lat45×A50, H77cm. 102.462.14   

04 STOCKHOLM scaun 699lei Lemn masiv și furnir de fag.  
Designer: Ola Wihlborg. Lat58×A50, H76cm. 602.462.21  

05 NISSE scaun pliant 49,99lei Lat45×A47, H76cm. 301.150.66  
06 HENRIKSDAL scaun 299lei Husă detașabilă. Lat51×A58, H97cm.  
Negru-maro/Dansbo maro 599.264.66    
07 ADDE scaun 49,99lei/buc. Oţel și plastic polipropilenic. 902.142.85   

08 Nou IKEA PS 2014 bancă 399lei Aluminiu și lemn masiv de stejar. 
Lat105×A67, H90cm. 702.595.24   
09 MARIUS taburet 19,99lei/buc. Şezut Ø32, H45cm. 002.461.96  
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0706HENRIKSDAL scaun 299lei 

Acest taburet cu trepte, 
colorat şi vesel, este fabricat 

din plastic reciclat, la care 
s-a adăugat fbră de sticlă, 

pentru mai multă rezistenţă.

ADDE scaun 

49,99lei

Nou  IKEA PS 2014 bancă

399lei

MARIUS taburet

19,99lei/buc.

Nou  MÄSTERBY taburet 2 trepte

99,99lei/buc.

TÄRENDÖ/ADDE masă cu 4 scaune  
Blatul melaminat este rezistent la umezeală,  
pete şi uşor de curăţat. Dimensiuni masă: Lat67×L110cm.  
Scaune: Lat39×A47, H77cm. Negru 790.106.90

329lei
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05 SKOJA bol 4,99lei/buc.  
Sticlă. Designer: Henrik Preutz. Ø12cm. Turcoaz 502.612.07   

06 GÄLL ceaşcă cu farfurie 12,99lei Sticlă. 20cl. 902.099.91   

07 Familia MYNDIG Ceramică vitrifcată. Designer: Eva Sjödin.  
Bol 7,99lei/buc. L15×Lat15cm. Alb 801.929.29   
Farfurie 12,99lei/buc. L28×Lat21cm. Alb 701.767.03   

08 HEDERLIG pahare Sticlă. Designer: Anne Nilsson. 
Pahar vin alb 5,99lei/buc. 35cl. 802.358.39   
Pahar vin roşu 4,99lei/buc. Cupa largă reţine aroma. 59cl. 001.548.70   

09 TRYGG bol 8,99lei/buc. Sticlă. Designer: K Hagberg/ 
M Hagberg. Ø28cm. 201.324.53   
10 MURKLA pahar 2,99lei/buc. Sticlă. Designer:  
Lisa Bengtsson. 23cl. Multicolor 602.358.83 

09

HEDERLIG pahar vin alb

5,99lei/buc.

08 HEDERLIG pahar vin roşu 4,99lei/buc. 

06 GÄLL ceaşcă  
cu farfurie 12,99lei 

10 MURKLA pahar 2,99lei/buc. 

Cine spune că la masă, toate 
farfuriile trebuie să fe la fel? 
Combină stiluri, culori şi modele 
asortate pentru un aspect unic, 
pe gustul tău.

01–03 Familia FÄRGRIK Design simplu şi funcţional; uşor de asortat cu alte culori şi forme. Familia FÄRGRIK este suportul perfect pentru multe feluri de mâncare. 
Ceramică glazurată. Designer: Maria Vinka.  
01 Bol 4,99lei/buc. Ø16cm. Alb 301.462.80  Portocaliu 402.522.89   
02 Farfurie aperitiv 4,99lei/buc. Ø21cm. Alb 901.462.96  Portocaliu 902.523.00   
03 Farfurie 7,99lei/buc. Ø27cm. Turcoaz 402.347.90   
04 OFFENTLIG tavă 29,99lei Carton stratifcat. Designer: Lisa Bengtsson. Ø43cm. Multicolor 302.362.47
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05   07 MYNDIG bol 7,99lei/buc.  

SKOJA bol

4,99lei/buc.
Designul neobişnuit 

este inspirat de origami,  
tehnica împăturirii hârtiei. 

Farfuriile par fragile,  
dar pot f folosite în cuptorul 

cu microunde şi spălate 
în maşina de spălat vase.

01 Färgrik bol

4,99lei/buc.
02

0304

MYNDIG farfurie

12,99lei/buc.

TRYGG bol

8,99lei/buc.



01 FRODIG farfurie aperitiv Ø17cm 7,99lei/buc.   
Farfurie Ø21cm 8,99lei/buc.

03 TRIVSAM sosieră 14,99lei 02 04 ENFALDIG şerveţel  
hârtie 3,99lei/30buc.

06 PROMENAD farfurie aperitiv 12,99lei/buc.  
Farfurie 16,99lei/buc.

10 ARV farfurie aperitiv 7,99lei/buc. 

08 ARV BRÖLLOP platou  
cu picior şi capac 39,99lei 

01 Familia FRODIG Sticlă securizată. Designer: Olga Popyrina.  
Bol 7,99lei/buc. Ø17cm. 402.217.83  Farfurie aperitiv 7,99lei/buc. 
Ø21cm. 302.217.88  Farfurie 8,99lei/buc. Ø28cm. 902.217.85   

02 REKO set pahare 3,99lei/6buc. Se poate stivui; economiseşte spaţiu. 
Sticlă. Designer: K Hagberg/M Hagberg. 17cl. 800.940.14   
03 TRIVSAM sosieră 14,99lei Ceramică glazurată.  
Designer: Jon Eliason. 0,6l. Alb 602.086.05   
04 ENFALDIG şerveţel hârtie 3,99lei/30buc. Trei straturi;  absorbţie 
optimă. Designer: Inga Leo. L33×Lat33cm. Albastru/alb 902.360.13   
05 KORKEN sticlă cu dop 8,99lei/buc. Cu sistem etanş antiscurgere.  
Sticlă reciclată. 1l. 302.135.52   

06 Familia PROMENAD Veselă clasică, cu un model unic inspirat din  
ceramica pictată manual. Porţelan feldspat. Designer: S Pryke/M Åkerblom. 
Farfurie aperitiv 12,99lei/buc. Ø21cm. 502.096.34   
Farfurie 16,99lei/buc. Ø27cm. 502.096.29  
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07 POKAL bol 5,99lei Ceramică vitrifcată. Ø14cm. 402.097.38   
08 ARV BRÖLLOP platou cu picior şi capac 39,99lei  
Potrivit pentru ocazii festive; serveşte produse de patiserie, brânză sau  
prăjituri. Sticlă. Designer: Sissa Sundling. Ø29, H22cm. 401.255.50   

09 MOGEN set tacâmuri, 24 piese 129lei  
Include: furculiţă, cuţit, lingură şi linguriţă, 6buc. din fecare.  
Oţel inoxidabil şi plastic. Designer: Jon Eliason. Negru 101.858.52   
10 Familia ARV Veselă în stil simplu, rustic, cu margine uşor ondulată. 
Se combină cu alte piese din porţelan pentru un decor de efect. Ceramică 
glazurată. Designer: Sissa Sundling.  
Farfurie aperitiv 7,99lei/buc. Ø22cm. Alb 401.878.64  Gri 902.346.17   
Farfurie 12,99lei/buc. Ø28cm. Alb 201.878.60  Gri 502.346.19

Volanele şi pliseurile rochiilor  
de mireasă au inspirat marginile 
dantelate ale farfuriilor FRODIG.   
Subţiri şi uşoare, îmbracă orice 
masă de sărbătoare şi rezistă 
chiar şi în maşina de spălat vase. 

Ceramica şi mozaicul pictate 
manual au inspirat această 
veselă clasică; motivele 
amuzante şi jucăuşe oferă 
un aspect special.

Dopul se închide etanş, 
păstrează conţinutul 
proaspăt mai multă vreme 
şi împiedică vărsarea 
accidentală.

MOGEN set tacâmuri, 24 piese

129lei

POKAL bol 

5,99lei

REKO set pahare

3,99lei/6buc.

FRODIG bol

7,99lei/buc.

05 KORKEN sticlă cu dop 8,99lei/buc. 

09

07

ARV farfurie

12,99lei/buc.



01 BEHÖVD carafă izotermă 24,99lei  

03 IKEA 365+  

farfurie 9,99lei/buc. 
04 IVRIG pahar 5,99lei 

02 STOCKHOLM farfurie Ø14cm 79,99lei/2buc.   
Farfurie adâncă Ø25cm 129lei/2buc.   
Farfurie Ø32cm 149lei/2buc. 

0605 IKEA 365+ farfurie 9,99lei/buc. 

07 TICKAR bol Ø16cm 9,99lei/buc.   
Farfurie Ø27cm 14,99lei/buc.   
Farfurie Ø31cm 24,99lei/buc.

08

09

01 BEHÖVD carafă izotermă 24,99lei Plastic și sticlă. Designer: C Martin/ 
M Elebäck. 1l. Negru 701.500.72  UNGDOM set căni 19,99lei/4buc.  
Designer: Maria Vinka. 21cl. Alb/negru 602.507.41   
02 Familia STOCKHOLM Porţelan fn. Designer: Anne Nilsson.  
Farfurie 79,99lei/2buc. Ø14cm. Alb 002.255.04   

Farfurie adâncă 129lei/2buc. Ø25cm. Alb 802.096.04   

Farfurie 149lei/2buc. Ø32cm. Alb 002.095.99
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03 Familia IKEA 365+ Porţelan feldspat. Designer: Susan Pryke.  
Farfurie adâncă 9,99lei/buc. L20×Lat20cm. Alb 001.013.39   
Farfurie 9,99lei/buc. L25×Lat25cm. Alb 062.870.10   
04 IVRIG pahar 5,99lei Sticlă. Designer: Ola Wihlborg. 45cl. 502.583.23   

05 Familia IKEA 365+ Porţelan feldspat. Designer: Susan Pryke.  
Bol 6,99lei/buc. Ø16cm. Alb 801.334.83  Farfurie 9,99lei/buc. Ø27cm.  
Alb 862.871.10   

06 SKÄCK bol 24,99lei/buc. Ceramică. Designer: Maria Vinka. Ø22cm.  
Alb/galben 902.348.63   

07 Familia TICKAR Ceramică vitrifcată. Bol 9,99lei/buc. Ø16cm.  
Alb/negru 602.518.54  Farfurie 14,99lei/buc. Ø27cm. Alb/negru 102.518.56   

Farfurie 24,99lei/buc. Ø31cm. Alb/negru 902.518.57   

08 Nou IKEA PS 2014 tavă cu mâner 59,99lei  Oţel inoxidabil și cauciuc.  
Designer: Matali Crasset. Ø40cm. Portocaliu 302.422.86  

09 BARSK set pahare vin 12,99lei/4buc. Se pot stivui; economisesc  
spaţiu. Sticlă. Designer: Ebba Strandmark. 21cl. 302.094.80  

SKÄCK bol

24,99lei/buc.

UNGDOM set căni

19,99lei/4buc.

BARSK set pahare vin

12,99lei/4buc.

„Inspirată din străvechea tradiţie turcească  
a servirii ceaiului, această tavă are mânere  
detaşabile şi suprafaţa din cauciuc,  
care previne alunecarea paharelor.  
Acum, adună-ţi prietenii şi descoperiţi  
împreună gustul bucuriilor simple.”

Matali Crasset, designer

Din porţelan feldspat,  
acest bol este sufcient 
de rezistent pentru micul 
dejun, prânz şi cină – plus 
gustările dintre acestea.

Aceste farfurii din porţelan 
sunt foarte subţiri, dar 
surprinzător de rezistente  
şi durabile.

Nou  IKEA PS 2014 tavă cu mâner

59,99lei

IKEA 365+ bol

6,99lei/buc.

IKEA 365+ farfurie adâncă

9,99lei



01

03 IKEA 365+ tigaie cu capac 59,99lei 

05 SENIOR tigaie 99,99lei 06 SENSUELL cratiţă 149lei 
Tigaie 169lei

08

01 ÖNSKVÄRD oală cu capac 29,99lei Pentru toate tipurile de plite,  

inclusiv cu inducţie. Oţel inoxidabil și interior de aluminiu. Designer:  
K Hagberg/M Hagberg. 3l. 102.074.15   
02 STABIL capac 19,99lei Potrivit pentru majoritatea tigăilor cu Ø28cm  
și a cratiţelor de 10l.  Sticlă și oţel inoxidabil. Designer: Henrik Preutz.  
Ø28cm. 801.125.22   

03 Familia IKEA 365+ Oţel inoxidabil și interior de aluminiu. Pentru toate 
tipurile de plite, inclusiv cu inducţie.  Cratiţă cu capac 44,99lei   
Orifciul de ventilaţie reduce presiunea; previne ferberea în exces a mâncării.  
2l. 601.011.57  Tigaie cu capac 59,99lei Se potrivește cu capacul STABIL. 
Ø24cm. 101.011.69  Oală cu capac 49,99lei Interior gradat; măsori ușor 
lichidul direct în vas. 5l. 001.011.55   
04 LÄMPLIG grătar 19,99lei Picioarele din plastic previn zgârierea  
și nu transmit căldura. Inox. L50×Lat28cm. 301.110.87 

05 Familia SENIOR Pentru toate tipurile de plite, inclusiv cu inducţie.  
Fontă emailată. Cratiţă cu capac pentru cuptor 209lei 5l. 502.328.42   
Tigaie 99,99lei Interior din email mat, antiaderent și ușor de curăţat.  
Se potrivește cu sita antistropire și capacul STABIL. Ø28cm. Alb 902.648.45   

06 Familia SENSUELL Pentru toate tipurile de plite, inclusiv cu inducţie.   
Oţel inoxidabil și interior de aluminiu. Cratiţă 149lei Capacul oalei SENSUELL 
se potrivește și la cratiţa pentru sotat din aceeași familie. 2l. 002.073.31   
Tigaie 169lei Mâner ergonomic, cu silicon pe partea inferioară; previne 
alunecarea. Ø28cm. 902.073.36  Oală cu capac 199lei Mânere ergonomice 
înclinate. 4,5l. 602.073.33   
07 STABIL sită pentru gătit la aburi 29,99lei Oţel inoxidabil. 5l. 301.523.46   
08 KAVALKAD set tigăi 29,99lei/2buc. Din aluminiu; distribuie uniform și 
efcient căldura și energia; previne arderea sau lipirea mâncării. Dimensiuni: 
Ø20 și 26cm. Aluminiu cu strat de Tefon® Clasic. Negru 401.393.21
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ÖNSKVÄRD  
oală cu capac

29,99lei
Baza groasă distribuie 
în mod egal căldura şi 
previne arderea mâncării.  
Fabricat din inox, acest 
vas este rezistent şi uşor 
de curăţat.

Găteşte legumele la aburi, 
pentru ca acestea să-şi 

păstreze substanţele 
hrănitoare. Potrivită cu  

majoritatea oalelor de 4-5l,  
inclusiv SENSUELL.

Suprapuse, mânerele 
formează un spaţiu care  
permite ieşirea aburului  

şi ajută la scurgerea apei.

SENSUELL oală cu capac

199lei

IKEA 365+ cratiţă cu capac

44,99lei

SENIOR cratiţă cu capac  
pentru cuptor

209lei

02 STABIL capac 19,99lei 

07 STABIL sită pentru gătit la aburi 29,99lei

KAVALKAD set tigăi

29,99lei/2buc.

Cu mânere ergonomice înclinate sau capac  
cu vizor,  vasele din familia SENSUELL sunt potrivite  
pentru toate tipurile de plite, chiar şi cele cu inducţie.  
Sunt rezistente şi păstrează căldura şi te ajută  
să consumi mai puţină energie.

04 LÄMPLIG grătar

19,99lei



01 FÖRTROLIG borcan cu capac 
0,4l 9,99lei   
0,8l 14,99lei   
1,5l 19,99lei

03 KULLAR termos 29,99lei    
Cutie prânz 12,99lei

02 IKEA 365+ caserolă 0,7l 7,99lei/buc.  1l 9,99lei/buc.  6,5l 19,99lei/buc.

04 IKEA 365+ borcan cu capac 0,3l 4,99lei/buc.  1,3l 9,99lei/buc.

07

05 06 KORKEN borcan cu capac 0,5l 7,99lei/buc. 

01 Familia FÖRTROLIG borcane cu capac Cu închidere ermetică;  
păstrează alimentele proaspete. Sticlă termorezistentă şi plastic.  
Borcan cu capac 9,99lei/buc. L12×Lat12, H5cm. 0,4l. 102.453.61
Borcan cu capac 14,99lei/buc. L13×Lat19, H7cm. 0,8l. 902.337.88   
Borcan cu capac 19,99lei/buc. L17×Lat23, H9cm. 1,5l. 502.337.90   
02 IKEA 365+ caserole Capacul cu orifcii de aerisire şi colţurile rotunjite 
asigură încălzirea efcientă şi uniformă în cuptorul cu microunde. Plastic.  
Caserolă 7,99lei/buc. L17×Lat17, H6cm. 0,7l. 900.667.13   
Caserolă 9,99lei/buc. L25×Lat17, H6cm. 1l. 701.285.85   
Caserolă 19,99lei/buc. L34×Lat25, H12cm. 6,5l. 401.319.09   
03 Familia KULLAR Designer: C Halskov/H Dalsgaard.  
Termos 29,99lei Pentru băuturi şi alimente lichide. 0,6l. Bleu 302.336.92   
Geantă termoizolantă 29,99lei Fixează termosul deasupra genţii  
termoizolante cu ajutorul benzii elastice. L22×Lat16, H19cm. Bej 602.336.95   
Cutie prânz 12,99lei Introdu cutia în geanta frigorifcă KULLAR;  
uşor de depozitat şi transportat.  L23×Lat15, H8cm. 202.336.97

04 IKEA 365+ borcane  
Design ergonomic. Plastic. Designer: Håkan Olsson.  
Borcan cu capac 4,99lei/buc. L17×Lat8, H6cm. 0,3l. 800.667.18   
Borcan cu capac 9,99lei/buc. L17×Lat8, H18cm. 1,3l. 800.667.23
05 HEMLIG cană voiaj 29,99lei  
Poţi personaliza cana de voiaj decorând-o cu o fotografe sau un desen.  
Plastic. Designer: Henrik Preutz. 35cl. Gri 902.081.33   
06 KORKEN borcane Sticlă.  
Borcan cu capac 7,99lei/buc. Ø11, H10,5cm. 0,5l.  702.135.45   
Borcan cu capac 9,99lei/buc. Ø12, H16,5cm. 1l. 502.135.46  
07 RÄTA  set caserole 5,99lei/3buc.  
Găseşti uşor ceea ce cauţi; capacul transparent îţi permite să vezi conţinutul. 
Plastic. Designer: Carl Hagerling. 0,4l. Albastru/alb transparent 002.086.65  
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Uşor de personalizat.  
Introdu o imagine între 
pereţii izolatori exteriori.

RÄTA set caserole

5,99lei/3buc.

Capacul cu închidere  
etanşă păstrează aroma 
alimentelor conservate. 

KORKEN borcan cu capac 1l

9,99leiHEMLIG cană voiaj

29,99lei/buc.

Prin capacul transparent vezi 
conţinutul cutiei, chiar şi 

în frigider sau congelator.

KULLAR geantă termoizolantă

29,99lei

Ce-ar f să iei prânzul la pachet?  
Consumă mâncarea rămasă  
de ieri ca să nu faci risipă  
şi să economiseşti bani. 

Capacul se deschide 
pe jumătate ca să poţi  
turna uşor conţinutul.  
Se poate stivui şi spăla în 
maşina de spălat vase.
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Setul include:  

un cuţit pentru pâine, 
cuţitul bucătarului  
şi un cuţit pentru decojit.

De ce ne place setul 

de cuţite ÄNDLIG

Sunt sigure şi practice. 
Lamele fără zimţi,  
din oţel inoxidabil  
se ascut uşor.

Nu alunecă; designul  
şi materialul mânerului 
asigură o prindere 
fermă.

01 Familia IKEA 365+ HJÄLTE Potrivite pentru oalele şi cratiţele cu strat  
antiaderent.  Cleşte gătit 16,99lei 801.494.60  Spatulă 9,99lei 001.494.59  

PROPPMÄTT tocător 12,99lei Din lemn masiv de fag; material natural  
rezistent, care protejează cuţitele. L30×Lat15cm. 302.334.18   

02 SLITBAR cuţite Partea metalică se continuă pe toată lungimea mânerului. 
Cuţit universal 49,99lei/buc. Lamă L12cm. 001.310.63   

Cuţitul bucătarului 69,99lei/buc. Lamă L16cm. 301.310.66    

03 GYNNSAM cuţite Lamă rezistentă; pentru tăiat şi tocat carne  
şi rădăcinoase. Molibden inoxidabil/oţel vanadium și plastic. Garanţie 15 ani. 
Cuţitul bucătarului 49,99lei/buc. Lamă L16cm. Gri închis 901.349.53  

Cuţitul bucătarului 59,99lei/buc. L21cm. 101.349.52  
APTITLIG tocător 39,99lei L45×Lat28cm. 802.334.30   

04 IDEALISK răzătoare 12,99lei Oţel inoxidabil. L12cm. 669.162.00   

05 KRYDDIG râşniţă condimente 49,99lei/buc. Mecanism de râșnire  
din ceramică, mai rezistent și mai puternic decât cel din oţel. H23cm.  
Albastru închis 202.312.93  Alb 802.312.90  

„Practice şi uşor de folosit, aceste cuţite inspirate  
de designul asiatic oferă un aspect modern 
şi deosebit bucătăriei tale.”

Mårten Cyrén, designer

02 SLITBAR cuţit universal 49,99lei    
Cuţitul bucătarului 69,99lei

03 GYNNSAM cuţitul bucătarului 16cm 49,99lei  
GYNNSAM cuţitul bucătarului 21cm 59,99lei

01 IKEA 365+ HJÄLTE  
Cleşte gătit 16,99lei  
Spatulă 9,99lei   
PROPPMÄTT tocător 12,99lei 

05 KRYDDIG râşniţă  
condimente 49,99lei/buc. 

IDEALISK răzătoare

12,99lei

04

ÄNDLIG set cuţite  

Cuprinde: cuţit pentru pâine 23cm (L tot. 35cm),   
cuţitul bucătarului 15cm (L tot. 28cm) şi cuţit pentru  
decojit 10cm (L tot. 20cm). Oţel inoxidabil şi cauciuc.
Designer: D Crafoord/U Vejbrink. Gri deschis/alb 702.576.24

29,99lei/3buc.

Rezistent, dar fără  
să strice cuţitele, acest 

tocător din bambus, este 
uşor de întreţinut.

APTITLIG tocător

39,99lei



01 VARIERA/UTRUSTA stație reciclare pentru sertar 270,99lei Include un suport, 5 coșuri și 2 capace. Plastic polipropilenic. Lat80cm. 72l. 790.176.15   

02 PLUGGIS coşuri de sortare deşeuri Economiseşte spaţiu şi uşurează sortarea stivuind coşul de gunoi pentru reciclare PLUGGIS (8l) deasupra coşului  
de gunoi pentru reciclare PLUGGIS (14l). Plastic PET. Designer: Marcus Arvonen.  
Coş sortare deşeuri 34,99lei Lat32×A34, H15cm. 8l. Alb 402.347.09  Coş sortare deşeuri 39,99lei Lat32×A35, H22cm. 14l. Alb 802.347.07   

03 STRAPATS coşuri cu pedală Recipient interior detaşabil; uşor de golit şi de curăţat. Oţel inoxidabil și plastic.  
Coş cu pedală 44,99lei Ø20, H28cm. 4.6l. 402.454.11  Coş cu pedală 69,99lei Ø25, H41cm. 11.5l.  502.454.15

02 PLUGGIS coş sortare deşeuri 

8l 34,99lei/buc.  

14l 39,99lei/buc.

05

03 STRAPATS coş cu pedală  
11,5l 69,99lei/buc.
4,6l 44,99lei/buc. 

04
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04 TROFAST ansamblu depozitare 187,50lei Folosește canelurile pentru  
a așeza cutiile sau poliţele unde dorești. Poţi adăuga capacul TROFAST.  

PAL melaminat și plastic. Lat46×A30, H94cm. 190.327.65   

05 VARIERA cutie 19,99lei/buc. Mânere decupate practice; cutia este  
ușor de transportat și de manevrat. Plastic. Designer: Marcus Arvonen. 
Lat24×A17, H11cm. Culori neon 102.411.60  Culori asortate 902.260.47   

06 VARIERA coş de gunoi 12,99lei/buc. Colţuri rotunjite pentru o curăţare 
ușoară. Plastic polipropilenic. Designer: Marcus Arvonen. L27×Lat16, H46cm. 
10l. Alb 801.822.37

06

Creat pentru depozitarea 
jucăriilor, ansamblul  
de depozitare TROFAST  
este bun şi pentru  
sortarea deşeurilor.

Aşază câte coşuri cu capac  
ai nevoie într-un sertar  
de bucătărie, pentru a avea 
un loc ordonat şi discret  
de depozitare a deşeurilor.

TROFAST  

ansamblu depozitare

187,50lei

01 VARIERA/UTRUSTA  

stație reciclare pentru sertar

270,99lei

Aceste cutii viu colorate  
au mânere confortabile, 

find uşor de mutat  
şi de transportat.

VARIERA cutie

19,99lei/buc.

VARIERA coş de gunoi 

12,99lei/buc.



01

03

06

03 FILUR coşc cu capac 29,99lei/buc. Uşor de curăţat; colţuri rotunjite. 
Plastic polipropilenic. Lat27×A35, H42cm. 28l. 601.883.39   

04 DIMPA set sacoşe sortare gunoi 24,99lei/4buc. Cu mânere; uşor de 
transportat. 100% polipropilenă. 101.801.33   

05 KNODD coş cu capac 49,99lei/buc. Uşor de umplut şi de golit;  
capacul se prinde de marginea coşului. Oţel anticoroziv. Ø34, H32cm. 16l.  
Culori asortate 902.189.24   

06 HUMLARE sac sortare gunoi 99,99lei/buc. Poţi păstra sacoşele pentru 
sortarea gunoiului şi afară. Sunt impermeabile şi se închid cu fermoar pentru a 
păstra în interior mirosurile neplăcute. Ø35, H100cm. 65l. 902.373.81   

07 SORTERA coş sortare deşeuri cu capac 39,99lei/buc. Ai acces  
uşor la conţinut chiar şi atunci când cutia este stivuită; capac pliant.  
Plastic polipropilenic. Lat39×A55, H28cm. 37l. 102.558.97   

08 DIMPA sac depozitare 14,99lei/buc. Protejează conţinutul împotriva 
umezelii şi a murdăriei. 100% polipropilenă. L65×A22, H65cm. 100.567.70
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01 TRONES set dulap pantof 149lei/3buc. Corp cu adâncime redusă,  
potrivit pentru păstrarea pantoflor, mănuşilor, eşarfelor etc. Încap min.  
6 perechi de pantof. Lat51×A18, H39cm. 301.108.32   

02 FRAKTA cărucior cu sacoşă 62,99lei/buc. Potrivit pentru a transporta 
cumpărături sau obiecte grele. Plastic polipropilenic şi oţel. 76l. 798.751.97 

02 FRAKTA cărucior cu sacoşă 62,99lei/buc.

04 DIMPA set sacoşe sortare gunoi 24,99lei/4buc.

05 KNODD coş cu capac 49,99lei/buc. 

07 

08 DIMPA sac depozitare 14,99lei/buc. 

FILUR coş cu capac

29,99lei/buc.

Acest sac de sortare  
cu mânere poate f cărat  
în spate, ca un rucsac,  
şi este uşor de golit.

HUMLARE sac sortare gunoi

99,99lei/buc.

SORTERA coş sortare 
deşeuri cu capac

39,99lei/buc.

Capacul pliabil te ajută  
să le foloseşti uşor şi când 
sunt puse unul peste altul. 

Separi imediat sticla,  
metalul, plasticul, hârtia 

şi alte deşeuri.

Poţi folosi aceste sacoşe 

de sortare a gunoiului  
în interior şi afară.  
Le transporţi uşor cu  
ajutorul toartelor laterale.

Varsă aici resturile  
şi du-le la containerele  
de reciclare. Uşor  
de curăţat.

TRONES set dulap pantof

149lei/3buc.



ABSORB  soluţie  
pentru curăţarea pielii 

39,99lei

Cumpărături 
inspirate
Fie că ne vizitezi în weekend sau în timpul  
săptămânii, poţi oricând să încerci produsele  
noastre. Aşază-te pe canapele, deschide sertarele  
şi simte textura materialelor. Între timp, cei mici  
se pot distra la locul de joacă supravegheat.  
După ce te-ai hotărât, poţi ridica, transporta  
şi asambla singur produsele. Aşa, economiseşti  
bani şi ne ajuţi să păstrăm preţurile mici.

FIXA bormaşină, li-ion 

44,99lei/buc.
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Pe www.IKEA.ro

Bine ai venit acasă, la magazinul IKEA

Cum afi mai multe informaţii?

	 Verifcă	disponibilitatea	produselor	 
şi	vezi	unde	le	găseşti	în	magazin.	

	 Creează-ţi	propria	listă	de	
cumpărături	şi	ia-o	cu	tine	 
când	vii	la	magazin.	

	 Foloseşte	instrumentul	de	planifcare	
-	încearcă	diferite	combinaţii	potrivite		
stilului	casei	tale.	

	 Citeşte	ghidurile	noastre	de	
cumpărare	şi	broşurile	pe	care	 
le	găseşti	şi	la	magazin.	

	 Locul	de	joacă	pentru	copii	este	gratuit	şi	mereu	 
supravegheat.	Aici	îi	poţi	lăsa	pe	cei	mici	în	timp	 
ce	vizitezi	magazinul.	Copiii	tăi	se	vor	distra	jucându-se	 
cu	bile,	jucării,	colorând	sau	urmărind	un	flm	de	desene	
animate.	Toţi	prichindeii	cu	înălţimea	cuprinsă	între	94	 
şi	132	cm	sunt	bineveniţi	să	se	distreze	la	locul	de	joacă.	

	 La	Restaurantul	IKEA	te	poţi	relaxa,	poţi	lua	o	gustare,	 
o	masă	completă	sau	doar	o	cafea.	Vei	găsi	întotdeauna	
produse	proaspete	şi	de	calitate	la	preţuri	mici.	Pentru	
copii,	există	de	asemenea	un	meniu	special.

	 La	magazinul	IKEA	găseşti	o	mare	varietate	de	produse	
pentru	amenajarea	şi	decorarea	locuinţei.	Mai	multe	 
decât	în	catalog.	Inspiră-te	din	camerele	noastre	
inspiraţionale	amenajate	în	stiluri	diferite,	adaptate	 
modului	tău	de	viaţă.

	 Magazinul	nostru	nu	este	în	afara	oraşului,	aşa	că	poţi	
ajunge	aici	cu	transportul	public	sau	cu	maşina	proprie.	
Dacă	alegi	să	te	deplasezi	cu	maşina,	este	bine	de	ştiut	 
că	parcarea	este	gratuită.

	 La	magazinul	IKEA	poţi	să	plăteşti	aşa	cum	îţi	este	mai	
uşor.	Acceptăm:	numerar,	carduri	bancare	VISA,	VISA	
Electron,	Mastercard,	Maestro,	cardul	de	credit	IKEA	 
şi	cardul	cadou	IKEA.	La	intrarea	în	magazin	există	 
un	automat	de	schimb	valutar	şi	un	bancomat.

Catalog
Sunt	aproximativ	2.000	de	produse	în	catalog...	

Online
...	repezentând	doar	o	parte	din	gama	din	magazin	 
şi	de	pe	website.

Vino în magazin
Ne	găseşti	în	magazin	–	toţi	angajaţii	
prietenoşi	în	uniforme	galbene	sunt	
bucuroşi	să	te	ajute.	

E-mail
Aceseaza	formularul	de	contact	 
de	pe	www.IKEA.ro/contact.

Telefon
Sună-ne		la:	 
Fix:	021-407.45.32	 
Mobil:	0746.69.45.32	 
Zilnic,	de	la	10:00-21:00

IKEA.ro
Ciiteşte	secţiunea	de	Întrebări	frecvente	
pe	www.IKEA.ro.	Este	posibil	ca	răspunsul	
pe	care	îl	cauţi	să	se	afe	deja	acolo.	

Scrie-ne!
Scrie-ne	pe	adresa:	 
Şos.	Bucureşti-Ploieşti	Nr.	42A,	Sector	1,	 
Bucureşti,	Cod	poştal	013696	 
Zona	Comercială	Băneasa

Cumpărături la 
magazinul IKEA 
Te aşteptăm la magazinul IKEA cu şi mai multe 
produse şi idei de amenajare. Aşa că e bine  
să vii la noi pregătit. Vezi toată gama  
pe www.IKEA.ro.

Împreună  
la cumpărături

Ne găseşti aici!
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ADRESĂ
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 42A
Zona Comercială Băneasa
Sector 1, Bucureşti

Mijloace de transport în 
comun: autobuzele 131, 148, 
149, 261, 301, 304, 335 şi 449

 www.IKEA.ro

ORAR MAGAZIN

Luni - duminică 10:00 - 22:00

RESTAURANT

Luni - duminică 09:00 - 21:00

MAGAZINUL CU  

DELICATESE SUEDEZE

Luni - duminică 10:00 - 22:00

BISTRO

Luni - duminică 10:00 - 22:00

RElAţII clIEnţI
Dacă ai întrebări, sună la:

Tel. fx: 021.407.45.32
Mobil: 0746.69.45.32
E-mail: info.bucuresti.ro@ikea.com

www.IKEA.ro

Pe site-ul nostru găseşti toate 
informaţiile de care ai nevoie, 
inclusiv numere de telefon  
şi un formular de contact.

informaţii speciale:

Te asigurăm că depunem toate 
eforturile posibile pentru ca 
preţurile produselor prezentate 
în paginile catalogului să fe 
exacte şi conforme cu cele ale 
produselor din magazin. Totuşi, 
pot exista situaţii în care preţul 
tipărit să fe diferit de cel de 
pe eticheta produsului, fe din 
cauza erorilor de tipărire, fe din 
cauza modului de calcul. În cazul 
în care apar aceste diferenţe, 
preţul corect este cel  afşat  
pe eticheta produsului.  
Îţi mulţumim pentru înţelegere.

Bine ai venit!
la magazinul IKEA  
nu vindem doar mobilier
ca angajaţi ai companiei IKEA îi ajutăm pe cei mai 
mulţi oameni să aibă o viaţă de zi cu zi mai bună acasă.

Indiferent de postul ocupat, ne dorim ca fiecare client 
să aibă o casă practică, mobilată pe gustul său, 
 la un preţ accesibil.  

În plus, căutăm mereu să avem un impact pozitiv  
asupra societăţii şi mediului înconjurător.   
cum reuşim? cu ajutorul oamenilor pasionaţi  
de amenajări interioare, cu valori comune şi spirit 
antreprenorial, harnici şi cu o atitudine pozitivă.

noi ne ocupăm cu mobilierul pentru casă, dar  
prioritatea noastră este viaţa de zi cu zi acasă.

 Intră pe www.IKEA.ro şi află mai multe despre  
valorile companiei IKEA şi despre oportunităţile  
de angajare.

„Dacă ai un vis şi crezi cu  
tărie în ceva, uşile se deschid.  
Depinde doar de tine să-ţi  
transformi visul în realitate.  
În compania IKEA există  
mereu numeroase posibilităţi  
de a provoca schimbări  
şi o mulţime de ocazii  
pentru a te dezvolta.”

noor Iftin, specialist  
control stoc

„Am afat despre compania IKEA 
de la televizor şi în scurt timp am  
devenit membru IKEA FAMILY  

şi aşa am avut ocazia să vizitez 
birourile companiei. Mi-au plăcut 
atât de mult decoraţiunile şi 
mediul de lucru, încât m-am 
hotărât că vreau să lucrez aici. 
Este grozav să lucrez cu  
produsele IKEA.”

David Fu, merchandiser vizual

„compania IKEA aplică ideea  
de leadership prin exemplu.  
Rolul meu este să motivez şi să 
susţin echipa. Treaba noastră 
este să întâmpinăm clienţii  
şi să-i ajutăm cât mai bine  
cu putinţă, să le asigurăm  
un mediu plăcut şi confortabil  
şi să le oferim sfaturi utile  
pentru cumpărături.”

Emma Olsson, team leader vânzări



312 Servicii

Noi facem partea noastră...

Tu faci partea ta. 

Servicii suplimentare:

Economisim 
împreună 

Conceptul IKEA înseamnă să oferim mobilier  
şi accesorii funcţionale, cu un design  

de calitate, la preţuri accesibile.  
Cum reuşim asta?

Ai nevoie de  
o mână de ajutor?
Îţi oferim cele mai mici preţuri pentru  
ridicarea, transportul şi asamblarea  
produselor. La noi găseşti o gamă  
largă de servicii suplimentare care  
te ajută să economiseşti timp şi bani. 

Atunci când dezvoltăm un produs nou, încercăm să stabilim  
un preţ pe care cei mai mulţi oameni să şi-l poată permite.  
Apoi, găsim o soluţie inteligentă şi sustenabilă de design, 
producţie, ambalare şi livrare a acestuia. 

Aşa au apărut faimoasele pachete plate. Acestea ne ajută  
să economisim timp şi resurse, deoarece piesele de mobilier  
sunt ambalate ergonomic. Îţi poţi lua chiar tu acasă produsele 
alese. De aceea, la noi costul transportului nu este inclus  
în preţul produselor. 60lei

49lei
LIVRARE  

Îţi putem livra cumpărăturile  
direct acasă sau la birou.  
Preţuri de la:

COLECTARE 

Ai o listă lungă de produse. 
Ţi le putem colecta noi.  
Preţ unic pe comandă:

INSTALARE
Îţi putem recomanda o echipă  
de profesionişti care să îţi instaleze 
bucătăria, baia şi electrocasnicele,  
la un preţ accesibil.  
Preţuri de la:

50lei

ASAMBLARE  

Majoritatea produselor IKEA sunt create  
ca să le poţi asambla singur. Totuşi,  
îţi putem recomanda o echipă de profesionişti 
care să îţi ofere o mână de ajutor.  
Preţuri de la:

60lei

Spre ieşirea din magazin, găseşti zona de Autoservire mobilă.  
De aici îţi poţi ridica singur produsele ambalate în pachete  
plate, le poţi lua acasă chiar azi şi le poţi asambla singur. 

Noi facem partea noastră, tu faci partea ta. Împreună,  
economisim bani pentru ca tu să te poţi bucura de produse  
de calitate la preţuri accesibile. 
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90 de zile politică de retur* Bucură-te de confort pentru mult timp

Condiţii generale

Dacă nu eşti complet mulţumit de produsul cumpărat, îl poţi 
aduce înapoi la magazin în ambalajul original, într-o perioadă  
de 90 de zile de la achiziţionare, împreună cu bonul fscal  
şi îţi vom returna contravaloarea acestuia. 

* Politică de retur suplimentară faţă de drepturile legale. În cazul în care nu sunt 

îndeplinite criteriile de retur, magazinul IKEA îşi rezervă dreptul de a restitui  

contravaloarea produsului pe un card de retur valabil doar în magazinul IKEA  

sau chiar de a refuza achitarea contravalorii sau schimbarea produsului.

*Achitarea contravalorii returului se va face prin aceeaşi metodă de plată utilizată  

la achiziţie. Politica de 90 de zile de retur nu se aplică următoarelor: produse din zona  

„Aşa cum sunt”, baterii, metraje şi plante. 

Politica de retur pentru saltele*

Poţi încerca saltelele noastre acasă timp de 90 de zile - dacă  
nu eşti mulţumit cu salteaua aleasă, o poţi schimba cu o alta.  
Atunci când găseşti ceea ce cauţi, ai 25 de ani garanţie să te 
bucuri de salteaua ideală. 

* Pentru termeni şi condiţii, vino la magazin sau intra pe www.IKEA.ro.

Instrucţiuni de îngrijire
Pentru a te bucura de piesele de mobilier cât mai mult timp, 
urmează instrucţiunile de îngrijire. Le găseşti pe eticheta  
de preţ sau pe www.IKEA.ro. 

Instrucţiuni de asamblare online
Produsele IKEA sunt însoţite de instrucţiuni de asamblare.  
Dacă ai nevoie de o altă copie a instrucţiunilor, le găseşti  
pe www.IKEA.ro. 

Piese de schimb în magazin
Ai pierdut un accesoriu sau o altă piesă? Poţi găsi piese  
de schimb în magazin, chiar dacă produsul nu se mai afă  
în gamă. 

Ce este garantat? 
Perioada de valabilitate a garanţiei  
este menţionată pentru fecare produs  
în parte. 

Durata garanţiei
Fiecare garanţie în parte este valabilă 
pentru un anumit număr de ani în funcţie 
de produs, de la data achiziţionării  
acestuia. 

Dacă ai o problemă cu  
produsul, ce putem face noi? 
Magazinul IKEA examinează produsul  
şi decide dacă defectul este acoperit
de garanţie sau nu. Apoi, hotărăşte  
repararea sau înlocuirea produsului  
cu altul de acelaşi tip sau comparabil.  
În astfel de cazuri, compania IKEA 
suportă costul reparaţiilor, pieselor  
de schimb, al forţei de lucru şi al deplasării
personalului responsabil, cu condiţia  
ca reparaţia produsului să poată
f efectuată fără ca magazinul IKEA  
să angajeze cheltuieli suplimentare în
acest sens. Această garanţie nu se aplică 
în cazurile de reparaţii efectuate
de către persoane neautorizate de  
compania IKEA. Orice piese defecte
eliminate în cursul reparaţiilor devin  
proprietatea magazinului IKEA. Dacă
articolul nu mai este comercializat  
de magazinul IKEA, reprezentantul
acestuia decide cu ce produs adecvat  
va înlocui produsul defect. 

Condiţii pentru acordarea 
garanţiei 
Garanţia este valabilă începând cu data 
cumpărării produsului. Pentru
a benefcia de garanţie, trebuie să faci 
dovada achiziţionării produsului. 

Se exclud:
Garanţia nu se acordă produselor  
depozitate sau asamblate incorect,
folosite inadecvat sau în alte scopuri, 
alterate sau curăţate prin metode
improprii sau cu substanţe neadecvate.
Garanţia nu acoperă uzura normală  
a produsului, tăieturi, zgârieturi sau orice 
altă formă de deteriorare accidentală  
sau cauzată de impact. Garanţia nu se 
acordă dacă produsul a fost depozitat  
în aer liber sauîn condiţii de umiditate  
sau dacă acesta nu a fost folosit pentru  
uz casnic (dacă nu se specifcă altfel).

Instrucţiuni de îngrijire 
Pentru ca garanţia să fe valabilă trebuie  
să respecţi întocmai instrucţiunile
de întreţinere ale fecărui produs în parte.

 Găseşti instrucţiunile de întreţinere 
în magazin sau pe www.IKEA.ro. 

Drepturi legale generale 
Această garanţie conferă drepturi legale 
specifce fără a afecta în niciun
fel drepturile consumatorului, acordate 
prin lege. 

Cum ne contactezi dacă ai 
nevoie de serviciile noastre 

Te aşteptăm la magazinul IKEA.

 Găseşti datele noastre  
de contact în catalogul IKEA  
sau pe www.IKEA.ro. 

Păstrează bonul fscal sau factura  
pentru a face dovada achiziţiei  
şi pentru a putea benefcia de garanţie. 

 Afă mai multe din broşura de 
garanţii disponibilă în magazin.  

E OK să te 
răzgândeşti!

Făcute să reziste Garanţii

2
ani

GARANŢIE

5
ani

GARANŢIE

10
ani

GARANŢIE

15
ani

GARANŢIE

25
ani

GARANŢIE
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Catalogul nostru se pregăteşte  
cu un an înainte să ajungă la uşa ta.  
Este o perioadă mare de timp pentru  
furnizorii noştri. De aceea este posibil  
ca unele dintre produsele prezentate,  
în special noutăţile, să ajungă mai  
târziu în magazin sau, din motive  
independente de voinţa noastră  
(schimbarea furnizorilor, încetarea 
activităţii acestora etc.), să nu mai fe  
disponibile. Din acest motiv,  
îţi recomandăm ca înainte de a veni  
la magazin, să verifci stocul pe  
www.IKEA.ro. Lista acestor  
produse se găseşte pe  
www.IKEA.ro/produse_indisponibile, 
precum şi în magazin,  
împreună cu catalogul IKEA.
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Condiţii specifce de acordare a garanţiei

Saltele
25 ani garanţie
Ce este garantat?  
Garanţia acoperă defectele de calitate  
și execuție ale materialului sau  
componentelor saltelelor şi/sau somierelor 
achiziţionate din departamentul  
„Dormitoare”: 
• cadrul de lemn şi suporţii somierelor  
• arcurile saltelelor cu arcuri • stratul  
de spumă al saltelelor din spumă • stratul 
de latex al saltelelor cu latex • motorul 
electric al somierelor acţionate electric  
(5 ani garanţie). Garanţia se aplică numai 
în cazul folosirii produselor pentru uz 
casnic.
Ce produse sunt excluse?  
Toate protecţiile pentru saltea:  
SULTAN TÅRSTA, SULTAN TJÖME,  
SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD;  
somiera SULTAN LADE şi salteaua JÖMNA.  
Saltelele şi protecţiile de saltea pentru 
copii; saltelele pentru canapelele  
şi fotoliile extensibile.  

PAX/KOMPLEMENT 
10  ani garanţie
Ce este garantat?  
Garanţia se aplică numai în cazul folosirii 
produselor pentru uz casnic, doar pentru 
sistemele de depozitare şi acoperă 
defectele de calitate și execuție ale 
următoarelor componente ale dulapurilor 
PAX/KOMPLEMENT şi ale garniturilor  
interioare:  
• cadre • uşi şi balamale • separatoare  
pentru cadre, inserturi sertar şi poliţe  
• uşi glisante şi mecanismul de glisare  
a uşilor • organizatoarele de interior  
KOMPLEMENT  
Ce produse sunt excluse?  
Insertul pentru sertar KOMPLEMENT,  
organizatorul de bijuterii pentru sertare  
KOMPLEMENT, separatorul pentru sertare 
KOMPLEMENT şi organizatorul pentru  
sertar KOMPLEMENT, 3 bucăţi.  

Sistemul de bucătării METOD
25 de ani garanţie
Ce este garantat?  
Garanţia se aplică numai în cazul folosirii 
produselor pentru uz casnic. Această 
garanţie acoperă următoarele  
componente ale bucătăriei METOD:  
• cadre dulap • fronturi • balamale  
UTRUSTA • sertare cu deschidere completă 
MAXIMERA • poliţe din sticlă securizată  
şi melamină UTRUSTA • plinte • picioare  
• panouri • benzi decorative/baghete  
decorative • blaturi, cu excepţia LILLTRÄSK 
şi FYNDIG • chiuvete, cu excepţia FYNDIG.
Ce produse sunt excluse?
Sertarele FÖRVARA, coşuri metalice,  
butoni, mânere şi blaturile LILLTRÄSK  
şi FYNDIG.

Sistemul de bucătării  
FYNDIG
Această garanţie nu se aplică sistemului 
FYNDIG.

Electrocasnice
5 ani garanţie
Ce este garantat?  
Garanţia acoperă defectele de material 
şi execuţie ale electrocasnicelor, la data 
achiziţionării acestora de la magazinul 
IKEA. Garanţia se aplică exclusiv pentru uz 
casnic. Excepţiile de la această regulă sunt 
menţionate în capitolul „Produse care nu 
sunt acoperite de garanţie.” În perioada  
de valabilitate a garanţiei, costul remedierii 

defecţiunilor, de exemplu reparaţiile, 
părţile componente, manopera şi  
cheltuielile pentru deplasare, sunt  
acoperite, cu condiţia ca electrocasnicele  
să fe disponibile pentru a putea  
f reparate fără cheltuieli suplimentare.  
În aceste condiţii, se aplică directivele  
UE (Nr. 99/44/EG) şi legislaţia locală  
în vigoare. Componentele care sunt  
înlocuite devin proprietatea  
companiei IKEA.
Durata garanţiei Garanţia pentru  
electrocasnice este valabilă timp  
de 5 ani de la data achiziţionării.  
Electrocasnicele din familia LAGAN  
au o garanţie de 2 (doi) ani, care intră  
în vigoare la data achiziţiei. În cazul  
în care defecţiunile sunt remediate  
în perioada de valabilitate a garanţiei, 
aceasta nu va f extinsă pentru produs 
sau pentru componentele care au fost 
schimbate.
Ce electrocasnice acoperă garanţia? 
Garanţia de 5 (cinci) ani se aplică  
tuturor electrocasnicelor comercializate 
de magazinul IKEA, cu excepţia celor  
din familia LAGAN.
Ce electrocasnice sunt excluse?  
Toate electrocasnicele achiziţionate  
de la magazinul IKEA înainte de 1 august 
2007. 
Cine va executa serviciile?  
Furnizorii de servicii ai companiei IKEA  
vor efectua aceste intervenţii prin  
intermediul propriului serviciu de 
operaţiuni sau al unui partener autorizat.
Ce nu acoperă garanţia?  
• deteriorări datorate uzurii  
• deteriorări deliberate sau din neglijenţă, 
din cauza nerespectării instrucţiunilor 
de operare sau instalare, conectarea  
produsului la un voltaj necorespunzător, 
deteriorări cauzate de reacţii chimice sau 
electro-chimice, rugină, coroziune,  
inclusiv cele produse de nivelul de duritate 
al apei sau condiţii necorespunzătoare  
de mediu • consumabile, inclusiv  baterii  
şi lămpi • componente non-funcţionale  
şi decorative care în mod obişnuit nu 
afectează modul de folosire al produsului, 
inclusiv zgârieturi şi diferenţe de culoare 
• deteriorări accidentale cauzate  
de obiecte străine sau substanţe şi  
blocarea fltrelor, a sistemului de scurgere 
sau a sertarului pentru detergent  
• deteriorarea următoarelor componente: 
sticlă ceramică, accesorii, sertare pentru 

vase şi tacâmuri, ţevi pentru alimentare 
şi scurgere, lămpi, ecrane, butoane, 
învelişuri, cu excepţia cazurilor în care 
aceste deteriorări se dovedesc  
a f cauzate de defecte de fabricaţie  
• reparaţii care nu au fost efectuate  
de către furnizorul de servicii al  
magazinului IKEA sau de către un  
partener autorizat, sau cazurile în
care nu au fost folosite piese de schimb 
originale • reparaţii cauzate de
instalarea care nu a fost efectuată  
în conformitate cu instrucţiunile pentru
produsul respectiv • folosirea produsului 
în alt scop decât cel casnic, de exemplu 
în scopuri profesionale • deteriorări 
cauzate de transport. În cazul în care 
clientul transportă produsul acasă sau 
la o altă adresă, compania IKEA nu este 
responsabilă pentru deteriorările care se 
pot produce în timpul transportului.  
Cu toate acestea, dacă produsul este 
transportat la domiciliu de către un  
serviciu de transport agreat de magazinul 
IKEA, atunci daunele produse în timpul 
transportului vor f acoperite de către 
compania de transport (dar nu fac obiectul 
acestei garanţii). Pentru solicitările la care 
se face referire mai sus, clientul trebuie să 
contacteze departamentul „Relaţii Clienţi” 
pe site-ul web www.IKEA.ro • costul 
instalării iniţiale a produsului achiziţionat 
de la magazinul IKEA.  
Aceste restricţii nu se aplică lucrărilor 
efectuate de un specialist califcat,  
cu piese originale, pentru a adapta 
aparatul electrocasnic la specifcaţiile 
tehnice de siguranţă din altă ţară  
din Uniunea Europeană. 

Tigăi TROVÄRDIG
10 ani garanţie
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor vaselor 
din gama mai sus menționată. Garanția 
acoperă: • stabilitatea bazei • proprietăți  
antiaderente ale vaselor cu strat din 
tefon. 
Ce nu acoperă garanţia?  
Această garanție nu acoperă schimbările 
de aspect ale vaselor pentru gătit, decât  
în cazul în care acestea au un efect  
semnifcativ asupra funcționalității.  

Baterii de bucătărie
10  ani garanţie
Ce este garantat?
Garanția este valabilă pentru toate  
bateriile de bucătărie IKEA.  

Garanţia acoperă defectele de calitate și 
de execuţie. Garanţia se aplică numai  
în cazul folosirii produselor pentru  
uz casnic.
Ce nu acoperă garanţia?  
Această garanție nu este valabilă dacă 
produsele au fost folosite într-un mediu 
coroziv.

Oale şi cratiţe SENSUELL
25 de ani garanţie
Valabilă pentru toate oalele şi cratiţele  
din familia SENSUELL.
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor vaselor 
din gama mai sus menționată. Garanția 
acoperă: • stabilitatea bazei • spălarea  
în mașina de spălat vase (cu excepția 
obiectelor cu strat antiaderent sau  
a obiectelor din fontă, unde recomandăm 
spălarea de mână).
Ce nu acoperă garanţia?  
Această garanție nu acoperă schimbările 
de aspect ale vaselor pentru gătit, decât  
în cazul în care acestea au un efect  
semnifcativ asupra funcționalității. 

Oale şi cratiţe FAVORIT
25 de ani garanţie
Valabilă pentru toate oalele şi cratițele 
fără strat antiaderent (inclusiv vasele
din fontă) din familia FAVORIT.

Set pentru gătit FAVORIT
10 şi 25 de ani garanţie
Garanţia de 10 ani este valabilă pentru 
vasele de gătit cu strat antiaderent.
Garanţia de 25 ani este valabilă pentru 
vasele de gătit fără strat antiaderent.

Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor vaselor 
din gama mai sus menționată. Garanția 
acoperă: • stabilitatea bazei • spălarea  
în mașina de spălat vase (cu excepția 
obiectelor cu strat antiaderent sau  
a obiectelor din fontă, unde recomandăm 
spălarea de mână) • proprietăți  
antiaderente ale vaselor cu strat  
din tefon.
Ce nu acoperă garanţia? 
Această garanție nu acoperă schimbările 
de aspect ale vaselor pentru gătit, decât  
în cazul în care acestea au un efect  
semnifcativ asupra funcționalității. 

Oale şi cratiţe IKEA 365+ 
15 ani garanţie
Valabil pentru toate vasele de gătit fără 
strat antiaderent.
5 ani garanţie
Valabil pentru vasele de gătit cu strat  
antiaderent.
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor vaselor 
din gama mai sus menționată. Garanția 

acoperă: • stabilitatea bazei • spălarea  
în mașina de spălat vase (cu excepția 
obiectelor cu strat antiaderent sau a 
obiectelor din fontă, unde recomandăm 
spălarea de mână) • proprietăți  
antiaderente  ale vaselor cu strat din tefon. 
Ce nu acoperă garanţia?  
Această garanție nu acoperă schimbările 
de aspect ale vaselor pentru gătit, decât  
în cazul în care acestea au un efect  
semnifcativ asupra funcționalității.  
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SLITBAR
25 de ani garanţie
Valabilă pentru toate cuţitele din familia 
SLITBAR. 

GYNNSAM,  
IKEA 365+ GNISTRA
15  ani garanţie
Valabilă pentru toate cuţitele din familiile 
GYNNSAM şi  IKEA 365+ GNISTRA.
Ce este garantat?   
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor cuţitelor  
din aceste familii. Garanţia  se referă la 
folosirea pentru uz casnic. În cazul în care 
aceste produse sunt folosite conform 
instrucţiunilor, vor funcţiona foarte bine  
chiar şi după expirarea perioadei de 
garanţie. Cuţitele necesită spălare şi 
curăţare zilnică, precum şi ascuţirea 
regulată. Garanţia acoperă: • ascuţimea 
lamei cuţitului (Cuţitul este ascuţit atunci 
când îl achiziţionezi şi trebuie ascuţit  
regulat pentru o funcţionare 
corespunzătoare. Lama cuţitelor  
este din oţel, aşa că poate f ascuţită des 
pentru a-i reda forma) • mânere rezistente 
(Mânerul cuţitelor nu trebuie să se crape 
sau să se desfacă.) • lama cuţitului nu 
rugineşte şi nu se deteriorează. 
Ce produse sunt excluse?  

• Pila de cuţite SLITBAR din oţel 25  
cu pudră de diamant/oţel inoxidabil  
maro închis.   

GODMORGON 
10  ani garanţie
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia următoarelor  
produse: • piese de mobilier  
GODMORGON • picioare GODMORGON  
• lavoar ODENSVIK din ceramică • lavoare 
din marmură concasată BRÅVIKEN  
şi EDEBOVIKEN şi accesorii incluse  
• unitate de depozitare GODMORGON,  
3 bucăţi, cutie compartimentată, cutie  
cu capac.

Baterii de baie
10 ani garanţie
Ce este garantat?  
Garanţia de 10 ani se aplică tuturor  
bateriilor de baie. Aceasta se referă  
la folosirea pentru uz casnic şi acoperă 
funcționalitatea, materialele și execuţia 
tuturor bateriilor de bucătărie.
Ce produse sunt excluse?  
Aeratorul inclus, care este un accesoriu  
ce poate f înlocuit şi orice defecţiune 
cauzată de posibilele resturi.  

GALANT
10 ani garanţie
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia tuturor  
componentelor familiei de depozitare 
GALANT.  

MARKUS, VOLMAR
10 ani garanţie
Ce este garantat?  
Această garanție acoperă funcționalitatea, 
materialele și execuţia următoarelor 
produse:  
• cadru • piese detaşabile.  

 Citeşte şi condiţiile generale 
 la pagina 315. 

Ce este inclus  
în preţul bucătăriei? 

Preţul bucătăriei reprezintă exact 
combinaţia din schiţă.  

Preţul total al bucătăriei include:  
corpuri, uși, fronturi de sertar, blaturi,  
accesorii interioare, balamale,  
amortiozare pentru uși, amortizoare  
pentru sertare (doar MAXIMERA),  
panouri laterale, benzi decorative, 
cornișe, picioare, plinte şi butoni/mânere.  
Electrocasnicele, chiuvetele, bateriile şi 
soluţiile de iluminat se vând separat. 

Ce este inclus  
în preţul preţul băii?

Schiţa indică preţul total al acestei 
combinaţii, cu excepţia bateriilor.  
Preţul băii include: chiuvetă,  
inclusiv accesorii, mască pentru 
chiuvetă, picioare (acolo unde este cazul) 
şi oglindă sau corpul cu oglindă. 
Toate sertarele au închidere lină  
şi dispozitiv de închidere cu amortizor. 

Înscrie-te în clubul 
IKEA

®

 FAMILY

Invitaţii  
la evenimente
Vino cu noi la lansarea catalogului  
şi a noilor produse, la atelierele  
de amenajări şi decoraţiuni  
interioare şi la alte evenimente  
pline de inspiraţie. 

Preţuri mai mici
Bucură-te de cele peste 200  
de produse cu preţuri speciale,  
doar pentru membrii clubului  
IKEA FAMILY. 

Înscrie-te acum
Înscrie-te astăzi în clubul IKEA FAMILY, 
în magazin sau online, pe adresa:  
www.IKEA.ro/IKEAFAMILY

Mai multă 
inspiraţie
Fii primul care afă noutăţile  
din newsletter-ul IKEA FAMILY  
şi revista live. Spune-ne ce idei  
ai şi ajută-ne să fm mai buni. 

Oferte speciale
Te aşteptăm la Restaurantul IKEA  
cu cafea din partea casei şi multe  
alte bunătăţi, în fecare zi de luni  
până vineri. 



Din ce este făcut?
Ne place să lucrăm cu materiale regenerabile,  

reciclabile sau reciclate – este bine pentru planetă, 

dar şi pentru buzunarul tău. Căutăm mereu  

materiale mai bune şi ecologice. Iată câteva  

dintre preferatele noastre.

Bumbac
Până la sfârşitul lui 2015, tot bumbacul 
folosit de noi va proveni de la ferme  
care folosesc mai puţină apă şi mai  
puţine pesticide, unde fermierii  
au o viaţă mai bună.

Zambilă de apă
Această plantă cu creştere rapidă este 
foarte bună pentru produse împletite,  
ca de exemplu suporturile de farfurii,  
care trebuie să fe rezistente.

In
Plantele din care se obţine fbra textilă  
de in cresc adesea fără a f nevoie de 
irigaţie artifcială sau de pesticide.

Plastic PET reciclat
Topit şi transformat în granule, plasticul 
PET devine un material textil moale şi util, 
numai bun pentru umplut o canapea  
sau o pernă, de exemplu. 

Lemn
Colaborăm cu organizaţia Forest  
Stewardship Council  şi cu alţi parteneri 
pentru a achiziţiona mai mult lemn  
din păduri gestionate responsabil.

Compozit din lemn şi plastic
Combinăm polipropilena cu fbre  
de lemn din rumeguş, pentru a crea  
produse rezistente la preţ mic.

Bambus
Această plantă oferă un material  
frumos, rezistent şi în acelaşi timp uşor, 
asemănător cu lemnul masiv.

Scanează pagina

Sute de milioane de poveşti  
cu fnal fericit

Până în 2015, IKEA Foundation va îmbunătăţi vieţile a 100 de milioane  
de copii din cele mai sărace comunităţi din întreaga lume.  
Alegându-ne partenerii potriviţi şi gândind pe termen lung, putem:

• Ajuta copiii şi familiile de refugiaţi să aibă o viaţă mai bună;
• Combate cauzele exploatării prin muncă a minorilor;
• Ajuta femeile şi fetele să fe independente.  

Din 2004 ajutăm copiii, asigurându-le nevoile fundamentale,  
ca de exemplu o locuinţă sigură, un început sănătos în viaţă, educaţie  
de calitate şi venituri familiale constante. În continuare, IKEA Foundation 
va ajuta mai mulţi copii şi familiile acestora să-şi construiască o viaţă  
mai bună. 

 Pentru a afa mai multe despre ceea ce facem,  
intră pe www.IKEAFoundation.org

Un Catalog IKEA mai bun

Catalogul IKEA 2015 este publicaţia cu cel mai mare tiraj tipărit pe hârtie 100% 
Forest Stewardship Council  Mix Credit şi care este etichetată cu sigla FSC .  
Asta înseamnă că întreg lanţul de producţie a Catalogului IKEA, de la materia 

primă la tipar, este certifcat de FSC, pentru a asigura o provenienţă  
mai sustenabilă a lemnului. 

Compania IKEA este dedicată exploatării responsabile a pădurilor şi tot lemnul 
folosit în gama IKEA  trebuie să respecte standardele noastre referitoare la acest 
material. De asemenea, colaborăm cu Forest Stewardship Council  
şi cu alţi parteneri pentru a ne asigura că lemnul nostru provine din păduri  
certifcate şi gestionate responsabil. Scopul nostru este ca cel puţin jumătate  

din lemnul neprelucrat din gama IKEA să provină din surse  
mai sustenabile (defnit ca lemn reciclat sau certifcat FSC). 
După îndeplinirea obiectivului pentru 2017, vom evalua  
din nou aceste criterii. Ambiţia noastră pentru 2020 este  
de a ajunge la 100%.

După ce ai folosit catalogul, te rugăm să-l reciclezi.

 Intră pe www.fsc.org  şi afă mai multe despre FSC.



Încearcă deliciile  
suedeze
Somonul este o sursă bogată de grăsimi omega-3,  
esenţiale pentru sănătate. Bucură-te de gustul  
său la Restaurantul IKEA. Deschis zilnic.

Pentru a primi certifcare 
ASC, o crescătorie de  
peşti trebuie să respecte  
standarde stricte de mediu 
şi responsabilitate socială.

Scanează pagina

File de somon cu medalion de legume  
şi sos de arpagic

18lei
Cuţitul are o lamă îngustă, 
nezimţată, ideală pentru  
a fleta peştele sau carnea.

GYNNSAM cuţit pentru fletat, gri închis

39,99lei

Alimente ecologice 
la preţ accesibil
La Restaurantul IKEA, vrem să-ţi oferim  
alimente de calitate, sănătoase şi sustenabile  
la un preţ accesibil.

Ingrediente alese cu grijă
Lucrăm îndeaproape cu furnizorii şi organizaţii ca WWF  

şi Compassion in World Farming, pentru a îmbunătăţi  

standardele alimentelor, bunăstarea animalelor  

şi pentru ca sustenabilitatea să fe fundamentul  

afacerii noastre.

Un standard nou pentru somon  
Somonul nostru delicios creşte în apele reci şi curate  

ale Mării Norvegiei. Până la sfârşitul lui august 2015,  

somonul va proveni numai din crescătorii de somon  

certifcate de către Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Variante ecologice
La Restaurantul IKEA găseşti mereu cel puţin un fel  

de mâncare ecologică şi un meniu ecologic pentru copii.  

De asemenea, la Magazinul cu delicatese suedeze  

poţi alege dintre câteva alimente ecologice.
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O ofertă pentru care merită 

să te dai jos din pat

Bun şi pentru copiiCertifcare UTZ din 2008

Sau mai bine vii pentru cină?
N-ai nevoie de rezervare. Vino să savurezi celebrele  
chifteluţe în stil tradiţional suedez, cu piure de cartof  
şi gem de merişoare sau aşa cum îţi place.  
Avem porţii pentru mari şi mici. Aşa că, grăbeşte-te!

Cei mici se pot bucura de un meniu special: 5 chifteluţe  
cu piure de cartof şi o băutură ecologică la numai 5lei.
Pentru orice meniu de adult comandat, bebeluşii  
primesc GRATUIT mâncare ecologică.  

În Restaurantul şi Bistro-ul IKEA îţi oferim  
numai cafea cultivată conform standardelor  
independente de agricultură sustenabilă.  
Urmăreşte originea acesteia pe:
www.utzcertifed.org/IKEA

Micul dejun la Restaurantul IKEA  
este un început bun în orice zi.

Mic dejun cald şi cafea 

- Omletă, 
- Cârnaţi cabanos,
- Pârjoale de cartof,  
- Chifă,
- Cafea.

Totul la doar:

Mic dejun cald  
şi cafea

5lei
Micul dejun este servit zilnic,  
între orele 09:00 şi 10:30

Mâncare gratuită pentru bebeluşi
Pentru copiii cu vârsta sub 12 luni

0lei

Chifteluţe cu piure de cartof,  
gem de merişoare şi sos  
de smântână  

11,5lei/15buc.
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Index
Vrei să afi mai multe? Pentru a vedea 
întreaga gamă, inclusiv cele mai noi  
produse, vino la magazinul IKEA  
sau intră pe www.IKEA.ro. 

A
Abajururi ........................ 270–273 
Accesorii baie ...................194–197  
Accesorii bebeluși ....................212 
Accesorii pentru gătit ....... 296–301 
Accesorii pentru masă ...... 290–295 
Aplice ............................. 268–274

 Articole ceramică ............. 290–295 

B

Baie ....................................36–51 
Bănci .......................284–285, 288  
Biblioteci ......................... 196–199 
Birouri ............................ 278–281 
Bucătărie ........................ 138–157 

C

Cadre pat ........................ 160–165  
Camera de zi ....................102–123 
Canapele ........................ 254–259  
Canapele din piele ............ 254–259

 Canapele extensibile ................262 
Comode ..........................230–234 
Corpuri de iluminat .......... 268–276 
Corpuri uşi de sticlă ..................240 
Coşuri .....................................244

 Covoare .......................... 180–183 
Cuiere .....................................224 
Cutii ........................................244 
Cuţite .................................... 300 

D

Decoraţiuni ..................... 246–253 
Decoraţiuni perete ...................246 
Depozitare alimente .................298

 Depozitare jucării .........52–63, 208 
Depozitare DVD/audio...... 236–243 
Depozitare/ 
organizatoare rufe ........... 214–235 
Dormitor .............................10–35 
Draperii ...........................178–179 
Dulapuri de haine ............. 214–223 

E
Electrocasnice..................138–155  

F

Farfurii ............................ 290–295 
Feţe de pernă ..........................184 
Fotolii .....................................260 

G

Ghivece  ..................................248

H

Huse pilotă .......................172–177 

I

IKEA pentru copii .................52–65 
Iluminat integrat bucătărie .......151 
Iluminat perete................ 268–276

J

Jucării .........................206,  54–57

L

Lampadare ..................... 268–276 
Lavoare ...................... 40–49, 200 
Lenjerii de pat ..................172–177 
Lumânări ........................ 250–253 
Lustre ............................. 268–276 

M

Mese pentru sufragerie .... 284–287 
Măsuţe cafea ................... 264–267

 Măsuţe laptop .................. 279–281 
Măşti/corpuri chiuvetă .............200 
Metraje .....................................31 
Mobilier pentru baie ......... 198–202 
Mobilier pentru birou ........ 278–283 
Mobilier pentru hol ........... 226–229 
Mobilier pentru joacă ...............206 
Mobilier sisteme media ..... 236–243 

N

Noptiere ......................... 160–165 

O

Oale........................................296 
Oglinzi ....................................226 
Organizarea băii .............. 194–203 
Organizare ........................ 66–101 
Organizatoare mici ..................244 
Organizatoare pantof ..............228

P
Pahare ............................ 290–295 
Paturi .............................. 160–165 
Pătuţuri copii ...........................204  
Pătuţuri bebeluși .....................210 
Perdele pentru duş ............194–197 
Perne ......................................170 
Pilote ......................................170 
Prosoape .........................194–197

R

Rame/tablouri .........................246

S

Saltele .............................166-169 
Scaune birou ................... 278–283 
Scaune înalte ..................000, 000 
Scaune sufragerie ...........284–289 
Scaune rotative  
(spaţii de lucru) ................ 278–283 
Sisteme  
depozitare haine .............. 224–225 
Sisteme şine ............................ 30

 Soluţii reciclare ................ 302–305 
Soluţii TV ........................ 236–243 
Spoturi ........................... 268–276 
Storuri ....................................178 
Sufragerie ........................124–137 
Suporturi lumânări .......... 250–252 

T

Taburete .................................288 
Textile..............................170–183 
Textile pentru baie ............194–197

 Tigăi .......................................296 

U

Ustensile bucătărie .......... 296–301 

V

Vaze ............................... 250–252 
Veioze ............................. 268–276

Informaţii IKEA
Împreună la cumpărături .........309 

Noutăţi ...................................6–9  
Lucrând pentru IKEA ................311 

Servicii ...................................312 
Politica de retur .......................314 
Garanţii ...........................316–318 
IKEA Family .............................319  
Responsabilitate socială ...........321 
Restaurantul IKEA ........... 322–325 

ÖDESTRÄD husă pilotă şi faţă pernă  
52% poliester, 48% bumbac.  

Designer: Anna Salander.  

Husă pilotă: Lat150×L200cm.  
Faţă de pernă: L50×Lat60cm.  
Portocaliu 402.512.23

39,99lei

ÖDESTRÄD
Sunteţi împreună noapte de noapte, aşa că trebuie  
să te simţi confortabil. Lenjeria de pat ÖDESTRÄD  
are un imprimeu vibrant, care te umple de energie  
şi o ţesătură plăcută la atingere. Testeaz-o şi vezi  
dacă e pe gustul tău. S-ar putea să deveniţi  
de nedespărţit.
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KNAPPER oglindă cu suport 249lei 
 Vezi pagina 226.

149lei


