
Lampa wygl¹daj¹ca jak dmucha-
wiec, parawan przypominaj¹cy las 
i stó³ na trzech nogach – to tylko  
kilka przedmiotów z bogatej kolekcji 
IKEA PS. 
IKEA PS to kolekcja, która ³¹czy w sobie pasjê do dobrego 
wzornictwa, niskie ceny i naturalne materia³y. 

Wiele z tych przedmiotów jest g³êboko zakorzenionych w 
szwedzkiej tradycji i naturze – pe³nej poszanowania dla 
œrodowiska i czerpi¹cej inspiracjê z natury. 

Wszystkie przedmioty maj¹ do opowiedzenia w³asn¹ historiê, 
bezpoœrednio przez materia³, z jakiego s¹ wykonane, wygl¹d 
i poœrednio przez sam pomys³ oraz proces produkcji. Przed-
mioty z kolekcji IKEA PS to przedmioty piêkne, stylowe            
i dostêpne dla ka¿dego.

Kolekcja PS to designerskie produkty, na które ka¿dy mo¿e sobie pozwoliæ

Tu kazdy przedmiot 
ma swoja historie

Projektantka zainspirowana sposobem, w jaki ró¿nice pozio-
mów zaznaczaj¹ siê na mapach, stworzy³a ten oto sto³ek. 
Poprzez owiniêcie ramy ró¿nymi rodzajami materia³ów 
powsta³ prywatny kawa³ek mapy geograficznej do pokoju. 

„Podzieliæ pokój za pomoc¹ œciany drzew – jak w lesie. To by³ 
mój pomys³ na parawan IKEA PS PLANK, który wnosi trochê 
natury do domu. Inspiracj¹ by³y dla mnie fantastyczne szwedz-
kie lasy i zastosowanie ró¿nych naturalnych materia³ów. 

Chcia³am, ¿eby parawan wygl¹da³ jak fragment mieszane-
go lasu, gdzie drzewa rosn¹, jedno obok drugiego, tworz¹c 
œcianê.” - wyjaœnia Sigga Heimis, projektantka parawanu.

IKEA Katowice,
Al. Roździeńskiego 95

„Szafka z szufladkami do 
chowania skarbów. IKEA PS 
SINKA przypomina mi moje 
dzieciñstwo. Motylki w brzu-
chu, które czu³am, kiedy 
otwiera³am szufladê ¿eby 
zobaczyæ, jakie sekrety kry-
je w œrodku. 
Myœlê, ¿e jest doœæ zabaw-
na w stylu. Funkcjonalna, 
ale i tajemnicza. Zaspokaja 
nasz¹ potrzebê chowania, 
kolekcjonowania i sortowa-
nia rzeczy, a lite drewno 
brzozowe tak piêknie siê 
zmienia z up³ywem czasu” 
- opowiada Ethlén Johans-
son, projektantka szafki.

Krzes³o obrotowe IKEA PS BRYGGA 
zaskoczy niejednego klienta sklepu. 
Do z³udzenia przypomina drewniany 
mebel, wykonane jest jednak z inne-
go tworzywa. 
Dziêki miêkkiej warstwie jest bardzo 
wygodne. Inspiracj¹ do stworzenia 
krzes³a by³ pomost.

Oto przedmiot mówi¹cy sam za siebie – krzes³o dla czytel-
nika, które da siê przegl¹daæ jak ksi¹¿kê. Poduszki krzes³a 
IKEA PS SELMA mo¿na przek³adaæ jak kartki ksi¹¿ki, cztery 
ró¿ne nadruki opowiadaj¹ cztery ró¿ne historie. 

Lampa IKEA PS MA-
SKROS przypomina 
dmuchawiec, który 
lada moment mo¿e 
zostaæ rozproszony 
przez wiatr. 
Zapalona w ciem-
nym pokoju rzuca 
piêkne cienie na 
œcianê -  jakby s³oñce 
przeœwitywa³o zza 
drzew. Co ciekawe, 
lampa wykonana jest 
m.in.  z papieru.


