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Bem-vindo ao novo
Catálogo IKEA!
Qualquer que seja o tamanho do seu espaço, ou da sua carteira, em 2018 vamos ajudá-lo a 
criar mais espaço para aquilo de que mais gosta, para se aproximar cada vez mais da casa 
dos seus sonhos. É por isso que estamos tão entusiasmados em partilhar consigo sugestões 
práticas de decoração, produtos engenhosos e histórias incríveis sobre o que se passa no 
mundo e a forma como inovamos para criar uma vida melhor em casa. Descubra uma 
experiência redefinida e mais colorida, para uma busca fácil e intuitiva: assista a vídeos, 
obtenha sugestões e ideias práticas, conheça ótimas ofertas de produtos com preços ainda 
mais baixos e os novos designs para o futuro.

Mergulhe nesta nova experiência e desfrute do novo mundo do Catálogo IKEA 2018.



Tema do Catálogo
Todo o Catálogo foi criado sob um 
tema: Mais espaço para a vida. 
Tem a ver com olhar para além das 
paredes da sua casa e não deixar que 
estas determinem aquilo que quer dela. 
Estimula-o a perguntar-se para o que é 
que quer realmente criar mais espaço 
na sua vida, quer seja para os amigos 
e a família, para se poder desligar, 
para descontrair ou até para criar mais 
espaço para não fazer nada.
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Capa
Convidamo-lo a entrar numa sala com vida, 
inspiradora e vibrante. Desde a capa até 
ao seu interior e à contracapa, mostramos 
a mesma divisão em vários momentos. 
Tal como é a vida. Queremos partilhar a 
nossa paixão pela vida em casa. É alegre e 
acolhedora - um espaço que expressa quem 
somos. Por vezes é convidativa e barulhenta, 
noutras é intimista e silenciosa. 



Capa interior



Contracapa e 
lombada
Na última página, mostramos-lhe uma 
combinação renovada de capas de almofada 
GURLI a um preço fantástico. A variedade 
de cores permite mudar rapidamente a 
expressão de qualquer divisão. Começámos 
uma história sobre “Mais espaço para a 
vida”. Está na altura de criar a sua própria 
história. Por isso, convidamo-lo a terminar 
a frase e a escrever na lombada do seu 
Catálogo IKEA aquilo que mais precisa para 
ter mais espaço 

CF: 181001-mcco01a

Mais espaço para os sonhos

CF: 181001-mcco01a TF: 181001-pt_001
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GURLI capa 2,99€/ud 100% algodão. 50×50cm Rosa claro 203.436.29   
Branco 302.811.50  Preto 802.811.38  Cinzento 602.811.44  Complete as capas com 
INNER almofada interior 3€/ud 100% polipropileno. 50×50cm 602.621.93
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Preço anterior: 4,50€
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PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31 DE JULHO DE 2018.

KVISTBRO
mesa de arrumação 
Ver pág. 40. 

49,99€
/ud
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Ideias e inspiração para a sala
Há um foco especial na vida dentro e em redor da sala de estar. Ou 
melhor, na sala para viver. Aqui, partilhamos algumas das nossas 
soluções presentes no Catálogo: ideias sobre como criar mais espaço 
para todos os tipos de atividades, permitindo-lhe escolher a vida que 
quer viver, e sugestões simples de decoração que o podem inspirar a 
repensar a sua casa. Descubra como criar espaços pequenos acessíveis 
e fazê-los crescer, ou como viver uma vida mais sustentável em casa 
comprando a cozinha certa para si... 



Mais espaço para estar juntos -
e separados. A sala tende a ser o espaço 
onde todos fazem quase tudo. Brincar.
Dormitar. Trabalhar. Conversar. Comer.
Pensar. Mas nem sempre queremos fazê-lo 
em conjunto, não é verdade? Construir zonas 
nesta tão amada divisão cria espaço para tudo 
- e para todos.

Mais espaço para  
a vida

Envolva os sentidos e crie mais espaço para 
o Zen. Muito do dia a dia é estar ligado. A sua 
casa pode ser o espaço para o oposto. Desligar 
num espaço dedicado a estimular os sentidos 
pode ajudá-lo a livrar-se das tensões do mundo 
e a estar simplesmente no agora. Sinta o aroma 
do pinho fresco. Sinta a suavidade dos têxteis em 
algodão. Aprecie o verde da natureza dentro de 
casa. Assim, vai ter espaço para refletir, descansar 
e desligar, estando apenas na sua sala.
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Alongue o seu espaço, com uma sala bem 
flexível: a sua. As expetativas de uma sala 
estão constantemente a aumentar, enquanto 
o espaço vai encolhendo e as atividades 
aumentam. Escolher móveis flexíveis, como duas 
mesas com abas rebatíveis e pernas articuladas, 
significa que há espaço para conviver, comer e 
para a sua dose diária de exercício, enquanto o 
seu filho pode estar e brincar confortavelmente 
ao seu lado.

Mais espaço para 
a vida
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Uma sala para as crianças poderem ser crianças. 
Para si, pode ser uma sala mas, para eles, tem tudo 
o que precisam para brincar. E, assim, o seu tapete 
torna-se num jogo-da-macaca e a sua mesa de centro 
torna-se essencial para construir um forte. Ao mobilar 
o seu espaço com peças duradouras, laváveis e ao 
mesmo tempo, bonitas, consegue criar um espaço onde 
brincar é viver e onde tudo pode acontecer. 

Descarregue a aplicação do Catálogo IKEA e descubra ainda mais 
inspiração. Disponível a partir de 23 de agosto.
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Viver com crianças

Video



Video

Fluidez na vida. Fluidez no espaço. Fluidez nos 
móveis. Móveis grandes num espaço pequeno não 
têm de ter um único propósito. As mesas com rodízios 
podem fazer maravilhas num estúdio. Conviva e partilhe 
uma refeição ou encoste-as à parede para libertar 
espaço para poder espalhar todos os seus materiais e 
satisfazer a sua paixão – qualquer que ela seja.

Viver num espaço pequeno
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Viver de forma fluída

Descarregue a aplicação do Catálogo IKEA e descubra ainda mais 
inspiração. Disponível a partir de 23 de agosto.

Uma sala pequena com uma grande 
ideia. Pode ser complicado quebrar as ideias 
convencionais para a sala, mesmo quando estas 
não se adequam ao seu estilo de vida ou ao 
seu espaço. Mas não é impossível. Liberte-se 
das convenções e comece a pensar nas suas 
necessidades. Ao desencostar os móveis da 
parede e trazê-los para o meio da divisão, 
consegue criar mais espaço nas paredes e mais 
personalidade. Eis um estúdio que incorpora 
a essência da multifuncionalidade: espaço de 
trabalho, quarto, sala e espaço de refeição - 
tudo numa ilha no meio da divisão. 

Video
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Viver de forma 
sustentável

A sustentabilidade é o novo preto. Numa altura 
em que somos cada vez mais conscientes em relação 
ao que consumimos, é um alívio saber que ter uma 
cozinha de sonho também pode ser sustentável. Ter 
consciência ecológica vai muito além das pequenas 
ações. Por vezes, pode ser tão simples como optar por 
artigos com uma pegada ecológica reduzida. É o caso 
das frentes de cozinha KUNGSBACKA, feitas a partir de 
madeira e garrafas PET recicladas. 
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Decoração 
passo-a-passo
Mergulhe num ambiente e descubra como 
criar um estilo, resolver uma situação ou 
obter novas ideias sobre como melhorar 
a sua casa. Os designers de interiores da 
IKEA partilham os seus conhecimentos 
especializados de uma forma mais específica  
e mais acessível, para permitir os utilize à 
sua maneira.

Descarregue a aplicação do Catálogo IKEA e descubra ainda mais 
inspiração. Disponível a partir de 23 de agosto.

Como contar a sua história com as suas peças 
favoritas. Em três passos simples, vamos ajudá-lo 
a criar uma galeria dinâmica que conta a sua própria 
história. Não há certo nem errado na forma de a usar – 
é à sua maneira.

Video
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Grandes artigos 
com um preço baixo
Para 2018, apresentamos-lhe um novo 
tipo de ambiente, no qual selecionamos 
uma combinação de produtos com um 
preço total, para mostrar aos leitores como 
comprar e replicar instantaneamente uma 
solução - ou parte dela - na sua casa. Estas 
soluções focam-se em aspetos simples e 
acessíveis que podem realmente fazer a 
diferença. Quer seja para criar um novo 
ambiente, quer seja para dar apenas alguns 
retoques, estas soluções ajudam a criar 
mudanças imediatas a um preço baixo. 
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Móveis que o acompanham. 
Nunca sabemos onde a vida nos pode levar. 
Mas, para onde quer que vá, pode levar os 
seus móveis consigo. Escolha peças leves e 
versáteis, fáceis de transportar. Assim, vai 
sentir-se em casa em qualquer lugar.

Video
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Inspiração na ponta 
dos seus dedos
Quer seja um ambiente ou novos produtos, 
quer seja compreender como se compra na 
IKEA, queremos que as pessoas consigam 
encontrar o que melhor se adapta às suas 
casas. Queremos que seja um processo 
simples, acessível e sem dúvidas sobre 
o preço, a qualidade ou como conseguir 
“aquele” estilo. 
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Produtos de qualidade a preços incríveis
Todos merecemos uma casa que adoramos. Queremos que os nossos produtos o inspirem independentemente do 
tamanho da casa ou do orçamento. Tem a ver com oferecer um produto acessível, mas que é muito mais do que 
apenas acessível - que é versátil, duradouro e bonito. Para o conseguir, precisamos de si e do seu sonho. 
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Os cinco favoritos
de todos os tempos
Todos nós temos os nossos favoritos IKEA.
Por isso, escolhemos celebrar alguns, 
destacando o seu estatuto de ícone, a 
sua qualidade, a sua versatilidade e o 
seu design. Estas famílias de produtos 
foram classificadas durante anos como 
as mais adoradas pelos nossos clientes. 
Aqui, explicamos porquê. Desde a prática 
BESTÅ e a elegante MALM, até à intemporal 
HEMNES, descubra porque é que estas 
peças continuam fortes e consistentes.
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Novidades
Queremos mostrar que há sempre algo 
novo na IKEA: novas ideias, novos produtos, 
novas formas de olhar para a sua casa.
Aqui, selecionámos algumas novidades 
entusiasmantes. Mas, os nossos novos 
produtos e coleções não acontecem apenas 
durante o lançamento do Catálogo IKEA - 
ocorrem durante todo o ano.

PH145155
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YPPERLIG coleção
Em conjunto com a marca de design dinamarquesa Hay, 
oferecemos-lhe esta nova coleção, com o objetivo de criar 
um espaço partilhado em áreas da casa. A nova coleção 
combina uma forte identidade e valores escandinavos com 
as últimas técnicas de produção. Neste outono, assistimos 
ao lançamento de 35 novos produtos, que combinam tons 
suaves com linhas retas e materiais de elevada qualidade.

PH144641



Histórias
Estamos curiosos para o conhecer, para 
conhecer a sua vida em casa, para saber 
o que se passa fora do nosso “casulo” e 
de que forma isso afeta o mundo em que 
todos vivemos. Com as nossas histórias 
sobre decoração, inovação do design e 
envolvimento social, levamo-lo numa 
viagem à volta do mundo.

Conheça uma visão ainda mais ampla 
digitalmente, onde as vidas, as cidades, 
as ideias e os produtos ganham vida em 
breves vídeos documentais. 



Preços ainda mais baixos
O novo catálogo IKEA 2018 vai chegar repleto de imagens 
inspiradoras de espaços da casa e novidades com o caraterístico 
design democrático IKEA, a preços ainda mais acessíveis. Em 
2018 a IKEA vai baixar o preço médio dos seus produtos, como 
são exemplo alguns mais icónicos como o cadeirão STRANDMON, 
o peluche GOSIG e o sofá RAGUNDA.



Descarregue a aplicação do Catálogo IKEA e descubra ainda mais 
inspiração. Disponível a partir de 23 de agosto.

Brincar pela vida
A IKEA Foundation uniu-se ao Handicap International para 
apoiar na missão de promover a reabilitação de crianças com 
incapacidades e de outros grupos vulneráveis, através de 
actividades lúdicas.
Esta história é sobre o seu trabalho num campo de refugiados 
na Tailândia. Tem a ver com as crianças e as famílias que vivem 
em situações de pobreza, violência e em condições de vida 
difíceis, sem poderem descontrair e sem possibilidade de brincar. 
O Handicap International está a mudar isso, criando recreios 
inclusivos, onde as crianças se sentem mais seguras e onde 
podem partilhar experiências traumáticas, descontrair, sorrir e 
brincar, aspetos essenciais para a sua saúde física e mental.

Video



A experiência
digital
O Catálogo IKEA digital dá vida aos nossos 
ambientes e ideias. Conheça melhor as 
nossas histórias, veja como os produtos 
ficam na sua casa com a realidade 
aumentada e assista a vídeos práticos sobre 
como fazer, que lhe permitem aproveitar os 
nossos conhecimentos sobre decoração para 
passar do sonho à realidade. A nova e mais 
intuitiva navegação permite-lhe encontrar 
mais facilmente os produtos favoritos, os 
ambientes que o entusiasmam e as ideias 
que o inspiram.  

Permanecendo no topo das aplicações sobre 
estilo de vida na AppStore, viva toda a 
experiência a partir do seu sofá com a Apple 
TV, navegue no seu tablet ou smartphone 
onde quiser ou, é claro, a partir do seu 
computador portátil ou desktop. 
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Para mais informações sobre  
a gama de produtos IKEA,  

por favor contacte: 

Filipa João
fjoao@atrevia.com

Neuza Farinha
nfarinha@atrevia.com

Marta Carvalho
Relações Públicas de Produto IKEA Portugal

marta.carvalho@ikea.com


