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Co ka?dy facet powinien mie? pod r?k?, aby by? bohaterem
domu?

Szykujesz si? do drobnych napraw w mieszkaniu? Partnerka prosi Ci? o przykr?cenie nowej pó?ki?
A mo?e kupi?e? now? szaf? w IKEA i zabierasz si? do jej z?o?enia? Ka?de mieszkanie potrzebuje
co jaki? czas drobnych remontów, napraw czy modyfikacji. Jak przygotowa? si? na ich wypadek?
Nic prostszego! Wystarczy wybra? si? do IKEA, gdzie czeka na Nas ogromny wybór narz?dzi i
akcesoriów z serii FIXA, które nie tylko przydadz? si? ka?demu m??czy?nie przy codziennych
drobnych naprawach, ale te? przy sk?adaniu czy zabezpieczeniu ka?dej pó?ki, szafy lub komody
kupionej w IKEA.

Narz?dzia nie tylko do zada? specjalnych
W asortymencie IKEA znajdziemy wszystko co potrzebne do codziennego majsterkowania. I tak
komplet narz?dzi sk?adaj?cy si? z m?otka z oddzieln? gumow? obudow?, regulowanego klucza,
kombinerek, ?rubokr?tu na 3 typy wkr?tów i szyd?a p?askiego zapewni komfort pracy. Te?ciowa
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prosz?ca Ci? o zawieszenie obrazu czy z?o?enie nowego mebelka w pokoju dzieci?cym – od teraz
nic Ci? nie zaskoczy.
Dzi?ki kompletowi gwo?dzi, zestawowi haków na obrazy, kompletowi wkr?tów do drewna,
zestawowi okablowania czy kompletowi wkr?tów i zatyczek, ?adna drobna naprawa w domu nie
sprawi Ci problemu.
Miarka, laserowa poziomica i szablon do wiercenia sprawi?, ?e ju? nigdy nie powiesisz niczego
krzywo, a ?ona do niczego nie b?dzie mog?a mie? uwag, o ile to w ogóle mo?liwe… A gdy
potrzebujemy wsparcia ci??szego sprz?tu, z pomoc? przychodzi wiertarka udarowa, wyrzynarka
czy jedna z trzech wkr?tarko-wiertarek.

Piel?gnacja domu nigdy nie by?a ?atwiejsza
Aby nasz dom jak najd?u?ej zachowa? swój idealny stan i wygl?d, wymaga odpowiedniej ochrony i
piel?gnacji. Dlatego w?a?nie IKEA w swoim asortymencie oferuje mi?dzy innymi ochraniacze na
pod?og?, dzi?ki którym ?adne zarysowanie nie b?dzie Nam straszne – nawet dzieci?ce wy?cigi na
krzes?ach po Twoim ulubionym parkiecie.
Bejca VÅRDA czy ?rodki do drewna z serii BEHANDLA sprawi? natomiast, ?e Nasze drewniane
meble stan? si? trwalsze, bardziej wytrzyma?e i nabior? osobistego charakteru. Z kolei gdy w
naszym domu króluj? meble skórzane, powinni?my zaopatrzy? si? w ?rodek do piel?gnacji
ABSORB, który od?uszcza i przywraca mi?kko?? skórze.
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B?d? zawsze gotowy na wszystko
Utrzymanie domu to ogromne wyzwanie, ale z narz?dziami IKEA staje si? ono o wiele prostsze
i przyjemniejsze. Dodatkowo tak przygotowany w najpotrzebniejsze akcesoria wprawisz w zachwyt
wszystkich domowników, a ?adne niespodziewane domowe remonty nie b?d? Ci straszne.
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