
 
Nowe wzory Andropol SA dla IKEA w Polsce.  
 
Aż dziewięć wzorów z najnowszej  kolekcji  pościeli autorstwa białostockich 
projektantek Andropolu SA zakupiła na wyłączność IKEA w Polsce. Wczoraj  
w Białymstoku przedstawiciele szwedzkiego koncernu spotkali z designerami z 
Andropolu i dokonali wyboru wzorów, które będą sprzedawane w sieci sklepów 
IKEA Polska.  
 
- Uznanie przedstawicieli koncernu zyskało osiem wzorów z naszej najnowszej 
jesienno-zimowej kolekcji i jeden wzór walentynkowy - mówi Ewa Wrażeń,  
koordynator zespołu projektantów w Andropol SA .  – W tym roku ich 
preferencje kolorystyczne są zdecydowanie różne od tych ubiegłorocznych , 
kiedy to dominowały blade, delikatne barwy. Tegoroczna jesień w IKEA to 
przede wszystkim bardzo ciepłe i wyraziste  kolory – miodowy, łączony z  
fioletem i szmaragdową zielenią, ciepłe odcienie rudego i bordo. Wzornictwo 
nietypowe –na wyrazistym tle pojawi się wiele renesansowych elementów, ale 
też typowo arabska ornamentyka.  Gdzie indziej wzór to jakby historyjka, 
opowiadana za pośrednictwem liter, fragmentów zdjęć. Słowem: to bardzo 
niestandardowa kolekcja, przełamująca dotychczasowe konwencje.  
Pierwsza dostawa pościeli z jesiennej kolekcji Andropolu trafi do sklepów 
IKEA na koniec września, zimowe wzory pojawią się tam na początku grudnia.  
 
 
Sklepy IKEA w Polsce są wieloletnim odbiorcą tkanin i gotowej pościeli 
produkowanej przez Andropol SA.  
-  Współpraca z IKEA to dla nas najlepszy dowód, że potrafimy wyprodukować 
pościel spełniającą najwyższe wymagania jakościowe. Cenimy sobie zwłaszcza 
to, że IKEA docenia nie tylko naszą jakość, ale kolorystykę oraz unikatowość i 
oryginalność wzorów – mówi Grzegorz Łukawski, Prezes Andropol SA.      
Kontrakt to także sukces trzyosobowego zespołu projektantek: Ewy Wrażeń, 
Beaty Palikot-Borowskiej i Barbary Maks-Kapuścińskiej. 
 
 -  Dla nas najważniejsze jest to, że przygotowane wzory wpasowują się idealnie 
w ogólny nastrój i  specyficzny „design" jaki reprezentuje IKEA. To, co 
wyróżnia nasze podejście do przygotowania nowych projektów, to wspólna 
praca kilku designerów. Dzięki czemu mamy wielość nowych, indywidualnych 
spojrzeń, uzupełniających się pomysłów, a to gwarantuje oryginalność i 
atrakcyjność oferty – mówi Ewa Wrażeń.  
Istotne dla realizacji zamówień dla nawet najbardziej wymagających klientów 
jest to, że pracownia projektowa jest wyposażona w profesjonalne 
oprogramowanie do projektowania wzorów. Pozwala to, na przygotowanie w 
sposób niezwykle precyzyjny niemal nieograniczonej liczby wersji 



kolorystycznych, wzorniczych, co w efekcie umożliwia realizację nawet 
najbardziej wyszukanych zamówień.    
Andropol jest jedyną polską firmą, która wykonuje i projektuje tkaninę 
pościelową dla Szwedów.  
 
 


