
Praktycznie i przyjemnie 
Właściwe oświetlenie kuchni jest niezwykle istotne, zarówno dla bezpieczeństwa, 
jak i ze względu na aspekty czysto estetyczne. Przygotowywanie posiłków  
w kuchni, w której blat jest równomiernie i odpowiednio oświetlony, jest nie tylko 
bezpieczniejsze i łatwiejsze, ale też znacznie przyjemniejsze. Reflektory, oświe-
tlenie szafek i listwy oświetleniowe do wnętrza szuflad skracają poszukiwania 
potrzebnych przyborów czy naczyń, a ponadto pełnią ważną funkcję dekoracyjną. 
   
Oświetlenie konwencjonalne czy inteligentne? 
W IKEA oferujemy trzy serie zintegrowanego oświetlenia kuchennego:  
OMLOPP, STRÖMLINJE oraz IRSTA. Oświetlenie z serii OMLOPP i STRÖMLINJE 
jest łatwe w montażu i przekonuje do siebie smukłymi kształtami. Seria IRSTA  
to nowoczesne, niezwykle cienkie oświetlenie LED, które pokrywa cały spód szafki 
ściennej, dzięki czemu światło równomiernie rozjaśnia całą powierzchnię blatu. 
Dodając bezprzewodowy regulator natężenia światła TRÅDFRI, światło będzie 
można przyciemniać, dopasowując je do każdej okazji. Z kolei stacja łączności 
TRÅDFRI pozwala sterować oświetleniem OMLOPP, STRÖMLINJE oraz IRSTA  
za pomocą aplikacji TRÅDFRI razem z inteligentnym oświetleniem TRÅDFRI  
w pozostałych częściach domu.

PORADNIK KUPUJĄCEGO

Oświetlenie kuchni

Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie. O szczegóły
zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe informacje o produktach
są dostępne na metkach cenowych lub w internecie. Wszystkie elementy wymagają montażu.
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PLANUJESZ NOWĄ KUCHNIĘ  
CZY ODŚWIEŻASZ JUŻ ISTNIEJĄCĄ?

Żadna kuchnia nie obejdzie się bez odpowiedniego, prak-
tycznego oświetlenia. Właśnie dlatego warto uwzględnić  
je już na etapie planowania i zamawiania nowej kuchni. 
Tym sposobem jego montaż będzie o wiele łatwiejszy,  
a ty zaoszczędzisz sobie sporo czasu i wysiłku. Co jednak, 
jeśli nie wymieniasz kuchni, a tylko chcesz zamontować  
w niej nowe oświetlenie? Nie martw się – w IKEA nie ma 
sytuacji bez wyjścia. Warto pamiętać, że trudno znaleźć 
dwie identyczne kuchnie, dlatego oświetlenie trzeba  
dokładnie dopasować do swoich potrzeb!

JAK ZAPLANOWAĆ ZESTAW

Na początek zastanów się, w których miejscach chcesz 
zamontować elementy oświetlenia. Następnie zdecyduj, 
jakie oświetlenie spełni twoje oczekiwania. W pierwszej 
kolejności wybierz odpowiedni rodzaj oświetlenia blatu.  
Dodaj reflektory, oświetlenie szafek i oświetlenie szuflad.
 
Oferta IKEA wygląda następująco:

Oświetlenie blatu Reflektory i oświetlenie szafek Oświetlenie szuflad

Oferujemy trzy serie oświetlenia 
kuchennego – OMLOPP, STRÖMLINJE 
oraz IRSTA. Wszystkie serie zapewniają 
oświetlenie zadaniowe oraz nastrojowe.  
Można je przyciemniać. Poza tym 
pozwalają oszczędzać energię, ponieważ  
stosujemy w nich diody LED, które 
zużywają o 85% mniej energii i świecą 
do 20 razy dłużej niż tradycyjne żarówki.

Reflektorki to praktyczne i dekoracyjne  
rozwiązanie do szafek ściennych  
ze szklanymi drzwiami. Rozświetlają  
ich wnętrze, ułatwiając zaglądanie  
do środka i jednocześnie nadają blask 
całej kuchni. Dobranie właściwych 
reflektorów nie sprawia większych 
trudności, ponieważ oferujemy modele 
zaprojektowane zarówno z myślą  
o tradycyjnie urządzonych kuchniach, 
jak i tych bardziej nowoczesnych.

Listwa oświetleniowa OMLOPP włącza 
się po otwarciu szuflady i wyłącza  
po jej zamknięciu. Koniec zabaw  
w chowanego z przyborami kuchennymi!

Wykorzystaj: OMLOPP, STRÖMLINJE, 
IRSTA.

Wykorzystaj: OMLOPP, FORMAT, 
URSHULT, LINDSHULT, MAGLEHULT.

Wykorzystaj: OMLOPP.



JAK ZAPLANOWAĆ ZESTAW

Informacje o produkcie OMLOPP STRÖMLINJE IRSTA

Przyciemnianie za pomocą  
bezprzewodowego regulatora TRÅDFRI

Wymagany sterownik oświetlenia LED 
TRÅDFRI i przewody*

Elementy do mocowania przewodów  
w zestawie

Strumień światła** 186 lm 300 lm 300 lm

**  Sterowniki oświetlenia i przewody są sprzedawane osobno. 
***   Strumień świetlny mierzony na blacie o szerokości 40 cm. Szczegóły dotyczące 

pozostałych wariantów znajdziesz na etykiecie produktu.

UTRUSTA, OMLOPP, STRÖMLINJE CZY IRSTA?
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OŚWIETLENIE BLATU OMLOPP

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW

Oświetlenie blatu OMLOPP można bez trudu zamontować 
samodzielnie. Poniżej znajdziesz listę wszystkich  
potrzebnych elementów i akcesoriów.

• Zacznij od określenia, ilu listew oświetleniowych OMLOPP 
potrzebujesz.

• Dodaj odpowiedni sterownik oświetlenia LED TRÅDFRI: 
10W lub 30W. Więcej informacji o sterownikach 
oświetlenia znajdziesz na str. 15.

• Dodaj stację łączności TRÅDFRI, by sterować oświetleniem  
za pomocą aplikacji TRÅDFRI razem z inteligentnym 
oświetleniem TRÅDFRI w innych częściach domu.

• Do jednego zestawu za pomocą przewodu łączącego można  
podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED TRÅDFRI.

• Dodaj przewód zasilający.
• Dodaj bezprzewodowy regulator natężenia światła 

TRÅDFRI. Sparuj regulator ze sterownikami, żeby  
móc jednocześnie przyciemniać cały zestaw.

• Instalację można uzupełnić innymi produktami, takimi 
jak reflektory, oświetlenie szuflady czy oświetlenie 
szafek.

Podstawowe elementy

OMLOPP oświetlenie blatu LED
Długość: 40, 60 i 80 cm.
Kolor: biały i aluminum.

TRÅDFRI sterownik  
oświetlenia LED
Moc: 10W/30W.

FÖRNIMMA przewód zasilający
Długość: 3,5 m

TRÅDFRI bezprzewodowy  
regulator natężenia światła
Kolor: biały.

Akcesoria montażowe

FÖRNIMMA przewód łączący
Długość: 0,7 m lub 2 m.

TRÅDFRI stacja łączności

Informacje o poborze energii (W) przez poszczególne produkty znajdziesz na str. 16.

Nazwa produktu Liczba
OMLOPP oświetlenie blatu LED 80 cm (10W) 1 szt.

OMLOPP oświetlenie blatu LED 40 cm (5,3W) 1 szt.

OMLOPP oświetlenie blatu LED 60 cm (7,7W) 1 szt.

TRÅDFRI sterownik oświetlenia LED 30W 1 szt.

FÖRNIMMA przewód zasilający 1 szt.

TRÅDFRI bezprzewodowy regulator natężenia światła 1 szt.

PRZYKŁADOWY ZESTAW
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OŚWIETLENIE BLATU STRÖMLINJE

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW

Oświetlenie blatu STRÖMLINJE można bez trudu zamontować  
samodzielnie. Kolejne elementy są łączone ze sobą 
bezpośrednio za pomocą dwóch niewielkich złączek,  
dzięki czemu jest mniej przewodów do uporządkowania.

• W pierwszej kolejności należy uwzględnić szerokość 
szafek. Przykładowo, w przypadku szafki o szerokości  
80 cm potrzebne będą 2 lampy, każda o długości 40 cm.

• Dodaj odpowiedni sterownik oświetlenia LED TRÅDFRI: 
10W lub 30W. Więcej informacji o sterownikach 
oświetlenia znajdziesz na str. 15.

• Dodaj stację łączności TRÅDFRI, żeby sterować 
oświetleniem za pomocą aplikacji TRÅDFRI razem  
z inteligentnym oświetleniem TRÅDFRI w innych 
częściach domu.

• Do jednego zestawu za pomocą przewodu łączącego 
można podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED 
TRÅDFRI.

• Dodaj przewód zasilający.
• Dodaj bezprzewodowy regulator natężenia światła 

TRÅDFRI. Sparuj regulator ze sterownikami, żeby  
móc jednocześnie przyciemniać cały zestaw.

• Instalację można uzupełnić innymi produktami, takimi 
jak reflektory, oświetlenie szuflady czy oświetlenie 
szafek.

Podstawowe elementy

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED
Długość: 20, 40 i 60 cm
Kolor: biały

TRÅDFRI sterownik  
oświetlenia LED
Moc: 10W/30W.

FÖRNIMMA przewód zasilający
Długość: 3,5 m

TRÅDFRI bezprzewodowy  
regulator natężenia światła
Kolor: biały.

Akcesoria montażowe

FÖRNIMMA przewód łączący
Długość: 0,7 m lub 2 m.

TRÅDFRI stacja łączności

Informacje o poborze energii (W) przez poszczególne produkty znajdziesz na str. 16.

Nazwa produktu Liczba
STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED 60 cm (8W) 1 szt.

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED 40 cm (5W) 3 szt.

TRÅDFRI sterownik oświetlenia LED 30W 1 szt.

FÖRNIMMA przewód zasilający 1 szt.

TRÅDFRI bezprzewodowy regulator natężenia światła 1 szt.

PRZYKŁADOWY ZESTAW
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OŚWIETLENIE BLATU IRSTA

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW

• Zacznij od określenia, ile lamp IRSTA będzie potrzeb-
nych. Lampa pokrywa cały spód szafki ściennej, więc 
ich liczbę łatwo określić na podstawie wymiarów szafek. 
Naprawdę nie ma nic prostszego!

• Dodaj odpowiedni sterownik oświetlenia LED TRÅDFRI: 
10W lub 30W. Więcej informacji o sterownikach 
oświetlenia znajdziesz na str. 15.

• Dodaj stację łączności TRÅDFRI, by sterować oświetleniem  
za pomocą aplikacji TRÅDFRI razem z inteligentnym 
oświetleniem TRÅDFRI w innych częściach domu.

• Do jednego zestawu za pomocą przewodu łączącego można  
podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED TRÅDFRI.

• Dodaj przewód zasilający.
• Dodaj bezprzewodowy regulator natężenia światła 

TRÅDFRI. Sparuj regulator ze sterownikami, żeby móc 
jednocześnie przyciemniać cały zestaw.

• Instalację można uzupełnić innymi produktami, takimi 
jak reflektory, oświetlenie szuflady czy oświetlenie szafek.

• Kolejne elementy są łączone ze sobą bezpośrednio, 
dzięki czemu jest mniej przewodów do uporządkowania.

Podstawowe elementy

IRSTA oświetlenie blatu LED
Długość: 40, 60 i 80 cm.
Kolor: opalowa biel, aluminiowa listwa 
dekoracyjna.

TRÅDFRI sterownik  
oświetlenia LED
Moc: 10W/30W.

FÖRNIMMA przewód zasilający
Długość: 3,5 m

TRÅDFRI bezprzewodowy  
regulator natężenia światła
Kolor: biały.

Akcesoria montażowe

FÖRNIMMA przewód łączący
Długość: 0,7 m lub 2 m.

TRÅDFRI stacja łączności

Informacje o poborze energii (W) przez poszczególne produkty znajdziesz na str. 16.

Nazwa produktu Liczba
IRSTA oświetlenie blatu LED 80 cm (8.5W) 1 szt.

IRSTA oświetlenie blatu LED 40 cm (4.5W) 1 szt.

IRSTA oświetlenie blatu LED 60 cm (7W) 1 szt.

TRÅDFRI sterownik oświetlenia LED 30W 1 szt.

FÖRNIMMA przewód zasilający 1 szt.

TRÅDFRI bezprzewodowy regulator natężenia światła 1 szt.

PRZYKŁADOWY ZESTAW
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Informacje o poborze energii (W) przez poszczególne produkty znajdziesz na str. 16.

REFLEKTORY I OŚWIETLENIE SZAFEK

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW

• Rozpocznij od wybrania wszystkich potrzebnych elementów.
• Dodaj odpowiedni sterownik oświetlenia LED TRÅDFRI: 

10W lub 30W. Więcej informacji o sterownikach 
oświetlenia znajdziesz na str. 15.

• Dodaj stację łączności TRÅDFRI, żeby sterować 
oświetleniem za pomocą aplikacji TRÅDFRI razem  
z inteligentnym oświetleniem TRÅDFRI w innych 
częściach domu.

Podstawowe elementy

OMLOPP reflektory LED  
lub oświetlenie szafek LED*
Średnica (okrągły reflektor): 6,8 cm. 
Długość (prostokątny reflektor): 20 cm. 
Kolor: biały, aluminium i czarny.

*  Możesz też zastosować oświetlenie  
z serii FORMAT, URSHULT, 
LINDSHULT albo MAGLEHULT. 
Dokładne wymiary znajdziesz  
w opisach produktów na str. 16.

TRÅDFRI sterownik  
oświetlenia LED
Moc: 10W/30W.

FÖRNIMMA przewód zasilający 
Długość: 3,5 m.

TRÅDFRI bezprzewodowy  
regulator natężenia światła
Kolor: biały.

Akcesoria montażowe

FÖRNIMMA przewód łączący
Długość: 0,7 m lub 2 m.

or

• Do jednego zestawu za pomocą przewodu łączącego 
można podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED 
TRÅDFRI.

• Dodaj przewód zasilający.
• Dodaj bezprzewodowy regulator natężenia światła 

TRÅDFRI. Sparuj regulator ze sterownikami, żeby  
móc jednocześnie przyciemniać cały zestaw.
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OMLOPP
Zestaw należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia 
LED TRÅDFRI i przewodem zasilającym. W przypadku 
podłączenia więcej niż jednego sterownika konieczny  
jest przewód łączący.

JAK PODŁĄCZYĆ ZESTAW

STRÖMLINJE i IRSTA
Zestaw należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED 
TRÅDFRI i przewodem zasilającym. Kolejne elementy  
są łączone ze sobą bezpośrednio, dzięki czemu jest mniej 
przewodów do uporządkowania.
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OŚWIETLENIE SZUFLAD

JAK ZBUDOWAĆ WŁASNY ZESTAW

• Rozpocznij od wybrania wszystkich potrzebnych  
elementów.

• Dodaj odpowiedni sterownik oświetlenia LED TRÅDFRI: 
10W lub 30W. Więcej informacji o sterownikach 
oświetlenia znajdziesz na str. 15.

Podstawowe elementy

OMLOPP listwa oświetleniowa  
LED do szuflad
Długość: 36, 56 i 76 cm. 
Idealna do szafek METOD o szerokości 
40, 60 lub 80 cm.

TRÅDFRI sterownik  
oświetlenia LED
Moc: 10W/30W.

FÖRNIMMA przewód zasilający 
Długość: 3,5 m.

• Do jednego zestawu za pomocą przewodu łączącego można  
podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED TRÅDFRI.

• Dodaj przewód zasilający.
• Listwa oświetleniowa wyposażona jest w czujnik ruchu, 

który automatycznie zapala światło po otwarciu szuflady 
i wyłącza je po jej zamknięciu.

Do oświetlenia szuflady należy dokupić oddzielny sterownik 
oświetlenia LED TRÅDFRI. To znacznie ułatwi jego montaż. 
W przypadku podłączenia więcej niż jednego sterownika 
konieczny jest przewód łączący. Nie należy parować  
sterownika oświetlenia szuflad z pozostałym oświetleniem 
kuchni, ponieważ zaburzy to jego działanie.

JAK PODŁĄCZYĆ ZESTAW
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1. 10W, 3 złącza.

2. 30W, 9 złączy.

1 2

Dostępne są dwa sterowniki oświetlenia LED TRÅDFRI. 
Wybór zależy od liczby połączonych ze sobą modułów 
oświetlenia. Do sterownika o mocy 10W można podłączyć  
do trzech modułów, jeśli łączny pobór mocy nie przekracza  
10W. Sterownik o mocy 30W pozwala podłączyć do 9 modułów  
o maksymalnym łącznym poborze mocy nie większym niż 
30W. W jednym obwodzie szeregowym można podłączyć do  
10 sterowników. Mruganie światła oznacza, że przekroczone  
zostało maksymalne dopuszczalne obciążenie sterownika. 

JAK WYBRAĆ STEROWNIK OŚWIETLENIA LED

Jeżeli zamontujesz więcej niż jeden sterownik, pamiętaj  
o zsynchronizowaniu każdego z nich z bezprzewodowym 
regulatorem natężenia światła TRÅDFRI, aby wszystkie 
lampy przyciemniały się jednocześnie. Uczyń oświetlenie  
swojej kuchni inteligentnym, uzupełniając je o stację 
łączności TRÅDFRI. Dzięki temu możliwe będzie sterowanie  
światłem za pomocą aplikacji TRÅDFRI i tworzenie  
odpowiedniego nastroju razem z pozostałym oświetleniem 
TRÅDFRI.
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WSZYSTKIE ELEMENTY I CENY

OMLOPP oświetlenie blatu LED 40 cm.  
IKEA. Model L1211 OMLOPP. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej 
od A++ do A, których nie można wymieniać. Należy 
uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI oraz 
przewodem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane 
osobno). 5,3W.

Biały 302.452.18 79,-

Kolor aluminium 102.452.19 79,-

OMLOPP oświetlenie blatu LED 60 cm.  
IKEA. Model L1212 OMLOPP. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej 
od A++ do A, których nie można wymieniać. Należy 
uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI  
oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane 
osobno). 7,7W.

Biały 302.452.23 99,-

Kolor aluminium 702.452.21 99,-

OMLOPP oświetlenie blatu LED 80 cm.  
IKEA. Model L1213 OMLOPP. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej 
od A++ do A, których nie można wymieniać. Należy 
uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI  
oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane 
osobno). 10W.

Biały 102.452.24 129,-

Kolor aluminium 602.452.26 129,-

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED, 20 cm.  
IKEA. Model L1603 STRÖMLINJE. Ten model oświetlenia  
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej  
od A++ do A. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia  
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 3W.

Biały 903.339.95 99,-

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED, 40 cm.  
IKEA. Model L1604 STRÖMLINJE. Ten model oświetlenia  
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej  
od A++ do A. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia  
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 5W.

Biały 803.430.42 129,-

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED, 60 cm. IKEA. 
Model L1605 STRÖMLINJE. Ten model oświetlenia 
zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej  
od A++ do A. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia  
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 8W.

Biały  003.430.41 179,-

IRSTA oświetlenie blatu LED 40 cm. IKEA. Model 
L1714 IRSTA. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane  
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A. 
Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED 
TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno).  4,5W.

Opal biały 104.069.43 149,-

IRSTA oświetlenie blatu LED 60 cm. IKEA. Model 
L1715 IRSTA. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane  
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A. 
Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED 
TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 7W.

Opal biały 204.069.47 199,-

IRSTA oświetlenie blatu LED 80 cm. IKEA. Model 
L1716 IRSTA. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane  
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A. 
Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED 
TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 8,5W.

Opal biały 404.069.51 229,-

OMLOPP LED spotlight 6.8 cm. IKEA. Model L1214 
OMLOPP. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane 
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A,  
których nie można wymieniać. Należy uzupełnić  
sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI oraz przewo-
dem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane osobno). 

Biały, 1,4 W. 702.451.79 49,-

Kolor aluminium, 1,4 W. 502.329.60 49,-
Czarny, 1,4 W. 202.771.82 49,-

OMLOPP reflektor LED 20×2,6 cm. IKEA. Model L1215  
OMLOPP. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane  
żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A, których  
nie można wymieniać. Należy uzupełnić sterownikiem 
oświetlenia LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym 
FÖRNIMMA (sprzedawane osobno). 1,7 W.

Biały 002.453.71 39,-

Kolor aluminium 802.453.72 39,-
Black 002.771.83 39,-

OMLOPP listwa oświetleniowa LED do szuflady. 
Kolor aluminium. IKEA. Model L1208 OMLOPP. Ten model  
oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie 
energetycznej od A++ do A, których nie można 
wymieniać. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia 
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). 

2 W.

36 cm 402.452.27 79,-

56 cm 002.452.29 99,-

4 W.

76 cm 802.452.30 129,-
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FORMAT oświetlenie szafki LED. Zapewnia skon-
centrowane światło, dobre do oświetlania mniejszych 
obszarów. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia 
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). Model L1306 FORMAT. Ten model  
oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie 
energetycznej od A++ do A, których nie można  
wymieniać. 2 W.

Niklowany 302.603.84 59,-

LINDSHULT oświetlenie szafki LED. Zapewnia 
skoncentrowane światło, dobre do oświetlania  
mniejszych obszarów. Należy uzupełnić sterownikiem 
oświetlenia LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym 
FÖRNIMMA (sprzedawane osobno). IKEA. Model L1304 
LINDSHULT. This luminaire contains built in LED lamps 
of the energy classes A++ to A.. The lamps cannot be 
changed in the luminaire. 2 W.

Niklowany 102.604.36 59,-

URSHULT oświetlenie szafki LED. Zapewnia skon-
centrowane światło, dobre do oświetlania mniejszych 
obszarów. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia 
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). IKEA. Model L1305 URSHULT. 
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki 
LED o klasie energetycznej od A++ do A, których  
nie można wymieniać. 2 W.

Niklowany 302.604.02 59,-

MAGLEHULT oświetlenie szafki LED. Można 
zamontować na szczycie szafy lub jako oświetlenie 
obrazów. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia 
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). IKEA. Model L1321 Maglehult. 
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki 
LED o klasie energetycznej od A++ do A, których  
nie można wymieniać. 2,8 W.

Aluminium 302.771.29 69,-

TRÅDFRI bezprzewodowy sterownik oświetlenia 
LED. Szary. Należy uzupełnić przewodem zasilającym 
FÖRNIMMA (sprzedawany osobno). Można połączyć 
z bezprzewodowym regulatorem natężenia światła 
TRÅDFRI i stacją łączności TRÅDFRI. Do jednego 
zestawu za pomocą przewodów łączących można 
podłączyć do 10 sterowników oświetlenia LED TRÅDFRI.

10W 503.561.87 60,-

30W 603.426.56 100,-

TRÅDFRI bezprzewodowy regulator natężenia 
światła. Światło można ściemniać bezprzewodowo,  
z łatwością dopasowując je do wykonywanej czynności.  
Służy do bezprzewodowego przyciemniania, włączania 
i wyłączania do 10 źródeł światła. Wszystkie podłączone  
do regulatora źródła światła reagują jednocześnie.  
W zestawie bateria o żywotności ok. 2 lat.

Biały 003.478.31 40,-

FÖRNIMMA przewód zasilający 3,5 m. Główny 
przewód zasilający – pozwala włączać i wyłączać 
połączone ze sobą lampy jednym przełącznikiem.

Biały 503.946.98 15,-

FÖRNIMMA przewód łączący 0,7 m. Umożliwia 
bezpośrednie łączenie ze sobą sterowników oświetlenia 
LED TRÅDFRI, np. między szafkami ściennymi,  
za pomocą jednego przewodu zasilającego 
podłączonego do sieci elektrycznej.

Biały 903.947.00 10,-

FÖRNIMMA przewód łączący 2 m. Umożliwia 
bezpośrednie łączenie ze sobą sterowników oświetlenia 
LED TRÅDFRI, np. między szafkami ściennymi,  
za pomocą jednego przewodu zasilającego 
podłączonego do sieci elektrycznej.

Biały 303.946.99 10,-

TRÅDFRI stacja łączności. Stacja łączności TRÅDFRI
i aplikacja mobilna pozwalają sterować każdym źródłem
światła niezależnie, tworzyć różne sceny świetlne
i ustawiać je za pomocą pilota zdalnego sterowania
lub aplikacji TRÅDFRI.

Biały 403.378.06 149,-
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Możesz wszystko zrobić
samodzielnie, ale nie musisz
Oferujemy wiele przydatnych usług, które ułatwią ci życie

MONTAŻ MEBLI
Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane  
tak, by można je było złożyć samodzielnie,  
ale z przyjemnością zrobimy to za ciebie.

TRANSPORT Z WNIESIENIEM
Niezależnie od tego, czy robisz zakupy  
w sklepie czy przez internet, ani jak duże  
jest twoje zamówienie, najcięższą robotę  
weźmiemy na siebie i dostarczymy twoje 
zakupy do domu lub biura.

NA RATY W IKEA
Nie musisz płacić za wszystko od razu – zapłać za swoje zakupy w wygodnych 
ratach. Raty dostępne są na wszystkie produkty i usługi w IKEA o wartości  
od 300 zł do 30 000 zł. Okres kredytowania: 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.  
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,96%.  
Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl lub w sklepie IKEA.

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce;  
przyjmuje dane od Kredytobiorców, informuje o ofercie Ikano Banku oraz o procesie  
udzielania kredytu. Dostępność kredytu uzależniona jest od indywidualnego wyniku  
oceny zdolności kredytowej Klienta.

O szczegóły dotyczące naszych usług zapytaj sprzedawcę w sklepie lub wejdź na: IKEA.pl/uslugi

ZWROTY
Jeśli zmienisz zdanie lub nie będziesz w pełni zadowolony 
ze swoich zakupów, możesz zwrócić nieużywany produkt 
w ciągu 365 dni od daty zakupu. Jeżeli chcesz zwrócić  
towar, przedstaw nam paragon, fakturę VAT lub kartę 
IKEA FAMILY (o ile zakup został zarejestrowany przy jej 
użyciu).
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Broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).  
Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie artykułów, a w razie konieczności użycie surowców zastępczych oraz 
możliwość wycofania wybranych artykułów ze sprzedaży. IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg cen innych niż podano w broszurze, w przypadku  
wystąpienia błędów drukarskich, zmiany stawek podatku VAT, zmiany podstawowych stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat.  
Ceny zawarte w broszurze obowiązują do 31.07.2019 I/2019


