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Zwierzaki wnoszą radość do codziennego życia. Każde ma swój indywidualny charakter i preferencje.
Naturalnym jest, że chcemy dla nich tego, co najlepsze – aby czuły się komfortowo, bezpiecznie i szczęśliwie.
Tworząc ofertę dla kotów i psów IKEA wsłuchała się w głosy prawdziwych czworonożnych ekspertów.
Żeby zrozumieć czego potrzebują, designerzy musieli myśleć tak jak one. Dlatego LURVIG została opracowana
przez projektantów kochających zwierzęta oraz przeszkolonych lekarzy weterynarii. Wykorzystując naturalne
potrzeby i zachowania naszych zwierząt stworzyli rodzinę produktów, która odpowiada na potrzeby pupili.
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Zaprojektowane przez ekspertów
W IKEA chcemy tylko tego, co najlepsze dla wszystkich domowników
– również tych na 4 łapach. Oferta LURVIG została zaprojektowana
właśnie z myślą o nich. Składa się z pięknych i trwałych produktów,
które sprawdzą się w każdym wnętrzu.
Jednak skoro nie mogliśmy bezpośrednio porozmawiać z naszymi
zwierzętami, zaprosiliśmy ekspertów, którzy pomogli nam
dowiedzieć się jak myślą koty i psy.
„Największym wyzwaniem jest to, by nie uczłowieczać produktów
dla zwierząt” – wyjaśnia dr Barbara Schäfer, która pracuje nad oceną
ryzyka produktów w IKEA i jest również z wykształcenia lekarzem
weterynarii. „To bardzo ważne, by wykorzystywać ich naturalne
potrzeby i zachowania, np. sen i zabawę jako punkt wyjściowy.
Dopiero na kolejnym etapie projektowania skupiać się na stylu
i formie.”

LURVIG puf 69,99
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Królewska drzemka
„Jeśli chodzi o sen, koty uwielbiają odpoczywać w czystych i zamkniętych
przestrzeniach oraz leżeć na futrzanych i miłych w dotyku tkaninach.
Psy natomiast nie przejmują się tym tak bardzo, pod warunkiem,
że mają miejsce blisko swojego właściciela” – mówi dr Barbara Schäfer.
Dzięki tego rodzaju spostrzeżeniom produkty LURVIG zostały
zaprojektowane tak, aby pasowały do naturalnych zachowań
i potrzeb zwierzaków. Na przykład, poduszki są dostępne w dwóch
różnych poszewkach: jedna z futrzaną fakturą, a druga z gładszą,
odporną na zabrudzenia powierzchnią. Dzięki nim wreszcie
odzyskasz ulubiony fotel.

LURVIG poduszka 19,99
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Posiłek godny księcia
Zwierzaki potrafią jeść bez opamiętania.
Aby uniknąć zachlapanej podłogi i ułatwić
sprzątanie, umieść ich miski na tej wygodnej
podkładce. Twój pupil poczuje się jak członek rodziny
królewskiej.

LURVIG podkładka pod miskę 5,50

LURVIG miska 14,99
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Zabawa, zabawa...
Ten niepozorny tunel zachęca do wielogodzinnej
zabawy - niezależnie od tego, jak duże jest Twoje
zwierzę. Po wszystkim można zaoszczędzić miejsce,
składając go i przechowując na płasko.

PH164004.jpg

A PO ZABAWIE NAOSTRZYJMY PAZURKI…
Twój kot może drapać do woli dzięki tej wytrzymałej macie do drapania.
Dzięki wszytym paskom można ją łatwo przymocować np. do nogi stołu i przekształcić
w drapak. To sprytny (oraz zabawny) sposób na przedłużenie żywotności mebli.
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Dla czworonożnych członków rodziny
(i domu)
W wizji projektantów w asortymencie LURVIG nie mogło zabraknąć praktycznych
pomysłów na zaoszczędzenie przestrzeni oraz jej sprytne wykorzystanie.
„Myślę, że naprawdę udało nam się stworzyć przedmioty, które zaspokoją
podstawowe potrzeby zwierząt i będą współgrać z wyposażeniem domu”
– mówi dr Schäfer.
To, co jest wspaniałe w LURVIG, to fakt, że nowości z łatwością można
łączyć z klasycznymi produktami IKEA, jak na przykład domek dla kota,
który idealnie pasuje do regału KALLAX. Jest dostępny w kolorach,
fakturach i wzorach inspirowanych skandynawskim wzornictwem.

LURVIG posłanie/domek dla kota 99,99

LURVIG domek dla kota 29,99
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LURVIG mata do drapania
24,99 50% sizal, 50% juta.
Projekt: Inma Bermudez.
S25×D63cm. Naturalny
303.777.94

LURVIG tunel do zabawy
29,99 100% polister i stal.
Projekt: Inma Bermudez.
Ø25, D128 cm. Biały/różowy
704.648.74

LURVIG kuweta 27,99
Tworzywo polipropylenowe.
D51xS37, W15 cm 703.777.11

LURVIG miska. Stal nierdzewna.
Projekt: Inma Bermudez.
12,99 Ø13, W4 cm. 0,3 l 003.770.74
14,99 Ø18, W5 cm. 0,8 l 503.770.76
19,99 Ø22, W7 cm. 1,6 l 103.770.78

LURVIG podkładka pod miskę
5,50 Tworzywo polipropylenowe.
D36xS27,5 cm 504.568.13
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LURVIG poduszka
Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: włókna poliestrowe.
Projekt: Inma Bermudez.
Jasnoszary.
19,99 S33×D38 cm 104.630.66
59,99 S46×D74 cm 404.632.20
119,- S62×D100 cm 704.632.28

LURVIG poduszka
Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: włókna
poliestrowe. Projekt: Inma

LURVIG poduszka 119,Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: włókna poliestrowe.
Projekt: Inma Bermudez.

LURVIG łóżko dla psa/kota 299,Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: poliester.
Dno: 65% poliester, 35% bawełna.

Bermudez. Różowy
19,99 S33×D38 cm 004.630.62
59,99 S46×D74 cm 204.632.16

S62×D100 cm. Czarno/biały
904.632.70

LURVIG łóżko dla psa/kota 119,Poszewka: 100% poliester.
Wypełnienie: poliester.
Dno: 65% poliester, 35% bawełna.
S49×D73 cm. Waga: 1950 g.
Waga wypełnienia: 1135 g
Jasnoszary 304.767.46

S69×D93 cm. Waga: 2785 g.
Waga wypełnienia: 1540 g
Jasnoszary 304.767.51
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LURVIG puf 69,99
100% poliester. Projekt: Inma
Bermudez. D100xS150 cm.
Jasnoszary 404.677.51

LURVIG domek dla kota 29,99
100% poliester i karton.
S33xG38xW33 cm. Biały
604.648.55

LURVIG domek dla kota,
igloo 59,99 100% poliester.
Projekt: Eléa Nouraud.
Ø34, W25 cm. Jasnoszary/
różowy 704.675.99

LURVIG posłanie/domek dla kota 99,99 Materiał: 100% poliester. Wypełnienie:
Pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Projekt: Inma Bermudez. D38xS38xW37 cm.
Czarny/biały 804.632.75
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LURVIG torba podróżna dla zwierząt 99,99
100% poliester, pianka polietylenowa,
guma syntetyczna, stal, tworzywo
polipropylenowe. Projekt: Inma Bermudez.
D50xS32xW35 cm, pojemność: 56 L. Ciężar
maks. 15 kg. Czarny/szary 304.648.66

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

