
Všechny zde vyobrazené výrobky nemusí být ve vašem nejbližším obchodním domě IKEA na skladě.  
Více informací získáte od našich prodavačů nebo na www.IKEA.cz Podrobnější informace o výrobcích  
najdete také na cenovce a na internetu. Všechny díly vyžadují montáž.

Každý si zaslouží dobré ráno! 
S koupelnovou sérií GODMORGON můžete vytvořit dobře 
uspořádanou koupelnu, která zajistí všem členům rodiny 
klidný začátek dne.

Pokud máte málo místa, oceníte naše mělké a nástěnné skříňky,  
které zabírají minimální nebo žádnou podlahovou plochu.  
Pokud sdílíte koupelnu s ostatními, podívejte se na naše dvojitá 
umyvadla a baterie, které vám ušetří čas i drahocennou vodu.  
Díky odnímatelným přepážkám uvnitř zásuvek získáte přehled  
a vše zůstane uspořádané.

Série GODMORGON vydrží roky cákanců vody a vlhkosti díky 
inteligentní výrobní technologii s vertikálně balenou fólií.  
Nákup je také jednoduchý. Protože umyvadlo a zásuvky nabízíme  
v jednom kompletním balení. Stačí jen, abyste si vybrali umyvadlo  
a mísicí baterii. Krásné ráno!

Nákupní prospekt

GODMORGON
Koupelnový nábytek

Bezpečnost
Nábytek je potřeba připevnit 
ke stěně pomocí přiloženého 
kotvícího úchytu. Různé materiály, 
z nichž jsou vyrobeny stěny, 
vyžadují i různé typy upevnění. 
Použijte takový upevňovací 
materiál, který je vhodný  
pro vaše stěny. Tento materiál  
se prodává zvlášť.

Zajistěte, aby stěny vaší koupelny 
unesly váhu umyvadlové 
skříňky. Pokud to není možné, 
použijte nohy.

Péče a čištění
Nábytek otřete hadříkem 
navlhčeným ve vodě nebo 
neabrazivním čisticím 
prostředkem a poté otřete 
dosucha čistým hadříkem. 

Umyvadlo a mísicí baterie  
čistěte hadříkem navlhčeným 
ve vodě nebo neabrazivním 
čisticím prostředkem.

Keramická umyvadla jsou odolná 
vůči většině chemikálií, kromě 
silných kyselin a silných zásad.

Umyvadla vyrobená z drceného 
mramoru by neměla přijít  
do styku s amoniakem, kyselinami, 
silnými čisticími prostředky,  
barvivy na vlasy nebo chlorem.

Více informací najdete v zárukové 
brožuře koupelen IKEA.
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3. V IKEA najdete široký výběr umyvadlových baterií.  
Vyberte si baterii podle funkce a designu. Všechny je 
dodáváme se sítkem, s výjimkou baterie OLSKÄR.  
Všechny baterie IKEA mají regulátor průtoku, který  
snižuje spotřebu vody až o 50 % při zachování tlaku.  
 
Většina našich baterií má speciální funkci – studený začátek, 
který vám pomůže šetřit energii. Obyčejnou baterii obvykle 
zapnete zvednutím páčky přímo nahoru, čímž se spustí 
studená i horká voda. Horká voda však často neprojde celou 
cestu ven a zastaví se v potrubí. Když zvednete páčku přímo 
nahoru u baterií s funkcí studeného začátku, spustí se pouze 
studená voda, což sníží jakékoli plýtvání horkou vodou. 
Pokud chcete pustit horkou vodu, zvedněte páčku doleva. 

4. Nyní je čas si vybrat, co umístíte nad umyvadlo a kolem něj: 
zrcadla, zrcadlové skříňky, vysoké skříňky, vysoké skříně se 
zrcadlovými dveřmi, nástěnné skříňky. Možnosti kombinací 
jsou nekonečné. Úložiště do koupelny si vyberte podle 
svých potřeb, prostoru a stylu. Sérii GODMORGON nyní 
nabízíme také v tradičním stylu, najdete jej pod názvem 
GODMORGON Kasjön. 

5. Pokud chcete ve své koupelně jiný výraz, můžete 
nakombinovat umyvadlovou skříňku GODMORGON s deskou 
TOLKEN a umyvadly TÖRNVIKEN, HÖRVIK a KATTEVIK. 
Koupelnové desky IKEA byly vyvinuty se zvláštním důrazem 
na kvalitu, takže jsou voděodolné, trvanlivé a dlouho vydrží. 
Nabízíme je v 7 různých velikostech, které se dokonale hodí 
k umyvadlovým skříňkám GODMORGON. Vyberte si vzhled, 
který vám a vaší koupelně nejlépe vyhovuje.  

6. Nakonec můžete svou koupelnu doplnit nábytkem ze sérií 
VILTO, BROGRUND a KALKGRUND, díky kterým vytvoříte 
chytrá a funkční otevřená úložná řešení. Tyto série jsou 
navržené tak, aby se hodily k nábytku GODMORGON,  
takže vzhled vaší koupelny bude krásně sladěný.

1. Až začnete plánovat svou koupelnu, zamyslete se nejprve 
nad prostorem na stěně, který máte k dispozici pro 
umyvadlovou skříňku a umyvadlo, protože to je centrum 
většiny aktivit v koupelně. Série GODMORGON obsahuje 
umyvadla různých velikostí a úložných kapacit. 
Jakmile se rozhodnete pro velikost umyvadla, můžete si 
vybrat mezi různými barvami a povrchovými úpravami  
a najít typ, který vyhovuje vašim potřebám i stylu. 
Umyvadlové skříňky lze připevnit na zeď s podpěrnými 
nohami nebo bez nich. 
Zásuvky umyvadlové skříňky GODMORGON jsou hladce 
výsuvné a lze je zcela vytáhnout, takže snadno uvidíte 
a dosáhnete na vše, co je uvnitř. Zarážky brání přílišnému 
vytažení a pádu zásuvek, což je zvláště praktické, pokud  
máte děti. Odnímatelné přepážky uvnitř zásuvek vám  
umožní přizpůsobit si prostor podle svých potřeb.  
Úložiště uvnitř zásuvek můžete využít ještě lépe přidáním 
jedné z průhledných krabiček GODMORGON, které se 
perfektně hodí právě do zásuvek a udrží všechny vaše 
šperky, líčidla, štětečky, tuby a lahvičky uspořádané.  
Zásuvky GODMORGON jsou nejen praktické, ale také se 
snadno montují. 

2. Umyvadla IKEA nabízíme v různých velikostech a z různých 
materiálů. Podle potřeby a prostoru si můžete vybrat 
umyvadlo jednoduché, dvojité nebo na desku. Umyvadla jsou 
vyrobená z keramiky nebo drceného mramoru.  
Keramická umyvadla mají glazovaný povrch a snadno se čistí. 
Mají vynikající odolnost vůči poškrábání a jsou velmi odolná. 
Drcený mramor obsahuje především drcené minerály 
a pojiva. Umyvadla z drceného mramoru jsou hladká, 
odolná a snadno se čistí. Všechna umyvadla jsou vybavena 
sifonem a sítkem. Sifon je flexibilní a lze jej připojit k pračkám 
i myčkám nádobí. 

Výběr koupelnovéno nábytku
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Série GODMORGON, všechny části a ceny
Design úchytek na umyvadlových a vysokých skříňkách se liší v závislosti na vašem výběru povrchové úpravy. Úchytky jsou součástí balení. Šířka×hloubka, výška.

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 60×47, v. 29 cm.

Gillburen, tmavě šedá 104.827.53 2 990,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 80×47, v. 29 cm.

Gillburen, tmavě šedá 404.827.56 3 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 60×47, v. 58 cm.

Vzor jasan s hnědým mořidlem 004.579.09 2 990,–
Bílá 402.811.02 2 490,–
Bíle mořený dub 602.261.95 2 990,–
Lesklá bílá 801.955.36 3 990,–
Gillburen, tmavě šedá 304.812.53 3 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 60×47, v. 58 cm.

Kasjön, světle šedá 103.876.28 3 490,–
Kasjön, bílá 903.876.29 3 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 80×47, v. 58 cm.

Vzor jasan s hnědým mořidlem 804.579.10 3 490,–
Bílá 002.811.04 2 990,–
Bíle mořený dub 802.261.99 3 490,–
Lesklá bílá 301.809.95 4 490,–
Gillburen, tmavě šedá 504.827.46 3 990,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 80×47, v. 58 cm.

Kasjön, světle šedá 503.876.45 3 990,–
Kasjön, bílá 003.876.43 3 990,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 100×47, v. 58 cm.

Vzor jasan s hnědým mořidlem 704.578.83 3 990,–
Bílá 003.441.06 3 490,–
Bíle mořený dub 303.441.38 3 990,–
Lesklá bílá 803.440.94 4 990,–
Gillburen, tmavě šedá 904.827.49 4 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 100×47, v. 58 cm.

Kasjön, světle šedá 203.876.56 4 490,–
Kasjön, bílá 003.876.57 4 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 120×47, v. 58 cm.

Vzor jasan s hnědým mořidlem 604.579.11 6 490,–
Bílá 603.441.32 5 990,–
Bíle mořený dub 003.441.49 6 490,–
Lesklá bílá 303.440.96 7 490,–

GODMORGON, umyvadlová skříňka. 120×47, v. 58 cm.

Kasjön, světle šedá 203.876.75 6 990,–

GODMORGON, otevřená skříňka. 20×45, v. 29 cm.
Gillburen, vzor jasan 
s černohnědým mořidlem 204.812.15 899,–

Gillburen, tmavě šedá 404.812.19 899,–

GODMORGON, otevřená skříňka. 20×45, v. 58 cm.

Gillburen, vzor jasan 
s černohnědým mořidlem 504.812.14 1 290,–

Gillburen, tmavě šedá 204.812.20 1 290,–

GODMORGON, nástěnná skříňka. 40×32 v. 58 cm.

Kasjön, bílá 803.890.92 1 990,–

GODMORGON, nástěnná skříňka s 1 dvířky. 
40×14, v. 96 cm.
Vzor jasan s hnědým mořidlem 704.579.15 1 690,–
Bílá 402.810.98 1 490,–
Lesklá bílá 601.475.13 2 290,–
Bíle mořený dub 202.261.83 1 690,–

GODMORGON, vysoká skříň. 40×32, v. 192 cm.

Vzor jasan s hnědým mořidlem 404.578.51 4 490,–
Bílá 003.440.69 3 990,–
Lesklá bílá 803.440.65 5 490,–
Bíle mořený dub 603.440.71 4 490,–
Gillburen, tmavě šedá 504.812.47 4 990,–

GODMORGON, vysoká skříň. 40×32, v. 192 cm.

Kasjön, světle šedá 903.922.73 4 990,–
Kasjön, bílá 703.922.74 4 990,–

GODMORGON, zrcadlová skříňka.

40×14, v. 96 cm 102.302.27 3 990,–
60×14, v. 96 cm 102.189.99 4 990,–
80×14, v. 96 cm 103.043.55 5 990,–
100×14, v. 96 cm 603.043.53 6 990,–

GODMORGON, zrcadlová skříňka.
Kasjön, světle šedá

60×14, v. 96 cm 803.923.15 4 990,–
80×14, v. 96 cm 203.922.38 5 990,–
Kasjön, bílá
60×14×96 603.923.16 4 990,–
80×14×96 003.922.39 5 990,–

LETTAN, zrcadlo.

60×96 cm 804.353.05 399,–
80×96 cm 804.353.10 599,–
100×96 cm 604.352.69 799,–
120×96 cm 304.353.03 999,–

GODMORGON, krabice s přihrádkami. 32×28, v. 10 cm.

Kouřová 104.002.67 349,–

GODMORGON, krabice s víkem. Sada 5 ks, 24×20, v. 10 cm.

Kouřová 504.002.70 249,–

GODMORGON, úložný díl. Sada 2 ks, 34×17, v. 3 cm.

Kouřová 904.002.73 149,–

GODMORGON, noha. V. 14/25 cm.

Kulatá, lesklá 703.498.36 250,–
Kulatá / nerezavějící ocel 303.498.38 250,–

GODMORGON Kasjön, noha. V. 17/26 cm.
Lesklá 903.917.30 250,–

GODMORGON, nástěnné osvětlení/osvětlení skříňky LED. 
Hliník.
D. 60 cm 202.508.99 1 490,–
D. 80 cm 102.509.13 1 790,–
D. 100 cm 002.509.18 1 990,–

GODMORGON, nástěnné osvětlení/osvětlení skříňky 
LED. Bílé.
D. 60 cm 204.298.97 1 490,–
D. 80 cm 004.298.98 1 790,–
D. 100 cm 404.298.96 1 990,–
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Umyvadla a baterie
Na všechna umyvadla a baterie IKEA poskytujeme záruku 10 let. Šířka×hloubka, výška. Více informací najdete 

v zárukové brožuře. 

ODENSVIK, umyvadlo. Keramické, bílé.  
Včetně sítka a sifonu.

63×49, v. 6 cm, jednoduché 501.955.52 1 500,–
83×49, v. 6 cm, jednoduché 401.808.05 2 000,–
103×49, v. 6 cm, jednoduché 001.939.37 2 500,–
103×49, v. 6 cm, dvojité 001.356.12 2 800,–
123×49, v. 6 cm, jednoduché 201.939.41 3 000,–
123×49, v. 6 cm, dvojité 801.356.13 3 300,–

BRÅVIKEN, umyvadlo. Drcený mramor. Včetně sítka 
a sifonu.
61×49, v. 10 cm, jednoduché. Bílé 301.955.48 3 000,–
80×48, v. 10 cm, jednoduché. Bílé 901.807.99 3 500,–
100×48, v. 10 cm, jednoduché. Bílé 301.354.46 4 000,–
120×48, v. 10 cm, dvojité. Bílé 101.354.47 5 500,–

TÖRNVIKEN, umyvadlo na desku. Keramické.  
Včetně sítka a sifonu.
Ø 45 cm, v. 14 cm, bílé 902.915.18 1 100,–

HÖRVIK, umyvadlo na desku. Drcený mramor.
Včetně sítka a sifonu.
45×32, v. 12 cm, bílé 303.589.36 2 000,–

KATTEVIK, umyvadlo na desku. Drcený mramor.  
Včetně sítka a sifonu.
Ø 40 cm, v. 15 cm, bílé 303.589.41 2 500,–

SALJEN, mísicí baterie, bez odtoku k umyvadlu.

Černý plast 403.854.92 399,–

LILLSVAN, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 704.003.25 799,–

PILKÅN, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 504.003.26 799,–

ENSEN, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 602.813.80 1 290,–

RUNSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná 502.621.22 1 290,–
Mosaz 004.957.32 1 490,–

DALSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 302.812.92 1 490,–

SVENSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 802.994.21 1 990,–

GRANSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná 602.030.90 1 490,–

LUNDSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná 402.400.17 1 990,–
Černá 104.676.39 1 990,–

BROGRUND, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 603.430.81 1 490,–

BROGRUND, vysoká mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 103.430.93 1 990,–

HAMNSKÄR, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 803.430.75 2 790,–
Černá 103.472.13 2 790,–
Mosaz 503.472.06 2 790,–

VOXNAN, mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 303.430.87 1 990,–

VOXNAN, vysoká mísicí baterie, s odtokem k umyvadlu.

Pochromovaná mosaz 603.430.57 2 490,–
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TOLKEN, deska. Vysokotlaký melamin.

Antracitová
62×49, v. 2 cm 703.547.24 800,–
82×49, v. 2 cm 003.547.27 1 000,–
102×49, v. 2 cm 803.547.14 1 300,–
122×49, v. 2 cm 103.547.17 1 600,–
Bambus
62×49, v. 2 cm 003.712.70 1 100,–
82×49, v. 2 cm 403.712.73 1 400,–
102×49, v. 2 cm 303.712.64 1 700,–
122×49, v. 2 cm 603.712.67 2 000,–
Vzor mramor
82×49, v. 2 cm 503.547.01 1 000,–
142×49, v. 2 cm 903.546.95 1 900,–
162×49, v. 2 cm 304.812.29 2 200,–
182×49, v. 2 cm 904.812.31 2 500,–

STORJORM, zrcadlová skříňka se 2 dvířky  
a vestavěným osvětlením. 60×14, v. 96 cm.
Bílá 402.481.22 5 990,–

STORJORM, zrcadlová skříňka se 2 dvířky  
a vestavěným osvětlením. 80×14, v. 96 cm. 
Bílá 202.481.23 6 490,–

STORJORM, zrcadlová skříňka se 2 dvířky  
a vestavěným osvětlením. 100×14, v. 96 cm. 
Bílá 202.481.18 7 490,–

STORJORM, zrcadlo s vestavěným osvětlením. 60×80 cm.
Bílé 702.481.25 2 490,–

VILTO, policový díl. 46×26, v. 150 cm.

Bříza 903.444.56 1 490,–

VILTO, policový díl. 47×20, v. 90 cm.

Bříza 703.444.57 1290,–

VILTO, věšák na ručníky. 57×150 cm.

Bříza 003.444.51 999,–

VILTO, úložná stolička. 48×30, v. 45 cm.

Bříza 403.444.49 699,–

VILTO, stolička. 40×32, v. 25 cm.

Bříza 603.444.53 499,–

Doplňky
Šířka×hloubka, výška.

BROGRUND, krabice. Sada 3 ks. 
2 ks 14×10, v. 7 cm a 1 ks 28×10, v. 7 cm.
Transparentní šedá/bílá 103.290.92 199,–

BROGRUND, 3dílná koupelnová sada. 
Kelímek, dávkovač a miska na mýdlo.
Plast a syntetická guma 804.565.57 149,–

BROGRUND, držák na dávkovač na mýdlo. 9×5 cm.

Nerezavějící ocel 403.346.24 99,–

BROGRUND, skleněná police. Nerezavějící ocel.

67 × 11 cm 103.285.30 299,–

BROGRUND, rohový nástěnný policový díl. 19×19, v. 58 cm.

Nerezavějící ocel 304.089.79 399,–

BROGRUND, roztažitelný stojan na ručníky. 
Š. 124–155 cm, v. 84 cm.
Nerezavějící ocel 304.089.98 499,–

BROGRUND, věšák na ručníky. Nerezavějící ocel.

67×13 cm 303.285.34 249,–

BROGRUND, věšák na ručníky, 3 tyčky. 
Nastavitelné tyčky 43–63 cm.
Nerezavějící ocel 604.267.07 349,–

BROGRUND, nástěnná police s věšákem na ručníky. 
Nerezavějící ocel.
67×27 cm 703.339.82 399,–

BROGRUND, věšák na dveře. Šířka 29 cm.

Nerezavějící ocel 603.346.23 149,–

BROGRUND, háček. 2 ks.

Nerezavějící ocel 603.285.42 99,–

BROGRUND, stojan na toaletní papír. Šířka 13 cm.

Nerezavějící ocel 003.285.40 129,–
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BROGRUND, toaletní kartáč. Délka 40 cm.

Nerezavějící ocel 403.285.38 229,–

BROGRUND, odpadkový koš s otevíráním na dotek. 
21×14, v. 27 cm.
Nerezavějící ocel 704.333.64 349,–

KALKGRUND, věšák na ručníky. 63×14 cm. 

Pochromovaný 902.914.72 399,–

KALKGRUND, skleněná police. 62×11 cm.  
Max. nosnost 5 kg. 

402.929.02 399,–

KALKGRUND, police do sprchy. 24×6 cm. 

Pochromovaná 702.914.87 349,–

KALKGRUND, toaletní kartáč s držákem. Délka 45 cm. 

Pochromovaný 502.929.06 349,–

KALKGRUND, stojan na toaletní papír. Šířka 14 cm.

Pochromovaná 002.914.76 249,–

KALKGRUND, držák na dávkovač na mýdlo. 8×10 cm.

Pochromovaná 503.048.53 129,–

KALKGRUND, dávkovač na mýdlo. Výška 14 cm. 

Pochromovaný 602.914.78 249,–

KALKGRUND, stojánek na kartáčky. Výška 13 cm. 

Pochromovaná 002.914.81 149,–

KALKGRUND, miska na mýdlo. 13×9 cm. 

Pochromovaná 102.929.08 149,–

BOLMEN, stolička. 44×35, v. 25 cm. Max. nosnost 100 kg.

Modrá 902.913.30 149,–
Bílá 602.651.63 149,–

SAXBORGA, úložná krabice se zrcadlem ve víku. 24×17 cm

Plast/korek 803.918.82 399,–

SAXBORGA, dóza s víkem a podnosem. Sada 5 ks.

Sklo/korek 403.918.79 349,–

EKOLN, miska na mýdlo. Kamenina. 

Béžová 204.930.01 59,–
Tmavě šedá 604.416.18 69,–
Světle červená 104.363.70 69,–

EKOLN, dávkovač na mýdlo. 300 ml, kamenina. 

Béžový 604.930.04 129,–
Tmavě šedý 404.416.19 129,–
Světle červený 904.363.71 129,–

EKOLN, stojánek na kartáčky. Kamenina. 

Béžový 304.930.10 79,–
Tmavě šedý 004.416.21 99,–
Světle červený 704.363.72 99,–

EKOLN, toaletní kartáč. Lakovaná kamenina, ocel, plast 
a syntetická guma. 
Béžový 904.930.07 149,–
Tmavě šedý 804.273.10 149,–
Světle červený 004.273.09 149,–

EKOLN, odpadkový koš. Lakovaná a galvanizovaná ocel 
a plast. Výška 24, Ø 17 cm. 
Béžový 704.930.13 249,–
Tmavě šedý 404.939.10 249,–
Světle červený 204.273.13 249,–

PURRPINGLA, vak na prádlo. Polyester/polyuretan.  
47×37, v. 58 cm. 100l.
Béžový 004.938.32 399,–

Doplňky
Šířka×hloubka, výška.
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Doplňky

Stropní a nástěnné osvětlení  
a osvětlení skříňky

SÖDERSVIK, stropní lampa LED. Lesklá bílá.  
Vestavěná žárovka LED. V případě použití se  
stmívačem lze lampu stmívat. 
21 cm 504.562.19 1 690,–

SÖDERSVIK, nástěnná lampa LED. Lesklá bílá.  
Vestavěná žárovka LED. Poskytuje rovnoměrné světlo,  
které je vhodné do oblasti kolem zrcadla a umyvadla.  
Lampa má dotykový stmívač, díky kterému můžete  
nastavit intenzitu světla ve dvou krocích pouze jemným 
dotykem prstu. 
D. 70 cm 804.562.27 1 690,–

SVALLIS, nástěnná lampa LED s otoč. ramenem. 
Vestavěná žárovka LED. Poskytuje rozptýlené světlo,  
což je dobré pro šíření 
15 cm 903.570.76 999,–

SVALLIS, stropní lampa LED. Vestavěná žárovka LED. 
Poskytuje rozptýlené světlo, což je dobré pro šíření  
světla po celé koupelně. V případě použití se stmívačem  
lze lampu stmívat.

003.618.84 999,–

SVALLIS, nástěnná lampa LED. Vestavěná žárovka LED. 
Lampu lze stmívat, a tak si s její pomocí snadno vytvoříte 
světlo vhodné pro každou příležitost. V případě použití se 
stmívačem lze lampu stmívat.
15 cm 703.618.85 799,–

FRIHULT, stropní lampa. Skleněné stínidlo zajišťuje 
rovnoměrné osvětlení po celé místnosti.  
Žárovka se prodává zvlášť. IKEA doporučuje žárovku  
na lustr LED E14, opálově bílou.
Černá 704.315.48 599,–
Nerezavějící ocel 104.164.09 599,–

FRIHULT, stropní/nástěnná lampa. Skleněné stínidlo 
zajišťuje rovnoměrné osvětlení po celé místnosti.  
Žárovka se prodává zvlášť. IKEA doporučuje žárovku  
na lustr LED E14, opálově bílou.
Černá 704.315.53 499,–
Nerezavějící ocel 204.315.60 499,–

FRIHULT, nástěnná lampa. Všestranná lampa, kterou 
můžete připevnit otočenou nahoru i dolů, samostatně  
nad zrcadlo nebo v páru, každou na jedné straně.  
Žárovka se prodává zvlášť. IKEA doporučuje žárovku  
na lustr LED E14, opálově bílou.
Černá 804.315.62 799,–
Nerezavějící ocel 404.316.01 799,–

LAKENE, zapuštěné bodové osvětlení LED.  
Vestavěná žárovka LED. Nestmívatelné.

903.322.41 99,–

Chytré osvětlení
LEPTITER, zapuštěné bodové osvětlení LED.  
Vestavěná žárovka LED. Dálkové ovládání TRÅDFRI  
se prodává zvlášť. Abyste mohli osvětlení stmívat,  
potřebujete dálkové ovládání TRÅDFRI. Není vhodné  
k použití se stmívači s pevnou instalací.
Stmívatelné/bílé spektrum 503.535.13 499,–

GUNNARP, stropní/nástěnná lampa LED.  
Vestavěná žárovka LED. Dálkové ovládání TRÅDFRI  
se prodává zvlášť. Abyste mohli osvětlení stmívat, 
potřebujete dálkové ovládání TRÅDFRI. Není vhodné  
k použití se stmívači s pevnou instalací. Prům. 40 cm.
Stmívatelná/bílé spektrum 403.600.76 2 490,–

TRÅDFRI, dálkové ovládání. S dálkovým ovládáním 
TRÅDFRI můžete stmívat napojené osvětlení TRÅDFRI  
bez instalace kabelů.

304.431.24 299,–

TRÅDFRI, brána. S bránou a aplikací IKEA Home Smart 
můžete ovládat každé světlo zvlášť. Vytvořte si různé typy 
osvětlení a ovládejte je pomocí aplikace nebo dálkového 
ovladače. Můžete zhasnout, rozsvítit, stmívat světlo a měnit 
jeho barvu a přepínat od teplého po studené světlo.

403.378.06 799,–

Osvětlení do zásuvky
STÖTTA, osvětlovací proužek LED. Na baterie.  
Vestavěná žárovka LED. Světlo se automaticky zapíná  
a vypíná, když otevřete/zavřete zásuvku, a tak nedochází  
k plýtvání energií. Baterie se prodávají zvlášť; jsou potřeba 
4 ks baterií AA (2 ks pro 32cm verzi osvětlovacího proužku). 
IKEA doporučuje dobíjecí baterie LADDA.
D. 32 cm 103.600.87 249,–
D. 52 cm 503.600.90 349,–
D. 72 cm 903.600.93 449,–



Služby

Doprava Montážní služba Můžete změnit názor
Většina našich výrobků je balená 
v plochých krabicích, takže se vám 
pohodlně vejdou do auta. Ale pokud 
chcete, můžeme vám nákup dopravit  
až domů, přímo do místnosti, kterou 
určíte. A to ať už nakupujete on-line 
nebo přímo v obchodním domě. 

Zakoupený nábytek IKEA smontujeme 
u vás doma. Součástí služby je 
odvoz a ekologická likvidace všech 
obalových materiálů. 

Máte 365 dní na rozmyšlenou. 
Nepoužité zboží s účtenkou vezmeme 
zpět a vy si vyberete nové, nebo vám 
vrátíme peníze stejným způsobem, 
jakým proběhla původní platba.  
Můžete změnit názor. Nepoškozené  
a nepoužité výrobky můžete vrátit  
v originálním balení spolu s účtenkou 
do 365 dnů od zakoupení! 

Máme pro vás širokou nabídku služeb, které vám pomohou se vším od dopravy po montáž. Samozřejmě, že čím více toho uděláte,  
tím méně zaplatíte. A čím víc toho za vás uděláme, tím více budete mít času na odpočinek!

Průvodce

Katalog koupelen
Katalog plný inspirativních obrázků koupelen všech stylů 
a rozměrů. V tomto katalogu najdete vše od velkých  
koupelen až po ty malé i všechny drobnosti, které vám  
usnadní a zpříjemní váš každodenní život. 

Průvodce instalací koupelny
Náš průvodce instalací vám poskytne tipy a užitečné informace, 
jak si můžete sami a správně nainstalovat novou koupelnu.  
Ale nezapomeňte! Můžete vše udělat sami, ale nemusíte.  
Více informací o našich službách najdete na IKEA.cz/sluzby 

Navštivte obchodní dům:
Otevírací dobu a adresu nejbližšího
obchodního domu IKEA najdete na IKEA.cz

Nakupujte on-line:
Více informací o nákupech  
v IKEA najdete na IKEA.cz

Nákupy v IKEA

IKEA.cz
Na našich internetových stránkách najdete spoustu inspirace 
a nápadů, jak co nejlépe využít výhody, které systém koupelen 
GODMORGON poskytuje, ať už zařizujete koupelnu novou,  
nebo upravujete tu stávající. Navíc zde najdete všechny 
výrobky, které si dokážete představit, jež vám pomohou vytvořit 
jedinečnou koupelnu snů. 

Plánovač IKEA
Vytvořte si svou koupelnu GODMORGON od základu 
v trojrozměrném prostředí, kde získáte cenu za každý díl  
a za celou koupelnu. Nákresy a seznamy výrobků si můžete 
doma vytisknout nebo si je uložte na stránkách IKEA.  
V nejbližším obchodním domě IKEA můžete svůj design 
prodiskutovat s jedním z našich odborníků na koupelny  
a požádat o další radu a podporu. Více informací najdete  
na IKEA.cz/sluzby Užijte si rychlé a snadné průvodce  
na cestě k vaší nové koupelně IKEA. Níže najdete brožury  
a nářadí, které vás provedou každým krokem.  
Všechny materiály jsou dostupné v obchodním domě IKEA  
nebo si je prohlédněte na IKEA.cz

Užijte si rychlé a snadné průvodce na cestě k vaší nové koupelně IKEA. Níže najdete brožury a nástroje, které vás provedou  
každým krokem. Všechny materiály jsou dostupné v obchodním domě IKEA nebo si je prohlédněte na IKEA.cz
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