
Tato brožura vás provede všemi 
potřebnými kroky od volby stylu  
a měření až po plánování, objednání 
a instalaci kuchyně IKEA. 

od začátku
do konce

Vaše nová  
kuchyně  
IKEA
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Úvod

Můžeme  
začít

V IKEA najdete všechny výrobky, které budete 
potřebovat k uskutečnění snu o dokonalé kuchyni. 
Nezáleží na tom, jestli máte kuchyni malou 
nebo velkou – my nabízíme širokou škálu skvěle 
navržených a vzájemně sladěných výrobků, které 
budou splňovat veškeré vaše potřeby a vyhovovat 
vašemu stylu i osobním preferencím. A navíc 
jsme kuchyně vymysleli tak, aby byly natolik 
jednoduché, že si je dokážete sestavit sami. 

Vaše nová  
kuchyně IKEA
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Víme, že nová kuchyně je velký projekt, který 
vyžaduje spoustu přemýšlení a rozhodování. 
Chceme, aby vaše cesta k nové kuchyni 
byla co nejpříjemnější a abyste se zbytečně 
nestresovali, a tak máme v obchodních domech  
a v rámci Služeb zákazníkům k dispozici  
odborníky na kuchyně. A pokud máte pocit, 
že potřebujete s jakýmkoli z kroků popsaných 
v této brožuře poradit, můžeme vám nabídnout 
i celý balíček služeb.  
Více najdete na straně 15. 

Víme také, že kuchyně stojí hodně peněz.  
Pokud jste našli dokonalou kuchyni IKEA, 
ale potřebujete pomoci s financováním,  
můžeme vám nabídnout finanční služby, 
jež vám pomohou proměnit sen ve skutečnost.  
Více najdete na straně 15.
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Objevte 
svůj styl 
Klidně se trošku zasněte. Jak podle 
vás vypadá ideální kuchyně 
a co všechno by v ní mělo být? 
Ukážeme vám, kde hledat nápady 
a inspiraci.

Změřte
Měření je důležité, protože přesné 
rozměry budou  
základem vaší nové kuchyně. 
Ukážeme vám, jak na to.

Naplánujte
Načrtněte si svou kuchyni 
a uvidíte, jak bude vypadat. 
My vám dáme tipy a doporučení. 

Obsah
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Služby
Můžete vše udělat sami, 
ale nemusíte. Zde najdete všechny 
služby, které nabízíme. 

Objednejte 
a nainstalujte
Kuchyni lze objednat několika způsoby. 
Domů si ji můžete dovézt sami nebo můžete 
nechat dopravu na nás. Máte možnost 
smontovat si sami celou kuchyni,  
její část nebo vůbec nic. Máme pro vás  
několik variant instalačních služeb.

Další tipy  
a rady
Aby byl celý proces zařizování nové  
kuchyně co nejsnazší a nejzábavnější, 
máme pro vás všechno od inspirativních 
brožurek a 3D plánovačů až po praktický 
průvodce instalací.
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Objevte svůj styl

Objevte svůj styl

Objevte všechny styly, funkce a nápady,  
které vám můžeme nabídnout.

… nebo jste snad  
někde uprostřed  
a chtěli byste to  
nejlepší z obojího?

Zamyslete se nad tím, 
jestli dáváte přednost 
klasické kuchyni 
se spoustou 
viditelných zásuvek 
a detailů …

… nebo jestli se vám  
spíš líbí modernější  
přístup, jednoduché 
linie a zásuvky 
schované za většími 
panely …

Obchodní dům IKEA
Ve vašem obchodním 
domě IKEA si můžete projít  
několik ukázkových kuchyní  
různých rozměrů a stylů.  
Otevřete si dvířka i zásuvky 
a podívejte se, co je uvnitř, zjistěte, 
jaké funkce mají naše spotřebiče, 
a popovídejte si s našimi odborníky, 
abyste se dozvěděli ještě víc. 
Domluvte si schůzku na www.IKEA.
cz

Webová stránka 
IKEA
Na našich webových stránkách 
najdete ohromné množství 
stylových a funkčních nápadů. 
V sekci věnované kuchyním 
jsou pro vás připravené kuchyně 
nejrůznějších stylů a rozměrů. 
Každou kuchyni jsme navíc rozebrali 
na jednotlivé části, abyste si j 
e mohli snáze kombinovat,  
sladit dohromady a vytvořit 
tak kuchyň svých snů.  
Více najdete na www.IKEA.cz

Brožura Kuchyně
Skvělým zdrojem nápadů a inspirace 
je i brožura Kuchyně. V něm najdete 
některé z tisíců možných kombinací, 
jež lze vytvořit. Brožuru si můžete 
vyzvednout v obchodním 
domě IKEA nebo si jí prohlédněte 
na našich webových stránkách.

Klidně se trošku zasněte.
Právě v takovou chvíli začnou vaše sny a nápady dostávat 
konkrétní podobu. Pak už jen přidejte to, co budete potřebovat, 
a jak by měla vaše ideální kuchyně vypadat. V IKEA určitě  
najdete přesně to, co hledáte.

Objevte svůj styl
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Měření

Při měření buďte pečliví 
Změřit místnost, ve které budete instalovat kuchyni, 
není nic těžkého, ale je důležité, abyste to udělali správně. 
Vaše měření budou základem pro veškeré  
další plánování.  
 
Dopřejte si dostatek času, abyste vše změřili přesně. 
Všechny rozměry uvádějte v milimetrech. Zajistíte si tak, 
že se vaše nová kuchyně přesně vejde na místo,  
které pro ni máte připravené. Poradíme vám, jak na to. 

A: Měření místnosti

Více o službě Měření a Plánovači IKEA se dozvíte na straně 15

01 Začněte měřením výšky stěny od podlahy 
ke stropu. Pak změřte vzdálenost mezi stěnami 
a od rohů ke dveřím.

02 Změřte každé okno a vzdálenost oken od podlahy, 
stropu a hran stěn. Stejně postupujte u dveří.

03 Změřte vše, co vyčnívá do místnosti, 
jako jsou radiátory, ventilace a rozvodné trubky.

Změřte a poznamenejte si, kde jsou umístěny stávající 
elektrické zásuvky a vypínače. Poznamenejte si také, 
kde byste chtěli mít nové zásuvky a vypínače.

Zakreslete si, kde je umístěn přívod vody a odpad. 
Pokud máte v plánu je přemístit, poznamenejte si jejich 
nové umístění. 

Změřte

Měření
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Měření

01 Začněte změřením plochy desky 
od rohu, kde se bude dotýkat stěny.  
Měřte podél stěny a vždy od  
stejného bodu. 

02 Při měření hloubky začněte 
od stěny. Nezapomeňte přičíst  
15 mm na přesah. 

03 Pokud potřebujete změřit 
pracovní desku solitérní kuchyně 
(např. u kuchyňského ostrůvku), 
jednoduše začněte od jednoho 
konce a přičtěte 30 mm na přesah.

B: Měření pracovní desky

C: Kalkulačka na pracovní desku na míru

Je důležité změřit si rozměry pracovní desky 
přesně, obzvláště máte-li v plánu nechat 
si ji vyrobit na zakázku.

Díky této kalkulačce si můžete navrhnout 
kuchyňskou desku a ihned získat předběžný 
cenový odhad. Kombinujte různé pracovní 
desky a kuchyňské dřezy v různých materiálech, 
rozměrech a stylech z našeho sortimentu  
a vytvořte si pracovní desku,  
která vám bude dokonale vyhovovat.
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Naplánujte si kuchyni

Naplánujte si kuchyni

Nyní přišel čas, aby vaše  
sny a nápady nabraly  
konkrétní podobu
Je potřeba myslet na spoustu věcí a dobře si je rozmyslet. 
Nespěchejte a věnujte tomu dost času, abyste nakonec 
opravdu měli takovou kuchyni, jakou jste si přáli. 
Na následujících stránkách jsme pro vás  
shrnuli tipy a doporučení, jež vám mohou pomoci. 
Zamyslete se nad tím, jak kuchyni běžně používáte  
a co je pro vás pohodlné. Podívejte se na svou současnou 
kuchyni a sepište si seznam toho, co chcete zachovat  
a co byste naopak chtěli změnit. 

A: Průběh práce

Více o službě Měření a Plánovači IKEA se dozvíte na straně 15

Dobře vymyšlený, přirozený pohyb 
mezi lednicí/mrazákem, zónou vaření  
a zónou na mytí nádobí každodenní život  
v kuchyni značně usnadní. 

Při plánování kuchyně myslete 
na tři pracovní zóny: 
Příprava a vaření 
Mytí nádobí
Skladování potravin

Rozmístění pracovních  
zón a vzdálenosti mezi  
nimi se říká pracovní 
trojúhelník.
Dobrý pracovní trojúhelník 
vám umožní se v kuchyni 
snadno a rychle pohybovat 
od jedné činnosti ke druhé –  
a zjednoduší vám práci, pokud 
je v kuchyni více osob, které 
dělají zároveň různé činnosti. 
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Naplánujte si kuchyni

04 Pokud máte dost prostoru, přidáním kuchyňského 
ostrůvku získáte spoustu místa na ukládání potravin 
i velkou pracovní plochu navíc – (a ještě poslouží 
jako místo, kde se může scházet celá rodina. 
Mezi ostrůvkem a dalšími skříňkami ponechte 
vzdálenost 1 200 mm, abyste se kolem něj mohli  
pohodlně pohybovat. 

02 Souběžná kuchyně je ideální, pokud vaří několik 
lidí najednou. Toto rozvržení nabízí i spoustu místa 
na přípravu a ukládání jídla.

B: Plánování kuchyně

05 Pokud máte hodně místa, pořiďte si kuchyni  
do U. Poskytne vám maximum místa a spoustu  
úložného prostoru.

03 Kuchyně do L maximálně využije roh místnosti. 
Je ideální, pokud chcete mít v kuchyni malý jídelní 
stůl nebo kuchyňský ostrůvek.

01 Lineární kuchyně se hodí do omezeného prostoru. 
Tady se, přesně řečeno, nejedná o trojúhelník, 
ale tři zóny jsou tu přece jen propojené.
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Naplánujte si kuchyni

01 Nejlepším místem na přípravu 
jídla je plocha mezi varnou deskou 
a dřezem. 

02 Ujistěte se, že vzdálenost 
mezi protilehlými skříňkami 
je dostatečná na to, abyste 
mohli otevřít současně dvířka 
na obou stranách. 

03 Naplánujte si umístění nástěnných 
skříněk v takové výšce, aby nebránily 
ve výhledu na pracovní plochu. 

04 Vedle varné desky si ponechte 
po stranách dostatek místa 
na odkládání horkých hrnců a pánví. 

05 Digestoř připevněte nad varnou 
desku do doporučené bezpečnostní 
a funkční výšky podle instrukcí 
k montáži. 

07 Mezi skříňku a stěnu umístěte 
50mm výplň, abyste měli dostatek 
místa na otevírání dvířek a zásuvek.  

08 Pokud pracovní deska přesahuje 
přes skříňku o více než 250 mm, 
je třeba přidat podporu. 

09 Dřez a varnou desku umístěte 
ve stejné řadě, abyste nemuseli 
přenášet horké předměty 
přes podlahu. 

Více o službě Měření a Plánovači IKEA se dozvíte na straně 15

50 mm
> 250 mm

C: Doporučení

06  Pokud budete mít vedle digestoře 
umístěné nástěnné skříňky, ponechte 
si místo i na krycí panely.

800 mm

55
0 

m
m

1 200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Důležité detaily při plánování kuchyně
Zde je několik tipů, doporučení a rad, čemu se vyhnout, 
abyste kuchyni mohli co nejlépe využívat.
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Naplánujte si kuchyni

D: Tipy

01 Trouba ve vysoké skříňce 
minimalizuje zbytečné ohýbání. 

02 Myčku umístěte blízko dřezu 
a odkapávače nádobí, abyste 
si usnadnili její plnění a vyprazdňování 
a zabránili ušpinění podlahy.

03 Kuchyňské náčiní, hrnce  
a pánve uložte poblíž varné desky/
trouby – vše budete mít během vaření 
na dosah. Příbory uložte do zásuvky 
poblíž jídelního stolu.

04 Díky zásuvkám budete mít lepší 
přehled a vyndávání věcí bude hračka. 
Pořiďte si podložky do zásuvek, 
aby se vám v nich věci neposouvaly 
a při ukládání nedělaly hluk. 

05 Odpadkový koš umístěte 
pod dřez nebo alespoň blízko  
dřezu, abyste k němu  
měli co nejsnazší přístup. 

09 Své nejlepší skleničky můžete 
vystavit za poličkách z tvrzeného 
skla za prosklenými dvířky.  
Osvětlení skříněk přispěje k útulné 
atmosféře a místnost díky němu  
navíc vypadá větší.

10 Použijte závěsné tyče a doplňky, 
abyste využili místo u stěny a zároveň 
předešli hromadění věcí na pracovní 
desce. Věci, které používáte hodně 
často, tak navíc budete mít při vaření 
přímo po ruce. 

11 Máte-li dost prostoru, pořiďte 
si kuchyňský vozík nebo pracovní 
stůl – získáte tak více úložného 
prostoru a další pracovní plochu. 

06 Elektrický otevírací mechanismus 
je skvělým pomocníkem, když máte  
plné ruce a potřebujete otevřít 
zásuvku třeba kolenem – a navíc  
nenecháte na čele zásuvky a na  
úchytkách otisky od špinavých prstů. 

07 Prostor ve skříňkách můžete 
plně využít díky vnitřním zásuvkám. 
Zvenčí zůstanou krásně elegantní, 
přestože uvnitř jsou plné praktických 
zásuvek.

08 Osvětlení zásuvek výborně 
poslouží, když něco hledáte  
a v kuchyni není rozsvícené  
hlavní světlo.
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Naplánujte si kuchyni

F: Řešení pro malé prostory

Když máte k dispozici omezený prostor, je třeba někdy dělat kompromisy. 

01 Využijte malý dřez, který 
se vejde do 600 mm široké skříňky. 
Mezi dřezem a krajem pracovní 
desky by mělo být aspoň 100 mm, 
aby byla konstrukce  
dostatečně pevná. 

02 Chcete-li mít dostatek místa 
na přípravu jídla, pokuste se zajistit, 
aby mezi sporákem a dřezem 
bylo aspoň 400 mm pracovní plochy. 

03 Pro bezpečné vaření 
by mezi sporákem a stěnou 
mělo být aspoň 200 mm.

04 Pokud nemáte dost místa 
na 600 mm hluboké skříňky, můžete 
využít skříňky o hloubce 370 mm. 

05 Využijte místo na stěně – získáte 
tak další úložný prostor a uvolníte 
si místo na pracovní desce. 

E: Pamatujte

01 Mít dřez pod oknem je hezké, 
můžete se při mytí nádobí dívat ven. 
Pokud se však okna otevírají směrem 
dovnitř, mohla by je blokovat baterie. 

02 Umístění dřezu vedle stěny 
nebo na konci řady kuchyňských 
skříněk narušuje hladký průběh  
práce kvůli omezenému prostoru. 

03 Umístění trouby vedle stěny 
narušuje hladký průběh práce  
kvůli omezenému prostoru.  
Stěna bude navíc vystavena  
teplu a snadno se ušpiní. 

04 Umístění trouby, myčky nádobí 
a digestoří do rohu kuchyňské sestavy 
obvykle brání možnosti úplně otevřít 
skříňky a zásuvky.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Více o službě Měření a Plánovači IKEA se dozvíte na straně 15
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Objednejte a instalujte

Objednejte, dopravte 
domů a instalujte
Jakmile jste se svým plánem spokojeni,  
nastává čas na objednání kuchyně
Přece jen ale doporučujeme ještě před tím navštívit nejbližší obchodní dům IKEA a zajít 
za našimi odborníky na kuchyně. Ti vám pomohou se vším, čím si nebudete úplně 
jistí, a projdou s vámi váš plán, aby všechno stoprocentně sedělo. Poté, budete-li chtít, 
můžete kuchyni objednat přímo na místě.

Kuchyně IKEA jsou navrženy tak, 
abyste si je mohli instalovat sami 
Nejprve si v obchodním domě vyzvedněte 
Průvodce instalací kuchyně (nebo použijte 
digitální verzi na webových stránkách IKEA). 
Dozvíte se tak, jak při instalaci postupovat  
krok za krokem. Kromě toho je důležité, abyste 
se drželi instrukcí k montáži, jež jsou přiložené 
ve všech baleních výrobků. 

V oddělení kuchyní v nejbližším 
obchodním domě IKEA

Pokud chcete pomoci s částí montáže nebo s kompletní instalací, 
můžete si buď sehnat vlastního řemeslníka,  
nebo využít našich instalačních služeb. 

1

Na našich webových stránkách: 
www.IKEA.cz2

Kuchyni můžete objednat  
různými způsoby:

Průvodce 
instalací
V tomto průvodci se dozvíte, 
jak postupovat při instalaci 
kuchyně IKEA, a získáte několik 
nápadů a tipů, jak si poradit  
s případnými problémy. 

Více informací  
o našich 
instalačních 
službách najdete 
na str. 15 
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Plánování a konzultace
I u velkých projektů záleží na každé maličkosti. 
Proberte své nápady s naším týmem 
odborníků, kteří vám pomohou je detailně 
rozpracovat.

Služby

Služby
Můžete vše udělat sami,  
ale nemusíte.
Díky naší široké nabídce služeb si snadno navrhnete 
kuchyni podle svého přání a rozpočtu.  
Vyberte si vše potřebné a rozhodněte se,  
kolik toho chcete udělat sami a s čím vám  
máme pomoci my. 
 
Níže najdete nabídku našich služeb.

Splátkový prodej
Pokud jste objevili perfektní kuchyni, ale váš  
rodinný rozpočet na ni nestačí, obraťte se  
na finanční specialisty v IKEA. Pomohou vám najít 
nejlepší možnosti financování a společně 
proměníte váš sen o nové kuchyni ve skutečnost. 

Služba plánování kuchyně
Rádi vám pomůžeme s naplánováním 
vaší nové kuchyně. Rezervujte si termín 
schůzky s naším specialistou na kuchyně. 
Přineste si s sebou rozměry a nákres 
nebo fotografii místnosti.  
Pomůžeme vám načerpat inspiraci a společně 
naplánujeme funkční řešení podle vašich 
potřeb – od umístění skříněk a spotřebičů, 
pracovních desek a úložných prostor 
až po osvětlení a dřezy.
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Vyzvednutí zboží s dopravou
S naší službou Vyzvednutí zboží s dopravou 
stačí, když si objednáte požadované 
zboží. O všechno ostatní se postaráme. 
Nábytek vyzvedneme a dopravíme 
až k vám domů nebo do firmy.  
Nemusíte se s ničím zbytečně tahat.  
Nábytek necháme jen před dveřmi 
nebo ho vyneseme až do místnosti,  
ve které jej chcete mít.

Služby

Vyzvednutí
Při příštím nákupu můžete ušetřit čas.  
Vytvořte objednávku on-line a my ji budeme 
mít připravenou, až k nám dorazíte.

Doprava
Ať už nakupujete v obchodním 
domě nebo on-line a ať je váš nákup jakkoli 
velký, jeho přepravu můžeme zajistit a dovézt 
vám vše až domů nebo do firmy.

Můžete vše udělat sami,  
ale nemusíte.
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Služby

Instalační služba
Je na vás, co z nabídky využijete.  
Můžete se spolehnout, že instalace bude provedena 
správně – poskytujeme totiž na práci dvouletou 
záruku. A až bude vaše kuchyně hotová,  
odvezeme všechny obaly a postaráme se o jejich 
ekologickou recyklaci. 

Montážní služba
Montáž skříněk, dvířek, čel zásuvek,  
úchytek, pracovní desky, vnitřních částí 
a postranních panelů. 

Instalace
Instalace osvětlení pracovní desky, plynových  
a/nebo elektrických spotřebičů, dřezů a mísicích 
baterií, které jste si zakoupili u nás. 

Můžete vše udělat sami,  
ale nemusíte.
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Další tipy a rady

Další tipy a rady

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

 

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

Plánovač IKEA
Naplánujte si kuchyni
svých snů ze série METOD v našem 
trojrozměrném plánovači.  
Zjistíte zde cenu jednotlivých 
dílů i kuchyně jako celku.  
Nákresy a seznam výrobků 
si můžete doma vytisknout 
nebo si jej uložte na stránkách 
IKEA. V obchodním domě můžete 
s našimi specialisty na kuchyně 
návrh zkontrolovat a získáte 
také spoustu užitečných rad. 
Více informací najdete na  
IKEA.cz/planovace
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Další tipy a rady

Systém kuchyní 
METOD
V tomto nákupním prospektu 
najdete všechny informace 
potřebné k naplánování 
co nejefektivněji uspořádaných 
skříněk a zásuvek. 

Průvodce 
instalací
V tomto průvodci najdete 
tipy a instrukce k instalaci 
vaší kuchyně.

Kuchyně 
a Spotřebiče
V těchto průvodcích najdete 
všechny výrobky, podrobné 
informace o nich a ceny, abyste 
si mohli vybrat přesně to, co budete 
potřebovat k vytvoření kuchyně 
svých snů.

Všechny brožury a průvodce 
si můžete vyzvednout v nejbližším obchodním 
domě IKEA nebo si je můžete prolistovat  
na www.IKEA.cz



Máte-li jakékoli otázky,  
kontaktujte nás, prosím. 

Služby zákazníkům 
Telefon: 234 567 890 
www.IKEA.cz/napistenam
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Kontrolní seznam

Pamatujte
Než se vydáte na návštěvu za našimi odborníky na kuchyně 
do obchodního domu IKEA, myslete prosím na následující věci. 
Plánování vaší kuchyně pak bude co nejsnazší a nejefektivnější.

Potřebujete mít s sebou:

Promyslete si:

Popřemýšlejte i o službách:

Rozměry kuchyně

Přihlašovací údaje do Plánovače IKEA

Skříňky, zásuvky a čela zásuvek

Dvířka a úchytky

Pracovní desky

Dřezy

Mísicí baterie

Troubu

Mikrovlnnou troubu

Varnou desku

Digestoř (jaký druh ventilace máte?)

Chladničku s mrazničkou

Myčku nádobí 

Osvětlení – pracovní a náladové

Měření

Služba plánování kuchyně

Finance

Vyzvednutí zboží

Vyzvednutí zboží s dopravou

Transportní služba

Instalace

Nezapomeňte, že klidně 
můžete změnit názor.
Můžete být klidní. Když už budete mít 
svou novou kuchyni doma  
a přepadne vás pocit, že není ta pravá, 
máte 365 dní na její vrácení.  
Jen si dobře uschovejte účtenku.  
Více informací o vrácení zboží najdete 
na www.IKEA.cz


