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Mogę się założyć, że masz w domu choć jeden produkt marki IKEA. 

Nic dziwnego, gdyż ten szwedzki sklep jest symbolem dobrego wzornictwa
w rozsądnej cenie. Dodatkowo ma tak bogatą ofertę, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Z jednej strony to ogromna zaleta, z drugiej powoduje  dylemat 

- na co się zdecydować?
 

Dlatego stworzyłam gotowe zestawienia stylistyczne, 
by zakupy w IKEA były przyjemne i sprawne :) 

Koniec nieudanych wyborów! 
Korzystaj z opracowanych szablonów 
i stwórz dziecku wymarzony pokój :)

 
 

Kamila
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kliknij na produkt, by przejść od razu do sklepu mint

https://www.ikea.com/pl/pl/p/slaekt-rozsuwana-rama-lozka-bialy-bladoturkusowy-s99326617/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/kuddarna-poduszki-do-siedzenia-ogrodowe-szary-30411123/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/loberget-sibben-dzieciece-krzeslo-biurowe-bialy-s59337670/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/ullkaktus-poduszka-turkusowy-10471759/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/kaepphaest-komplet-poscieli-niedzwiedz-turkusowy-50455719/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/trofast-regal-z-pojemnikami-jasna-sosna-bejcowana-na-bialo-bialy-turkusowy-s29329488/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/lillasen-biurko-bambus-90278277/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/snidad-kosz-rattan-30394944/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/maleras-polka-na-zdjecia-bambus-00446237/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/vaexjoe-lampa-wiszaca-bezowy-50360764/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/harte-lampa-biurkowa-led-czarny-srebrny-40266984/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/eket-regal-scienny-4-przegrody-zloto-brazowy-s79286269/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/kuddarna-poduszka-oparcia-na-zewnatrz-jasnoniebieski-40411052/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/kaepphaest-pluszak-00455745/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/fiskbo-ramka-czarny-50295655/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/fiskbo-ramka-czarny-50295655/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/hauga-szafa-z-drzwiami-przesuwanymi-bialy-60456916/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/fubbla-lampa-scienna-led-bialy-00381599/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/gracioes-dywan-turkusowy-60473096/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/korsmon-tablica-na-notatki-ze-spinaczem-zloty-kolor-20496288/


szafa 
regał z pojemnikami
regał ścienny
łóżko
biurko
krzesło
lampa sufitowa
lampa ścienna
lampka biurkowa
półka na książki
organizer złoty
kosz
poduszka pikowana
poduszka do siedzenia
poduszka - pluszak
pościel
poduszka turkusowa

wyposażenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA 
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA
link do IKEA

 
895 zł
179 zł
210 zł
449 zł
499 zł
 79 zł

99,99 zł
89,99 zł
49,99 zł
49,99 zł
49,99 zł
99,99 zł
29,99 zł
59,99 zł
49,99 zł
79,99 zł
12,99 zł

 
zestaw dedykowany chłopcom i dziewczynkom

świeży powiew mięty z bielą i naturalnym drewnem podziała na każdego 

MINT
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wyposażenie:
18.ramka
19.dywan

 
zestaw dedykowany chłopcom i dziewczynkom

świeży powiew mięty z bielą i naturalnym drewnem podziała na każdego

MINT

 
15,99 zł

139 zł

SUMA:  3138,88 zł

link do IKEA 
link do IKEA
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KOLORYSTYKA
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wiek - dla niemowląt, przedszkolaków i uczniów
płeć - typowo dziewczęce, chłopięce czy dla obu płci
typ - pokój zabaw, pokój dla jednego dziecka, pokój rodzeństwa
styl - różne motywy czy kolory przewodnie

Masz ochotę na więcej tablic inspiracji?

Nie trać cennego czasu i energii na poszukiwania. 
Sprawdź inne gotowe zestawienia stylistyczne IKEA.
Podzieliłam je ze względu na:

Kliknij tutaj, by poznać inne propozycje.

 
 

JAK MOŻE WYGLĄDAĆ GOTOWY POKÓJ Z IKEA?
Zobacz pokój, którego wyposażenie opiera się głównie na sklepie IKEA

kliknij tutaj

WIĘCEJ INSPIRACJI
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Dziękuję za zaufanie, cieszę się, że mogę mieć mały udział w aranżacji pokoju
Twojego dziecka. Opracowane zestawienie jest doskonałą bazą startową.

Dobierz niezbędne dodatki do upodobań i potrzeb małego właściciela pokoju,
tak, by wnętrze nabrało indywidualnego charakteru.

 
Skorzystasz z powyższej tablicy?

Zrób zdjęcie gotowego pokoju i oznacz je 
na Instagramie #wnetrzadladzieciinspiruje
lub prześlij na adres hello@wnetrzadladzieci.pl

 
Wybiorę najciekawszy pokój i zrobię w nim sesję, która opublikuję w Internecie.

Na zgłoszenia czekam do 18.07.2020
 

Powodzenia!
 

Kamila Snela
 

*
www.wnetrzadladzieci.pl

 

DZIĘKUJĘ
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