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Kolekcja BLÅVINGAD powstała, aby wzbudzić  
zainteresowanie życiem w oceanie – domu tysięcy stworzeń. 

Kolekcja ta jest wypełniona po brzegi pluszakami 
przedstawiającymi ulubione morskie zwierzęta dzieci, 

wodnymi tekstyliami, podwodnymi i wędkarskimi grami,  
a także bajecznym oświetleniem. Oferta zachęci do zabawy  

i wzbudzi ciekawość na temat oceanu wśród dwóch  
grup wiekowych: od małych szkrabów po dzieci w wieku 

szkolnym, w tym nastolatków (3-7 lat oraz 8+). 

Tak jak w przypadku oceanu, dziecięca wyobraźnia  
to zachwycająca głębia. Na co więc czekasz?  

Zanurz się w kolekcji i przygotuj  
na prawdziwe odkrycia! 

Ocean  
to mój dom 
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Czas wsłuchać 
się w głos dzieci 
Kolekcja powstała w oparciu o wyniki IKEA 
Kids’ Advisory Panel 2020 zorganizowanego 
przez IKEA. Dowiedzieliśmy się, że dzieci 
bardzo martwią się zanieczyszczeniem 
oceanów, a także boją się o zdrowie  
i bezpieczeństwo zwierząt morskich. 
Najmłodsi w wieku 4–14 lat powiedzieli,  
że niepokoją się o to, iż ich ulubione 
stworzenia morskie, takie jak delfiny  
czy wieloryby, chorują w wyniku  
połykania plastiku, co może doprowadzić  
do ich przedwczesnego wyginięcia.  
Dzieci chcą, żeby dorośli wysłuchali  
ich obaw, ponieważ troska o oceany  
jest kluczowa dla planety.

„Rosnąca ilość 
śmieci powoduje 
coraz większe 
szkody i trzeba 
wreszcie coś z tym 
zrobić!” 

Dziewczynka, 
Wielka Brytania, 
14 lat 

PH186963.jPg

Nowość BLÅVINGAD plecak 49,99 805.340.70

„Wiemy, jak ważne jest dla dzieci 
środowisko, szczególnie nasze 
oceany, więc chcieliśmy stworzyć 
kolekcję, która jest bardzo zabawna, 
a jednocześnie podnosi świadomość 
na ten temat.”

jorge Omar SantoyoHenaine 
Specjalista ds. Rozwoju Produktu 
IKEA of Sweden
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Bo zabawa  
to poważna 
sprawa
Kolekcja BLÅVINGAD wpisuje się w szerszą 
wizję IKEA, zgodnie z którą zabawę traktujemy 
jako kluczowy element lepszego życia w domu.  
Poprzez zabawę zarówno dorośli, jak i dzieci 
uczą się, jak nawiązywać kontakty, tworzyć, 
regenerować siły, znaleźć odskocznię  
i odkrywać świat. Zabawa pełni istotną rolę 
w rozwoju dziecka. To w ten sposób maluchy 
uczą się wyrażać siebie i odkrywać świat.

Głęboko wierzymy, że głos młodych zasługuje 
na to, żeby go wysłuchać. Mamy nadzieję, 
że kolekcja BLÅVINGAD wesprze dzieci w ich 
dążeniach do podnoszenia świadomości  
o oceanach, a także zainspiruje do dalszego 
poznawania świata morskiego i wszystkich 
niesamowitych stworzeń tam żyjących. 

PH186909.jPg

Jeśli chodzi o zabawę, znamy się  
na rzeczy. Wyniki naszych badań  
zawarte w raporcie IKEA na temat  
zabawy w połączeniu z dwoma  
poprzednimi raportami stanowią  
najbardziej wnikliwe badania  
na ten temat na świecie. 4



Mały,  
ale istotny krok 
Przekaz kolekcji BLÅVINGAD realizuje 
się poprzez produkty, które w małych, 
ale istotnych krokach stają się bardziej 
zrównoważone. Od pluszaków i wypełnienia 
poduszek po dywany i akcesoria  
do przechowywania, wiele produktów 
zawiera poliester z plastiku z recyklingu  
– zebranego na obszarach w odległości 
do 50 km od linii brzegowej, który mógłby 
trafić do oceanów. 

PH187115.jPg

„Postanowiliśmy odpowiedzieć na dziecięce 
obawy dotyczące oceanów, pokazując im, 
że ten problem nie jest nam obojętny. 
Na potrzeby tej kolekcji wprowadziliśmy 
wypełnienie wyprodukowane z plastiku 
zebranego na obszarach w odległości 50 km 
od linii brzegowej, pomagając w ten sposób 
ograniczyć zanieczyszczenie wód i oceanów.”
 
Danguole gvaldiene  
Inżynier ds. Rozwoju Produktu 
IKEA of Sweden
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Dla tych 
stworzeń ocean 
jest domem 
Dzięki naszemu IKEA Kids’ Advisory Panel 
wiemy, jakie są ulubione stworzenia oceaniczne 
dzieci z różnych krajów. Wykorzystaliśmy te 
informacje, aby stworzyć pięć uroczych postaci 
– delfina (najpopularniejszego wśród naszych 
panelistów), orkę, płetwala błękitnego, żółwia  
i ośmiornicę. 

Dowiedzieliśmy się, że dzieci lubią konkretne 
zwierzęta z różnych powodów – wieloryb chętnie 
współpracuje, ośmiornica jest elastyczna,  
a delfin inteligentny. Mając to na uwadze, 
zadbaliśmy o to, żeby uchwycić te niepowtarzalne 
cechy w pluszakach BLÅVINGAD. To idealni 
towarzysze do przytulania, którzy rozbawią  
albo pocieszą w każdej sytuacji.  

„Moim ulubionym 
zwierzęciem oceanicznym 
jest orka, ponieważ 
jest ogromna i piękna.” 

Chłopiec,  
Wielka Brytania,  
11 lat 

„Mam wiele ulubionych 
morskich zwierząt:  
żółwie, delfiny, rekiny, 
koniki morskie.” 

Dziewczynka, Niemcy,  
10 lat 

PH186957.jPg
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Pluszaki BLÅVINGAD produkowane są wyłącznie  
z poliestru pochodzącego z recyklingu. To pierwsza  
seria w IKEA, wytyczająca drogę naszym przyszłym  
kolekcjom zabawek pluszowych. 

Ten milutki wieloryb jest  
nie tylko wielkim przyjacielem 
do przytulania. W jego 
paszczy można schować 
tajemne skarby i błyskotki. 

„Wszyscy zależymy od 
czystych i pełnych życia 
oceanów. Dlatego czuliśmy, 
że nasze prace nad kolekcją 
BLÅVINGAD mają ogromne 
znaczenie. Mamy nadzieję, 
że dzięki tym zabawnym 
produktom poczujecie się 
jak w oceanie i będziecie 
chcieli dowiedzieć się więcej 
o wszystkich stworzeniach 
zamieszkujących morskie 
głębiny.”

Sissi Edholm i Lisa Ullenius,
projektantki 
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głęboki sen  
o oceanie 
Zabawa to nie tylko szalone wygłupy  
i gry, ale także cenne chwile spokoju 
spędzone z maluchami. Kolekcja 
BLÅVINGAD, pełna przytulnej pościeli 
z morskimi stworzeniami, łagodnego 
oświetlenia i przytulanek, tworzy 
przyjemne warunki do zasypiania, 
wieczornych morskich opowieści  
i odpływania w błogi sen.  

Czasem maluchy 
potrzebują odrobiny 
światła, żeby oswoić się 
z nocą. Lampy LED – 
miękka lampka nocna 
w kształcie ośmiornicy 
oraz lampa ścienna 
w kształcie żółwia 
– emitują łagodne, 
rozproszone światło, 
która nie razi dziecka. 
Tkanina i wypełnienie 
ośmiornicy wykonane 
są w 100% z poliestru 
pochodzącego  
z recyklingu. 

PH186948.jPg

Nowość KURA baldachim 190,- 405.284.48  
Nowość BLÅVINGAD komplet pościeli 129,- Zwierzęta oceaniczne/wielobarwny 005.210.76 8



Zanurkuj  
i odkrywaj 
W głębinach oceanu pływają majestatyczne 
wieloryby, sędziwe żółwie i groźne rekiny.
Z baldachimem BLÅVINGAD, zaprojektowanym 
tak, by pasował do dwustronnego łóżka KURA,  
twoje dziecko może nurkować w swojej 
wyobraźni dniem i nocą.

Baldachim idealnie sprawdza się podczas 
spania i spokojnych momentów, a miękki 
dywan BLÅVINGAD, wyprodukowany z poliestru 
z recyklingu, to doskonałe miejsce na cenne 
chwile rodzica z dzieckiem albo na wygłupy  
z morskimi przyjaciółmi. 

PH186945.jPg
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Gdziekolwiek 
poniesie cię 
kreatywność... 
Kolekcja BLÅVINGAD zachęca dzieci  
do kreatywności. Niezależnie od tego,  
czy jest to rysowanie i kolorowanie 
ulubionych morskich stworzeń,  
czy wycinanie różnych kształtów  
z szablonów, kreatywne zajęcia pozwalają 
na swobodę wyobraźni i rozkwit młodych 
umysłów. Pora zagłębić się w zabawę! 

Za pomocą foremek do 
ciastoliny dzieci mogą 
wycinać urocze postaci 
i kształty zainspirowane 
oceanem. To praktyczne 
zajęcie to świetny sposób, 
by maluchy trenowały 
umiejętności motoryczne 
i koordynację ręka-oko. 

PH186905.jPg
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Zatopieni  
w kolorach 
Zwiedź dno morza z papierem  
do kolorowania BLÅVINGAD. Znajdziesz 
tu pływające wieloryby, ślizgające się po 
wodzie delfiny, brodzące żółwie i ukryte 
skarby. Dzieci mogą ożywić te obrazki 
kolorem przy użyciu flamastrów, kredek 
czy akwareli. Łódka wyławiająca śmieci  
z morza pokazuje, że musimy dbać o to,  
by oceany były pełne cudów natury,  
a nie plastiku. 

PH186906.jPg
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Za siedmioma 
morzami... 
Daleko, daleko stąd, wśród koralowców, 
muszelek i kołyszących się wodorostów,  
żyją sobie nasi morscy przyjaciele.  
Jaki jest ich dom? Co jedzą? Jak spędzają czas?

Takie właśnie pytania nieustannie nurtują 
młode umysły. Jednym ze sposobów 
na zgłębienie wiedzy na ten temat jest 
odkrywanie świata poprzez zabawę.
Zatapiając się w magię udawania,  
odgrywanie ról i gry edukacyjne,  
dzieci wyruszają w swój naukowy rejs.

Gra wędkarska BLÅVINGAD, 
składająca się z wędek 
i jedenastu kształtów,  
to świetny przykład na to, 
jak dzieci mogą poznawać 
świat poprzez zabawę. 
Wyławiając z morza 
drobiazgi do recyklingu, 
dzieci odkrywają,  
jak ważne jest utrzymanie 
morza w czystości. 

PH186952.jPg
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Rekiny atakują! 
Ręcznik z kapturem w kształcie rekina,
wykonany w 100% z bawełny, z pewnością 
zamieni czas kąpieli i zabawy w prawdziwą 
przygodę. Bawełniana tkanina frotte jest 
miękka, chłonna i wyjątkowo przyjemna  
w dotyku – idealna do osuszenia się  
po morskich ekspedycjach! 

PH186958.jPg
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Wyraź siebie  
bez ograniczeń 
Wszyscy pamiętamy, jak to jest być dzieckiem: 
pełnym pomysłów, ciekawskim i chcącym 
zmieniać świat! Zabawa jest kluczowym 
elementem tej podróży – w ten właśnie  
sposób wyrażamy to, kim jesteśmy  
i na czym nam zależy. Kolekcja BLÅVINGAD, 
z błyszczącymi koralowymi poduszkami, 
dwustronną pościelą z charakterem  
i akcesoriami wyprodukowanymi z materiałów  
z recyklingu, tworzy inspirującą przestrzeń  
dla dzieci, które marzą o jasnej przyszłości. 

Nastolatki nigdy nie mają 
na nic czasu, lawirując 
między szkołą, zajęciami 
dodatkowymi i domowymi 
obowiązkami. Torba 
do przechowywania 
BLÅVINGAD to praktyczne 
rozwiązanie, które pozwoli  
wszystko ogarnąć. 
Nadrukowane współrzędne 
Wielkiej Rafy Koralowej 
przypominają też  
o wspaniałych dziełach 
natury, o które warto dbać.

PH186961.jPg
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Kącik  
do relaksu 
Kiedy jest się nastolatkiem, ważne jest, 
żeby mieć swój własny kącik. Kolekcja 
BLÅVINGAD, pełna wyrazistych tekstyliów 
– z nadrukowaną pościelą i wygodnymi 
poduszkami – idealnie nadaje się do 
stworzenia zacisznego miejsca, w którym 
twoje dziecko będzie mogło pobyć chwilę 
samo ze sobą. 

Jak już będzie gotowe na kolejne przygody, 
plecak BLÅVINGAD, wyprodukowany  
w 100% z poliestru z recyklingu, sprawdzi 
się jako nieodzowny element dnia na plaży. 
Lekki plecak z regulowanymi paskami  
ma trzy zewnętrzne siateczkowe kieszenie, 
dzięki czemu można oddzielić mokre 
rzeczy od suchych. Jak świat długi i szeroki,  
czeka na nie całe morze możliwości.

PH186964.jPg
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Nowość BLÅVINGAD ręcznik 
kąpielowy 49,99 100% bawełna. 
Projekt: StinaLanneskog.  
S70×D140 cm. Żółwie/
ciemnoniebieski 605.340.66 

PE861008.jPg

Produkty

Nowość BLÅVINGAD torba 
do przechowywania 39,99  
100% poliester z odpadów OBP. 
Projekt: Stina Lanneskog. Ø36,  
W50 cm. Wzór w wieloryby/
turkusowy 405.340.86

PE861143.jPg
Nowość BLÅVINGAD torba 
do przechowywania 39,99  
100% poliester z odpadów OBP. 
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
Ø41, W42 cm. Wzór w zwierzęta 
oceaniczne/wielobarwny 105.283.79 

PE861110.jPg
Nowość BLÅVINGAD ręcznik 
kąpielowy z kapturem 79,99  
100% bawełna. Projekt: S. Edholm 
/L. Ullenius. S70×D140 cm. Rekin/
niebiesko-szary 905.284.41

PE860992.jPg

Nowość BLÅVINGAD poduszka 
49,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D40×S32 cm. Pingwin/czarno-biały 
205.283.69

PE861028.jPg
Nowość BLÅVINGAD lampa 
ścienna LED 49,99 50% tworzywo 
polipropylenowe z recyklingu. 
Projekt: Henrik Preutz. D25×S19,  
W7 cm. Żółw/zielony 205.265.63 

Nowość BLÅVINGAD pluszak 
49,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius.  
D60 cm. Orka/czarno-biały 
605.221.10 

PE861332.jPg

PE861309.jPg

Nowość BLÅVINGAD poduszka 
49,99 100% poliester z odpadów 
OBP. Projekt: StinaLanneskog.  
Ø45  cm. Koral/turkusowy 
005.340.74 

Nowość BLÅVINGAD pluszak 
49,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius.  
D50 cm. Ośmiornica/żółty 
205.221.07 

PE861057.jPg

PE861308.jPg

Nowość BLÅVINGAD poszewka 
29,99 100% poliester z odpadów. 
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D50×S50 cm. Ośmiornica/różowy 
905.283.75 

Nowość BLÅVINGAD pluszak 
29,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D50 cm. Delfin/szary 905.221.04 

PE861079.jPg

PE861307.jPg

Nowość BLÅVINGAD pluszaki,  
5 szt. 39,99 100% poliester  
z recyklingu (wypełnienie: poliester 
z odpadów OBP). Projekt: S. Edholm 
/L. Ullenius. Zwierzęta oceaniczne/
różne kolory 305.221.16 

PE863332.jPg

Nowość BLÅVINGAD pluszak
z lampką nocną LED, na baterie 
69,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Soczewka optyczna: tworzywo 
ABS. Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
S16×W40 cm. Turkusowa ośmiornica 
705.169.34 

PE861329.jPg

Nowość BLÅVINGAD pluszak 
79,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius.  
D100 cm. Płetwal błękitny 005.221.13 

PE869237.jPg

Nowość BLÅVINGAD pluszak 
39,99 100% poliester z recyklingu 
(wypełnienie: poliester z odpadów 
OBP). Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D44 cm. Żółw/zielony 505.221.01 

PE861306.jPg

Nowość BLÅVINGAD poszewka 
49,99 100% poliester z recyklingu. 
Projekt: Stina Lanneskog.  
D50×S50 cm. Wieloryb/
niebieskozielony 905.340.79 

PE861065.jPg

Nowość BLÅVINGAD foremki  
do ciastoliny, 5 szt. 19,99 
Aluminium anodowane.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius.  
Kolor aluminium 805.265.03 

PE858469.jPg
Nowość BLÅVINGAD gra 
wędkarska 79,99 Malowana sklejka 
i bezbarwnie lakierowana lita 
brzoza. Projekt: Henrik Johansson. 
Wielobarwny 105.265.06 

PE858336.jPg
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Nowość BLÅVINGAD zestaw 
podwodny po zabawy, 11 szt. 
99,99 Pomalowana płyta pilśniowa 
i brzozowa sklejka. Projekt: Gustav 
Carlberg. Wielobarwny 905.264.99 

PE858332.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 69,99 100% bawełna. 
Projekt: Stina Lanneskog.  
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Wieloryby niebieski/
biały 205.211.03 

PE860921.jPg

Nowość BLÅVINGAD plecak 49,99 
90% poliester z recyklingu. Projekt: 
StinaLanneskog. Niebieski/zielony 
805.340.70 

PE861173.jPg

Produkty

Nowość KURA baldachim 190,- 
Pasuje do dwustronnego łóżka 
KURA. 90% poliester z recyklingu. 
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D165×S97, W68 cm. Zwierzęta 
oceaniczne 405.284.48 

PE860805.jPg

Nowość BLÅVINGAD dywan 199,- 
100% poliester z recyklingu.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
S133×D133 cm. Zwierzęta 
oceaniczne/wielobarwny 805.283.66 

PE861013.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 79,99 80% bawełna,  
20% wiskoza/sztuczny jedwab. 
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Pingwiny/
jasnoturkusowy 105.210.85 

PE860777.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 129,- 100% bawełna. 
Projekt: Stina Lanneskog.  
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Ocean/niebieski 
805.211.24 

PE860928.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 129,- 50% lyocell,  
50% bawełna. Projekt: S. Edholm 
/L. Ullenius. Poszwa S150×D200 cm. 
Poszewka D50×S60 cm. Zwierzęta 
oceaniczne/wielobarwny 005.210.76 

PE860755.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 99,99 80% bawełna,  
20% wiskoza/sztuczny jedwab. 
Projekt: Stina Lanneskog.  
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Żółwie/turkusowy 
105.211.13 

PE868955.jPg

Nowość BLÅVINGAD komplet 
pościeli 69,99 100% bawełna. 
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka 
D50×S60 cm. Żółwie zielony/biały 
305.210.94 

PE860785.jPg

Nowość BLÅVINGAD rolka 
papieru do kolorowania 19,99 
Papier niebielony chlorem.  
Projekt: S. Edholm/L. Ullenius. 
D10×S0,43 m. 805.258.34 

PE858335.jPg
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Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

