
Nasze sprzęty AGD powstają przy współpracy 
z: Electrolux, Whirlpool, Bosch, Elica, Faber, 
Midea i projektowane są tak, aby doskonale 
pasowały do każdej kuchni. Dodatkowo dzięki 
wielu różnorodnym funkcjom dopasują się  
do twoich potrzeb. Preferujesz przygotowy-
wanie jedzenia w mikrofalówce, czy uwielbiasz 
godzinami przesiadywać w kuchni i gotować, 
w przewodniku znajdziesz wszystkie urządzenia 
jakich możesz potrzebować, żeby w twojej
kuchni wszystko działało jak w szwajcarskim 
zegarku.

Poradnik kupującego 
sprzęt AGD
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FINSMAKARE  
piekarnik
504.117.30

2999,-



Właściwie dobrany sprzęt AGD powinien doskonale wpisywać się  
w oczekiwania osób, które z niego korzystają. Każdy ma odmienne  
potrzeby i gusta. Różnimy się też zasobnością portfela. Sprzęty  
IKEA zostały zaprojektowane z myślą o ułatwianiu prac kuchennych.  
Właśnie dlatego współpracujemy z dostawcami, którzy są najlepszymi  
specjalistami w swoim fachu i doskonale wiedzą, jak pomóc ludziom  
w codziennych obowiązkach. Dzielimy się z nimi naszą wiedzą o życiu  
w domu, a w zamian otrzymujemy urządzenia zbudowane z pomocą ich  
bogatego doświadczenia. Razem tworzymy godne zaufania sprzęty,  
które oferujemy w cenach dopasowanych do portfeli o różnej grubości.

Sprzęt godny  
zaufania

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz 
mieć pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył 
przez długie lata. Wszystkie sprzęty AGD mają 
bezpłatną 5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii 
TILLREDA i LAGAN).
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Znajdź swój  
idealny zestaw 
sprzętów

6

Kupowanie nowej kuchni wymaga podjęcia  
paru ważnych decyzji. Jaki styl najbardziej 
ci odpowiada? Czego oczekujesz od nowych 
sprzętów? Jakim dysponujesz budżetem? 
Aby ułatwić ci to zadanie, nasze sprzęty 
zaprojektowaliśmy tak, żeby idealnie pasowały  
do siebie nawzajem i do naszych kuchni.  
Więcej informacji o wszystkich urządzeniach 
znajdziesz na kolejnych stronach.
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ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

Właściwie wszystko,  
czego potrzebujesz
Prezentowany zestaw oferuje podstawowe funkcje  
w cenie, w którą aż trudno uwierzyć. Sprzęty mają  
proste linie, a piekarnik, płyta grzewcza i okap z serii 
LAGAN pasują do siebie jak ulał. Wszystko, czego 
potrzeba do niewymagającego gotowania i pieczenia.

Znajdź swój  
idealny zestaw 
sprzętów

LAGAN piekarnik, biały.

504.169.21 549,-

LAGAN okap montowany  
do ściany, biały.

504.013.83 199,-

LAGAN HGC3K płyta grzewcza.

501.823.52 499,-
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TILLREDA przenośna płyta indukcyjna, 
biały. 

003.316.27 179,-

TILLREDA kuchenka mikrofalowa, 
biały. 

504.867.92 199,-

Podłącz i gotuj!
Urządzenia kuchenne TILLREDA są łatwe w obsłudze 
oraz bardzoporęczne, z prostym systemem podłączania 
/odłączania idealnie sprawdzą się w małych kuchniach.  
Płyta indukcyjna szybko nabiera temperatury, jest 
energooszczędna - i łatwo ją schować lub zawiesić na 
ścianie, dzięki czemu oszczędzamy miejsce na blacie.
 

Poręczną mikrofalówkę możesz postawić właściwie 
wszędzie. Nie potrzebuje uchwytu - po prostu wciśnij 
aby otworzyć.

Doskonała opcja gdy nie ma miejsca na mikrofalówkę 
do zabudowy.

ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW
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RYTMISK okap montowany do ściany, 
stal nierdzewna 

803.889.69 599,-

GÖRLIG piekarnik, stal nierdzewna 

204.117.03 699,-

Codzienne gotowanie łatwe jak nigdy 
i dużo efektywniejsze
Urządzenia w tym zestawie zapewniają wszystkie 
funkcje, których możesz potrzebować w codziennym 
gotowaniu oraz oferują czystyi prosty design,  
dzięki któremu obsługa jest prosta i intuicyjna.

Piekarnik ze stali nierdzewnej GÖRLIG nada klasyczny, 
ponadczasowy styl Twojej kuchni, podczas gdy szybka  
i energooszczędna płyta indukcyjna GRUNDAD pomoże 
Ci przygotować Twój posiłek w mgnieniu oka. Pasek 
led w okapie RYTMISK oświetli Ci cały blat, dając Ci 
odpowiednią atmosferę oraz światło do pracy.

GRUNDAD płyta indukcyjna, IKEA 300, 
czarny.

404.670.82 899,-

ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW
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MATÄLSKARE piekarnik  
z termoobiegiem, stal nierdzewna.

403.687.65 999,-

MATÄLSKARE kuchenka 
mikrofalowa, stal nierdzewna.

403.687.70 999,-

MATÄLSKARE okap montowany do 
ściany, stal nierdzewna.

903.688.00 799,-

MATMÄSSIG płyta indukcyjna, 
IKEA 300, czarny.

104.670.93 999,-

Nowoczesność w każdym calu 
.

ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

Sprzęty w prezentowanym zestawie posiadają wszystkie  
funkcje, jakie powinna oferować nowoczesna kuchnia.  
Od piekarnika z termoobiegiem, który umożliwi przygotowy-
wanie kilku potraw jednocześnie, po okap z oświetleniem  
LED, które skutecznie oświetla całą płytę grzewczą.  

Dzięki połączeniu z płytą indukcyjną MATMÄSSIG  
możesz zaoszczędzić do 40% energii i skrócić czas  
gotowania nawet o połowę.

MATMÄSSIG płyta  
indukcyjna.  
104.670.93

999,-
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ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

MATTRADITION piekarnik  
z termoobiegiem, biały.

304.117.26 999,-

MATTRADITION kuchenka 
mikrofalowa, biały.

304.117.69 999,-

MATTRADITION okap montowany do 
ściany, biały.

403.891.45 799,-

MATMÄSSIG płyta gazowa,  
stal nierdzewna.

803.768.48 699,-

Połączenie dwóch światów
Żeby cieszyć się tradycyjnie urządzoną kuchnią,  
wcale nie musisz godzić się na przestarzałe sprzęty. 
Rozwiązaniem jest seria MATTRADITION. W piekarniku 
z termoobiegiem możesz gotować lub piec kilka potraw 
jednocześnie bez przenikania się ich aromatów, a cicho 
pracujący okap nie będzie przeszkadzał w rozmowie  
z gośćmi.  

Dopnij wszystko na ostatni guzik, decydując się  
na tradycyjną płytę gazową MATMÄSSIG, która  
zapewnia pełną kontrolę nad mocą grzania  
i gwarantuje doskonałe rezultaty gotowania. 
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EFTERSMAK piekarnik  
z termoobiegiem, czarny.

704.117.29 1399,-

EFTERSMAK kuchenka mikrofalowa, 
czarny.

904.117.71 1899,-

FOKUSERA okap montowany  
do ściany, czarny.

503.893.38 1399,-

Apetyczne połączenie wzornictwa 
i funkcjonalności 
Jeśli chcesz, żeby twoja kuchnia była stylowa i zdecydowanie 
się wyróżniała, prezentowany zestaw z czarnym matowym 
wykończeniem będzie idealny. Tak jak wszystkie piekarniki  
z termoobiegiem z naszego asortymentu, EFTERSMAK  
pomaga w jednoczesnym przygotowywaniu kilku potraw  
bez ryzyka mieszania się aromatów.  
 

Okap jest wyposażony w listwę oświetleniową LED,  
która równomiernie oświetla całą płytę grzewczą.  
Nie wspominając jego śmiałego wyglądu, dzięki  
któremu może stać się prawdziwą wisienką na torcie 
i zmienić twoją kuchnię w doskonały przykład  
nowoczesnego wzornictwa użytkowego. 

ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

SMAKLIG płyta indukcyjna, IKEA 500, 
czarny.

504.678.83 1399,-
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ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

ANRÄTTA piekarnik pyrolityczny  
z termoobiegiem, stal nierdzewna.

004.117.18 1599,-

ANRÄTTA kuchenka mikrofalowa 
kombi, stal nierdzewna.

104.117.65 2099,-

BEMÖTA okap montowany  
do ściany, stal nierdzewna.

903.893.36 1899,-

Klasyczna elegancja z zewnątrz,  
bogate funkcje wewnątrz
Zestaw klasycznie stylizowanych sprzętów z praktycznymi  
funkcjami! To doskonałe połączenie dla osób uwielbiających  
gotować i piec. Piekarnik z termoobiegiem ANRÄTTA ma  
funkcję czyszczenia pyrolitycznego, która spopiela tłuszcz  
i resztki jedzenia.  

Możliwość łączenia pól grzewczych na płycie indukcyjnej  
SMAKLIG pozwala dostosować ją do garnków różnej  
wielkości i kształtu, a zawieszony pod kątem okap  
BEMÖTA ułatwia dostęp do gotowanych na niej potraw.

SMAKLIG płyta indukcyjna, IKEA 500, 
czarny.

504.678.83 1399,-



ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW

KULINARISK piekarnik pyrolityczny 
z termoobiegiem. 

704.210.59 2099,-

KULINARISK piekarnik parowy. 

704.168.21 2599,-

KULINARISK okap montowany  
do ściany, stal nierdzewna.

303.831.44 1799,-

BLIXTSNABB płyta indukcyjna, 
IKEA 700, czarny.

604.678.30 2999,-

Zdrowe gotowanie na parze 
Zaprojektowane w nowoczesnym stylu piekarnik z termo- 
obiegiem i funkcją czyszczenia pyrolitycznego, piekarnik  
parowy oraz okap z serii KULINARISK należą do jednych  
z najbardziej zaawansowanych i najbardziej innowacyjnych  
sprzętów w naszej ofercie. Każde z tych urządzeń jest  
wyposażone w dotykowy panel sterowania, co tylko  
podkreśla ich nowoczesne, niczym niezakłócone linie.  

Potrawy gotowane na parze zachowują więcej aromatu  
i wartości odżywczych, są też soczyste i pełne smaku. 
Wraz z szeroką płytą indukcyjną z elastycznymi polami  
grzewczymi prezentowany zestaw stanowi wyśmienity  
wybór dla domowego szefa kuchni.



FINSMAKARE piekarnik parowy/
pyrolityczny z termoobiegiem. 

504.117.30 2999,-

FINSMAKARE kuchenka mikro-
falowa kombi z termoobiegiem.

504.117.68 2399,-

FINSMAKARE okap montowany  
do ściany.

503.891.40 1999,-

HÖGKLASSIG  płyta indukcyjna,  
IKEA 700, czarny.

404.678.26 2199,-

Kuchnia dla smakosza
FINSMAKARE to supernowoczesny zestaw sprzętów, który 
oferuje wszystkie funkcje, o jakich tylko można pomyśleć.  
Piekarnik jest wyposażony w funkcję pieczenia parowego,  
dzięki której potrawy zachowują więcej aromatu i wartości  
odżywczych, są też soczyste i pełne smaku. Funkcja  
czyszczenia pyrolitycznego pozwala za naciśnięciem  
jednego przycisku wypalić tłuszcz i resztki jedzenia 

zalegające w komorze piekarnika. Ustawiony pod kątem  
okap ułatwia dostęp do płyty grzewczej. A szybko  
działająca, energooszczędna płyta indukcyjna posiada 
elastyczne pola grzewcze dostosowujące się do wielkości 
garnków i patelni. Podsumowując, nie ma lepszego  
wyboru dla tych, którzy uwielbiają gotować.

ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY ZESTAW SPRZĘTÓW
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Piekarniki
Oferowane w IKEA piekarniki nie tylko wspaniale wyglądają, ale i skrywają rozwiązania,  
które zaspokoją wszystkie twoje kuchenne potrzeby. Posiadają szereg pomysłowych funkcji 
oraz zintegrowane akcesoria, dzięki którym już samo gotowanie stanie się prawdziwą ucztą. 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozbudowanych programów pieczenia, czy też oczekujesz  
od piekarnika, by samoczynnie się oczyszczał, w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie  
urządzenie. Wybierz model, który najbardziej odpowiada twoim kulinarnym nawykom, 
 i umieść go w wygodnym miejscu, tak by praca w kuchni była łatwiejsza.

Bez względu na to, na co się zdecydujesz, możesz 
mieć pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył 
przez długie lata. Wszystkie sprzęty AGD są objęte 
bezpłatną 5-letnią gwarancją (z wyjątkiem serii 
TILLREDA i LAGAN).

Wybierając piekarnik, warto rozważyć:

01 02 03

Jak często używasz piekarnika 
i co w nim przygotowujesz? 
Nasza oferta jest kompletna  
– od prostych i łatwych  
w obsłudze piekarników,  
po bardziej zaawansowane  
urządzenia z wieloma różnymi 
funkcjami.

Ile jedzenia przygotowujesz 
jednocześnie? 
Nasze piekarniki mają  
pojemność od 43 do 72 litrów.

Jaki styl najbardziej ci  
odpowiada? Niezależnie  
od tego, czy twoja kuchnia 
jest urządzona w bardziej 
nowoczesnym, czy bardziej 
tradycyjnym stylu, w IKEA  
bez trudu znajdziesz  
odpowiedni piekarnik.
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Wskazówki 
Czy wiesz, że gładko wysuwające się prowadnice  
teleskopowe czynią gotowanie dużo łatwiejszym  
i bezpieczniejszym? Pozwalają lepiej chwycić naczynie,  
dzięki czemu wkładanie i wyciąganie jedzenia z piekarnika 
bez ryzyka oparzenia to nic trudnego (o ile masz założone  
rękawice kuchenne, ma się rozumieć). Wysunięcie  
na chwilę blachy albo półki drucianej, żeby sprawdzić 
potrawę, wymieszać ją albo dolać do niej wody, także  
nie sprawia żadnego kłopotu.

Czy wiesz, że możesz  przy minimalnym wysiłku  
ze swojej strony czyścić piekarnik i utrzymać go  
w stanie takim jak nowy? Dzięki funkcji czyszczenia  
pyrolitycznego piekarnik rozgrzewa się do tak wysokiej  
temperatury, że tłuszcz i resztki jedzenia ulegają  
spopieleniu. Twoim zadaniem jest jedynie wytarcie  
popiołu z komory piekarnika, gdy już wystygnie.
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PIEKARNIKI

Piekarniki parowe
Znakomity wybór dla osób, które uwielbiają zdrowo gotować. 
Tego typu piekarniki oferują takie same funkcje, jak modele  
z termoobiegiem, ale dodatkowo posiadają także funkcję 
pieczenia parowego. Połączenie pary i wysokiej temperatury 
sprawia, że przygotowywane potrawy zachowują więcej  
aromatu i składników odżywczych, a przy tym pozostają 
miękkie, soczyste wewnątrz i chrupiące na zewnątrz.

Piekarniki pyrolityczne
Świetny wybór dla osób, które uwielbiają gotować,  
ale niekoniecznie sprzątać. Tego typu piekarniki posiadają 
takie same funkcje, jak modele z termoobiegiem, do tego  
są łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy nacisnąć  
przycisk, żeby wypalić tłuszcz i resztki jedzenia, które  
po spopieleniu bez trudu usuniesz szmatką. 

Rodzaje

Piekarniki z termoobiegiem 
Doskonały wybór dla osób, które uwielbiają gotować. 
Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza ciepło  
po całej komorze piekarnika, co umożliwia równoczesne  
pieczenie kilku potraw bez przenikania się ich aromatów. 

Piekarniki
Idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących łatwego  
w obsłudze piekarnika z górną i dolną grzałką oraz podsta- 
wowymi funkcjami potrzebnymi do gotowania i pieczenia. 
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PIEKARNIKI

Przegląd

FINSMAKARE 2999,-
Pojemność użytkowa: 72 litry

KULINARISK 2299,-
Pojemność użytkowa: 72 litry

EFTERSMAK 1399,-
Pojemność użytkowa:  
72 litry

KULINARISK 2599,- 
Pojemność użytkowa: 43 litry

GÖRLIG 699,-
Pojemność użytkowa:  
56 litrów

LAGAN 549,- 
Pojemność użytkowa:  
56 litrów

MATÄLSKARE 999,-
Pojemność użytkowa:  
71 litrów

MATTRADITION 999,-
Pojemność użytkowa:  
71 litrów

Piekarnik 
parowy

Piekarniki

Piekarniki z termoobiegiem

Piekarnik pyrolityczny/parowy  
z termoobiegiem 

Piekarnik parowy  
z termoobiegiem

BEJUBLAD 1399,-
Pojemność użytkowa:  
71 litrów

ANRÄTTA 1399,-
Pojemność użytkowa:  
71 litrów

Piekarniki pyrolityczne z termoobiegiem

ANRÄTTA 1599,- 
Pojemność użytkowa:  
71 litrów

KULINARISK 2099,- 
Pojemność użytkowa:  
72 litry

SMAKSAK 1799,- 
Pojemność użytkowa:  
72 litry

SMAKSAK 1499,-
Pojemność użytkowa:  
72 litry
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Główne cechy

Zintegrowana termosonda pomaga przygotować idealną pieczeń 
niezależnie od rodzaju mięsa.

Prosty w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości dotykowy panel 
sterowania stanowi nowoczesny akcent w każdej kuchni.

Gładko wysuwające się prowadnice pozwalają wkładać i wyciągać 
potrawy z piekarnika bez ryzyka oparzenia rąk, ponieważ łatwiej 
chwycić naczynie. Możesz również wygodnie wysunąć na chwilę 
pieczoną potrawę, żeby sprawdzić jej temperaturę, zamieszać ją  
albo dolać do niej wody.

Wbudowany nowoczesny zegar ułatwia pilnowanie czasu podczas 
gotowania.

Wykończenie odporne na ślady palców ułatwia utrzymanie  
powierzchni ze stali nierdzewnej w czystości.

Pojemna komora z pięcioma poziomami na blachę do pieczenia 
zapewnia mnóstwo miejsca, nawet jeśli przygotowujesz obiad dla  
całej rodziny. Dostępne są modele o pojemności od 43 do 72 litrów.

PIEKARNIKI
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Główne funkcje gotowania

Funkcja szybkiego nagrzewania  
w krótkim czasie nagrzewa komorę  
piekarnika do wymaganej temperatury.

Program podgrzewania umożliwia  
utrzymywanie ciepła potrawy bez ryzyka 
jego rozgotowania lub przypalenia.

Termoobieg szybko i równomiernie  
rozprowadza ciepło po całej komorze 
piekarnika, dzięki czemu można  
jednocześnie gotować lub piec kilka  
potraw bez przenikania się ich aromatów.

Funkcja grillowania równomiernie  
rozprowadza ciepło po całej potrawie,  
co sprawia, że mięso i warzywa wyglądają 
naprawdę apetycznie, a zapiekanki mają 
cudowną, złocistobrązową barwę.

Rozmrażaj zamrożone jedzenie siedem  
razy szybciej z użyciem funkcji szybkiego 
rozmrażania.

Program do pieczenia chleba i pizzy 
pomaga uzyskać przypieczoną  
na brązowo skórkę chleba lub brzegi  
pizzy oraz apetycznie chrupiący spód.

Specjalny program do wypieków pomaga 
uzyskać doskonałą konsystencję ciastek  
i placków.

Gotowe programy pieczenia pozwalają wybrać odpowiednie  
ustawienia dla poszczególnych rodzajów jedzenia, potraw  
i przepisów – z gwarancją pysznych rezultatów za każdym razem.

Funkcja pieczenia parowego łączy parę  
i gorące powietrze, dzięki czemu na każdym  
poziomie piekarnika panuje optymalna 
wilgotność i temperatura, przez co potrawy  
są miękkie i wilgotne w środku oraz 
chrupiące i przybrązowione na zewnątrz.

Funkcja czyszczenia pyrolitycznego  
w ogromnym stopniu ułatwia czyszczenie 
piekarnika. Tłuszcz i resztki jedzenia zostają 
spopielone, po czym wystarczy wytrzeć je 
szmatką.

PIEKARNIKI

Bezpieczeństwo dzieci
Drzwi piekarnika posiadają 
blokadę, dzięki której dzieci  
mogą bezpiecznie przebywać  
w kuchni i pomagać w gotowaniu.

Grzałka górna i dolna doskonale 
sprawdza się do pieczenia potraw  
z chrupiąca skórką oraz wolnego  
pieczenia zapiekanek.



A A

22

PIEKARNIKI

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

LAGAN 
Piekarnik
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

549,-
Biały. 504.169.21

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie  
podstawowe funkcje przydatne na co dzień.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

GÖRLIG 
Piekarnik
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

699,-
Stal nierdzewna. 204.117.03

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie podstawowe 
funkcje przydatne na co dzień. Smukłe i proste wzornictwo 
doskonale współgra z wykończonymi stalą nierdzewną 
kuchenkami mikrofalowymi.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

PIEKARNIKI

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 56 litrów.
S59,4×G56×W58,9 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 56 litrów.
S59,4×G56×W58,9 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
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PIEKARNIKI

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

MATÄLSKARE 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Stal nierdzewna. 403.687.65

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

MATÄLSKARE
999,-
403.687.70

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie podstawowe funkcje  
przydatne na co dzień. Termoobieg równomiernie rozprowadza ciepło  
po całej komorze piekarnika, co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

MATTRADITION 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Stal nierdzewna. 003.687.67

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

MATTRADITION
999,-
603.687.69

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne  
funkcje przydatne na co dzień w kuchni. Termoobieg umożliwia jednoczesne 
pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,4×G55×W59,5 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,4×G55×W59,5 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania. 
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MATTRADITION 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Czarny. 804.117.24

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

MATTRADITION
999,-
104.117.70

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne  
funkcje przydatne na co dzień w kuchni. Termoobieg umożliwia jednoczesne 
pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

MATTRADITION 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Biały. 304.117.26

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

MATTRADITION
999,-
304.117.69

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne 
funkcje przydatne na co dzień w kuchni. Termoobieg umożliwia jednoczesne 
pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,4×G55×W59,5 cm.

Informacje techniczne
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,4×G55×W59,5 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania. 

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania. 



+A +ABEJUBLAD 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

1399,-
Białe szkło. 604.116.64

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

BEJUBLAD 
1699,-
904.117.47

Szereg przemyślanych funkcji i prosty design. Termoobieg szybko  
i równomiernie rozprowadza ciepło po całej komorze piekarnika,  
co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Informacje techniczne
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,5×G55×W59,5 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.
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PIEKARNIKI

ANRÄTTA 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

1399,-
Stal nierdzewna. 604.117.20

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

ANRÄTTA 1699,-
704.117.67

Piekarnik ma wiele funkcji przydatnych podczas przygotowywania  
różnych potraw. Termoobieg pozwala piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,5×G55×W59,5 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania. 
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PIEKARNIKI

EFTERSMAK 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1399,-
Czarny. 704.117.29

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa

EFTERSMAK
1899,-
904.117.71

Piekarnik o prostych liniach, z czarnym matowym wykończeniem i praktycznymi 
funkcjami. Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całej 
komorze piekarnika, co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

SMAKSAK 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1499,-
Stal nierdzewna. 304.116.89

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi

SMAKSAK
2099,-
204.117.60

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne funkcje. 
Pojemna komora i funkcja termoobiegu pozwalają piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.
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SMAKSAK 
Piekarnik z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1499,-
Czarny. 904.117.28

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi

SMAKSAK
2099,-
704.117.72

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne funkcje. 
Pojemna komora i funkcja termoobiegu pozwalają piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.
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SMAKSAK 
Piekarnik pyrolityczny z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1799,-
Stal nierdzewna. 704.116.73

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi

SMAKSAK 
2099,-
204.117.60

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne 
możliwości. Posiada funkcję samoczyszczenia oraz termoobieg, który  
pozwala piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

PIEKARNIKI PYROLITYCZNE Z TERMOOBIEGIEM

+AANRÄTTA 
Piekarnik pyrolityczny z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1599,-
Stal nierdzewna. 004.117.18

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi

ANRÄTTA
2099,-
104.117.65

Samoczyszczący się piekarnik jest wręcz naszpikowany funkcjami  
przydatnymi podczas przygotowywania różnych potraw. Termoobieg  
pozwala piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

 Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,5×G55,0×W59,5 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.
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SMAKSAK 
Piekarnik pyrolityczny z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1799,-
Czarny. 304.131.22

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi

SMAKSAK 
2099,-
704.117.72

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik skrywający nowoczesne 
możliwości. Posiada funkcję samoczyszczenia oraz termoobieg, który  
pozwala piec kilka potraw jednocześnie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

KULINARISK 
Piekarnik pyrolityczny z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

2099,-
Stal nierdzewna. 704.210.59

Pojemna komora i całe mnóstwo funkcji. Posiada funkcję samoczyszczenia 
i pozwala piec kilka potraw jednocześnie. Dotykowy panel sterowania  
ułatwia obsługę piekarnika.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.
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PIEKARNIKI

FINSMAKARE 
Piekarnik pyrolityczny/ parowy z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

2999,-
Czarny. 504.117.30

Dopasowana kuchenka 
mikrofalowa kombi 

FINSMAKARE 
2399,-
504.117.68

Doskonały wybór dla osób, które sporo gotują. Posiada pojemną  
komorę, dotykowy panel sterowania i funkcję samoczyszczenia.  
Pieczone parowo potrawy są smaczne i nie tracą składników odżywczych.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania/pokrętło

Powierzchnia odporna na odciski palców

 Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Więcej informacji o głównych cechach piekarników znajdziesz na str. 20.

+AKULINARISK 
Piekarnik parowy z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

2299,-
Stal nierdzewna. 704.210.83

Piekarnik z pojemną komorą i bezkompromisowym podejściem do liczby 
oferowanych funkcji. Pieczone parowo potrawy są soczyste i smaczne,  
a przy tym zachowują jak najwięcej składników odżywczych.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

 Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

PIEKARNIK PAROWY Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 72 litry.
S59,4×G56,7×W58,9 cm.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.

Akcesoria
2 półki druciane.
1 blacha do pieczenia.
1 tacka do grillowania.



31

KULINARISK 
Piekarnik parowy
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

2599,-
Stal nierdzewna. 704.168.21

Mniejszy piekarnik oferujący szereg funkcji umożliwiających przygotowywanie 
smaczniejszych i zdrowszych potraw. Żywność gotowana na parze 
jest soczysta i smaczna, a także zachowuje więcej wartości odżywczych.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pojemna komora

Gładko wysuwające się prowadnice

Termosonda

Zegar

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Powierzchnia odporna na odciski palców

Gotowe programy pieczenia

Główne funkcje

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Czyszczenie pyrolityczne

Czyszczenie parowe

Funkcja pieczenia parowego

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia ciast

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Funkcja rozmrażania

Zdrowe nawyki
Potrawy przygotowane z użyciem  
pieczenia parowego zachowują  
więcej aromatu oraz wartości  
odżywczych, są soczyste  
i pełne smaku.

KULINARISK piekarnik  
z termoobiegiem i funkcją  
pieczenia parowego.
704.210.83

2299,-

PIEKARNIK PAROWY

A

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary 
Pojemność użytkowa: 43 litry.
S59,4×G56,7×W45,5 cm.

Akcesoria
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.
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Kuchenki  
mikrofalowe
Kiedy codzienny pośpiech nie zostawia ci zbyt wiele czasu na gotowanie, kuchenka mikrofalowa 
albo kuchenka kombi stanowi doskonałe rozwiązanie pod każdym względem. Działa szybko,  
jest energooszczędna i świetnie nadaje się do odgrzewania oraz rozmrażania jedzenia. A dzięki  
nowoczesnej technologii możemy zaoferować modele, które całkowicie zaspokoją twoje potrzeby  
w zakresie gotowania i pieczenia. Każdą kuchenkę można uzupełnić dopasowanym piekarnikiem. 
Taki zestaw nie tylko dobrze wygląda, ale też zapewnia spore możliwości w kuchni.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz 
mieć pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył 
przez długie lata. Wszystkie sprzęty AGD mają 
bezpłatną 5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii 
TILLREDA i LAGAN).

Wybierając kuchenkę mikrofalową, warto rozważyć:

01 02 03

Jak często używasz kuchenki  
mikrofalowej i co w niej 
przygotowujesz? W naszej 
ofercie mamy wszystko od 
prostych i łatwych w obsłudze 
mikrofalówek, po bardziej 
zaawansowane kuchenki 
mikrofalowe i kuchenki kombi 
z wieloma różnymi funkcjami.

Ile jedzenia przygotowujesz 
jednocześnie? Kuchenka 
kombi stanowi rozwiązanie 
typu wszystko-w-jednym albo 
może posłużyć za dodatkowy 
piekarnik, gdy zaprosisz  
na obiad całą rodzinę.

Jaki styl najbardziej ci  
odpowiada? Niezależnie  
od tego, czy twoja kuchnia 
jest urządzona w bardziej 
nowoczesnym, czy bardziej 
tradycyjnym stylu, w IKEA  
bez trudu znajdziesz 
odpowiednią kuchenkę 
mikrofalową.
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Wskazówki 
Czy wiesz, że przygotowanie potraw w kuchence kombi, 
łączącej termoobieg z mikrofalami, trwa zdecydowanie 
krócej niż w tradycyjnym piekarniku? Takie połączenie 
gwarantuje zawsze doskonałe rezultaty, a jednocześnie 
pozwala zaoszczędzić czas i energię.
Czy wiesz, że umieszczając kuchenkę mikrofalową  

w szafce wysokiej albo ściennej, możesz lepiej 
wykorzystać dostępną przestrzeń, a także stworzyć  
ergonomiczne, dopasowane do twoich potrzeb  
stanowisko pracy?

Zrównoważony rozwój 
Pieczenie w piekarniku wcale nie musi trwać wieki ani zużywać 
mnóstwa energii. Wybierając kuchenkę kombi, otrzymujesz 
połączenie zalet piekarnika z termoobiegiem i kuchenki mi-
krofalowej. Oznacza to szybsze pieczenie, grillowanie  
i opiekanie, a także sprawniejsze rozmrażanie,  

podgrzewanie, mniej czekania i więcej radości z domowych  
posiłków w gronie najbliższych. A im krócej potrawa  
znajduje się w piekarniku, tym mniej zużyje on energii,  
więc korzysta na tym także domowy budżet, a życie  
w twoim domu staje się bardziej zrównoważone.



VÄRMD 599,-
Pojemność użytkowa: 20 litrów

ANRÄTTA 1699,-
Pojemność użytkowa: 31 litrów

MATÄLSKARE 999,-
Pojemność użytkowa: 22 litry

BEJUBLAD 1699,-
Pojemność użytkowa: 31 litrów

EFTERSMAK 1899,-
Pojemność użytkowa: 46 litrów

MATTRADITION 999,-
Pojemność użytkowa: 22 litry

TILLREDA 199,-
Pojemność użytkowa: 20 litrów,
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KUCHENKI MIKROFALOWE

Rodzaje
Kuchenki mikrofalowe kombi
To połączenie kuchenki mikrofalowej i piekarnika  
z termoobiegiem, idealne dla osób, które łakną 
wszechstronności, ale nie chcą ustawiać w kuchni  
dwóch tradycyjnych piekarników. Można używać  
ich jako mikrofalówki do szybkiego podgrzewania 
lub rozmrażania jedzenia albo jako piekarnika do  
grillowania, pieczenia i opiekania. Co jeszcze lepsze,  
można połączyć jedno i drugie, żeby zaoszczędzić 
czas i energię, bez uszczerbku na smaku.  

Kuchenki mikrofalowe 
Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko  
i łatwo podgrzewać albo rozmrażać jedzenie i napoje.  
Niektóre modele są wyposażone w funkcję zapiekania,  
która wykorzystuje specjalny, opatentowany talerz  
do opiekania potraw na chrupiąco.

ANRÄTTA 2099,-
Pojemność użytkowa: 40 litrów

FINSMAKARE 2399,-
Pojemność użytkowa: 43 litry

SMAKSAK 2099,-
Pojemność użytkowa: 43 litry
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Główne cechy

Wbudowany nowoczesny zegar ułatwia pilnowanie czasu podczas 
gotowania. Dzięki wyłącznikowi czasowemu możesz zachować pełną 
kontrolę nad czasem pracy urządzenia.

Wykończenie odporne na ślady palców ułatwia utrzymanie  
powierzchni ze stali nierdzewnej w czystości.

Prosty w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości dotykowy panel 
sterowania stanowi nowoczesny akcent w każdej kuchni.

Bezpieczeństwo dzieci
Drzwi kuchenki posiadają  
blokadę, dzięki której dzieci  
mogą bezpiecznie przebywać  
w kuchni i pomagać w gotowaniu.
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KUCHENKI MIKROFALOWE

Funkcje kuchenki mikrofalowej

Rozmrażaj mrożoną żywność szybciej. Funkcja rozmrażania  
doskonale radzi sobie z zamrożonym mięsem i drobiem, rybami 
warzywami oraz chlebem.

Funkcja grillowania równomiernie rozprowadza ciepło po całej 
potrawie, co sprawia, że mięso i warzywa wyglądają naprawdę  
apetycznie, a zapiekanki mają cudowną, złotcistobrązową barwę.

Śpieszy ci się? Wykorzystaj funkcję startu z pełną mocą,  
żeby podgrzać jedzenie i napoje w okamgnieniu.

Funkcja zapiekania pozwala piec pizzę, ciasta oraz inne potrawy szybciej  
niż w tradycyjnym piekarniku. Funkcja ta równie dobrze sprawdza się  
do smażenia jajek, bekonu, kiełbasek oraz mięsa do hamburgerów.

Ogrzewanie górne i dolne doskonale  
sprawdza się do pieczenia potraw  
z chrupiącymi brzegami oraz wolnego  
pieczenia zapiekanek.

Program do pieczenia chleba i pizzy pomaga 
uzyskać przypieczoną na brązowo skórkę 
chleba lub brzegi pizzy oraz bardziej chrupiący 
spód.

Program podgrzewania umożliwia  
utrzymywanie ciepła potrawy bez ryzyka  
jego rozgotowania lub przypalenia.

Gotowe programy pieczenia pozwalają 
wybrać odpowiednie ustawienia dla różnych 
potraw i przepisów – z gwarancją pysznych 
rezultatów za każdym razem.

Termoobieg szybko i równomiernie  
rozprowadza ciepło po całej komorze  
piekarnika, dzięki czemu można  
jednocześnie gotować lub piec kilka  
potraw bez przenikania się ich aromatów.

Specjalny program do wypieków pomaga 
uzyskać doskonałą konsystencję ciastek  
i placków.

Funkcje piekarnika



37

KUCHENKI MIKROFALOWE

VÄRMD
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Midea.  

599,-
Czarny. 104.306.98

Idealny wybór, gdy potrzebujesz niezawodnej mikrofalówki  
do podgrzewania i rozmrażania jedzenia. Podstawowe funkcje  
i łatwa obsługa.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

 

TILLREDA
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Midea.  

199,-
Biały. 504.867.92

Przygotowywanie jedzenie nie może być prostsze – po prostu obróć pokrętła,  
a Twoje jedzenie lub napoje będą gotowe w mgnieniu oka. Ta poręczna,  
kompaktowa mikrofalówka zmieści się dosłownie wszędzie.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Wolnostojąca

 

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 700W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 20 litrów.
S43,9×G34,0×W25,8 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 800W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 20 litrów.
S59,5×G34,4×W39,4 cm.

KUCHENKI MIKROFALOWE

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy. 

Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.
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MATÄLSKARE
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Stal nierdzewna. 403.687.70

Łatwa w obsłudze kuchenka mikrofalowa oferuje wszystkie podstawowe 
funkcje oraz szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całej komorze. 
Proste wzornictwo doskonale pasuje do piekarnika MATÄLSKARE  
i pozostałych piekarników IKEA ze stali nierdzewnej.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

MATTRADITION
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Stal nierdzewna. 603.687.69

Łatwa w obsłudze kuchenka mikrofalowa oferuje wszystkie podstawowe  
funkcje oraz szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całej komorze.  
Zaprojektowana z myślą o kuchniach w tradycyjnym stylu. Doskonale  
pasuje do piekarnika MATTRADITION.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 750W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 22 litry.
S59,5×G32,0×W39,3 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 750W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 22 litry.
S59,5×G32,0×W39,3 cm.

KUCHENKI MIKROFALOWE

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 zestaw do gotowania na parze.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 zestaw do gotowania na parze.
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Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

KUCHENKI MIKROFALOWE

MATTRADITION
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Biały. 304.117.69

Łatwa w obsłudze kuchenka mikrofalowa oferuje wszystkie podstawowe 
funkcje oraz szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całej komorze. 
Zaprojektowana z myślą o kuchniach w tradycyjnym stylu. Doskonale  
pasuje do białego piekarnika MATTRADITION.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

MATTRADITION
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

999,-
Czarny. 104.117.70

Łatwa w obsłudze kuchenka mikrofalowa oferuje wszystkie podstawowe 
funkcje oraz szybko i równomiernie rozprowadza ciepło po całej komorze. 
Zaprojektowana z myślą o kuchniach w tradycyjnym stylu. Doskonale  
pasuje do czarnego piekarnika MATTRADITION.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 750W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 22 litry.
S59,5×G32,0×W39,3 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 750W.
Wtyczka w zestawie.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 22 litry.
S59,5×G32,0×W39,3 cm.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 zestaw do gotowania na parze.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 zestaw do gotowania na parze.
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ANRÄTTA
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1699,- 
Stal nierdzewna. 704.117.67

Wszystkie zalety mikrofalówki plus parę praktycznych dodatków, 
takich jak funkcja zapiekania do wypieku doskonale kruchego  
spodu ciasta oraz grill do opiekania mięsa i warzyw. Idealnie  
pasuje do piekarnika ANRÄTTA.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

BEJUBLAD
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1699,- 
Biały. 904.117.47

Wszystkie zalety mikrofalówki plus parę praktycznych dodatków,  
takich jak funkcja zapiekania do wypieku doskonale kruchego  
spodu ciasta oraz grill do opiekania mięsa i warzyw. Idealnie  
pasuje do piekarnika BEJUBLAD.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

KUCHENKI MIKROFALOWE

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 31 litrów.
W59.5×G46.8×W39.7 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 31 litrów.
S59,5×G46,8×W39,7 cm.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 talerz do zapiekania ze zdejmowanym uchwytem.

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 talerz do zapiekania ze zdejmowanym uchwytem.
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Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

KUCHENKI MIKROFALOWE

EFTERSMAK
Kuchenka mikrofalowa
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

1899,- 
Czarny. 904.117.71

Pojemna kuchenka mikrofalowa o prostych liniach, z czarnym matowym 
wykończeniem i wieloma praktycznymi funkcjami. Szybko podgrzewa jedzenie, 
a funkcja grillowania przydaje się do przyrządzania zapiekanek, mięs i warzyw. 
Pasuje do piekarnika EFTERSMAK.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Akcesoria

1 szklany talerz.
1 półka druciana.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.  
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.

Wymiary

Pojemność użytkowa: 46 litrów.
S59,4×G56,7×W45,5 cm.
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ANRÄTTA
Kuchenka mikrofalowa kombi z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

2099,- 
Stal nierdzewna. 104.117.65

Kuchenka mikrofalowa i piekarnik w jednym – praktyczny wybór 
do niewielkiej kuchni lub gdy często przyrządzasz duże ilości jedzenia  
i potrzebujesz dodatkowego piekarnika. Idealnie pasuje do piekarnika 
ANRÄTTA ze stali nierdzewnej.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

 Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Akcesoria

1 szklany talerz obrotowy.
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.

SMAKSAK
Kuchenka mikrofalowa kombi z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

2099,- 
Stal nierdzewna. 704.117.72

Połączenie dużej kuchenki mikrofalowej i piekarnika w urządzeniu  
o tradycyjnym wzornictwie. Doskonały wybór do niewielkiej kuchni  
albo, gdy dużo gotujesz i potrzebujesz dodatkowego piekarnika.  
Idealnie pasuje do piekarnika SMAKSAK.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania 

Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

Automatyczne/szybkie rozmrażanie

Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

 Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Akcesoria

1 szklana tacka.
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.

Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

KUCHENKI MIKROFALOWE

KUCHENKI MIKROFALOWE KOMBI Z TERMOOBIEGIEM

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 900W.
Brak wtyczki w zestawie. Wymagana instalacja. 

Wymiary

Pojemność użytkowa: 40 litrów.
S59,5×G56,6×W45,5 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Wymagana instalacja. 

Wymiary

Pojemność użytkowa: 43 litry.
S59,4×G56,7×W45,5 cm.
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SMAKSAK
Kuchenka mikrofalowa kombi z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

2099,- 
Czarny. 204.117.60

Połączenie dużej kuchenki mikrofalowej i piekarnika w urządzeniu  
o tradycyjnym wzornictwie. Doskonały wybór do niewielkiej kuchni  
albo, gdy dużo gotujesz i potrzebujesz dodatkowego piekarnika.  
Idealnie pasuje do piekarnika SMAKSAK.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi
Zegar/wyłącznik czasowy
Dotykowy panel sterowania 
Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą
Automatyczne/szybkie rozmrażanie
Funkcja zapiekania
Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne
Termoobieg
Program do pieczenia chleba i pizzy
Gotowe programy pieczenia

Instalacja

 Szafka ścienna
Szafka wysoka
Szafka stojąca

Akcesoria
1 szklana tacka.
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.

Więcej informacji o głównych funkcjach kuchenek mikrofalowych znajdziesz na str. 36.

KUCHENKI MIKROFALOWE

KUCHENKI MIKROFALOWE KOMBI Z TERMOOBIEGIEM

FINSMAKARE
Kuchenka mikrofalowa kombi z termoobiegiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

2399,- 
Czarny. 504.117.68

Kuchenka mikrofalowa i piekarnik w jednym! Dotykowy panel sterowania 
i mnóstwo praktycznych funkcji, które ułatwiają gotowanie przez siedem dni w 
tygodniu. Idealnie pasuje do pozostałych sprzętów z serii FINSMAKARE.

Główne cechy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Zegar/wyłącznik czasowy

Dotykowy panel sterowania/pokrętło

 Powierzchnia odporna na odciski palców

Główne funkcje kuchenki mikrofalowej

Start z pełną mocą

 Automatyczne/szybkie rozmrażanie

 Funkcja zapiekania

Funkcja grillowania

Główne funkcje piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg

Program do pieczenia chleba i pizzy

Gotowe programy pieczenia

Instalacja

 Szafka ścienna

Szafka wysoka

Szafka stojąca

Akcesoria

1 szklana tacka.
1 półka druciana.
1 blacha do pieczenia.

Informacje techniczne
Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Wymagana instalacja. 

Wymiary
Pojemność użytkowa: 43 litry.
S59,4×G56,7×W45,5 cm.

Informacje techniczne

Maks. moc mikrofali: 1000W.
Brak wtyczki w zestawie. Wymagana instalacja. 

Wymiary

Pojemność użytkowa: 43 litry.
S59,4×G56,7×W45,5 cm.
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Płyty grzewcze
Aby codzienne gotowanie stało się prawdziwą przyjemnością, oferujemy szeroki wybór  
płyt grzewczych, gotowych rozgrzać serce każdego kucharza. Płyty gazowe działają  
szybko i precyzyjnie. Tak samo jak energooszczędne płyty indukcyjne, których obsługa  
jest całkowicie bezproblemowa, a ich funkcje zaspokoją wszelkie kuchenne potrzeby. 
Każdy rodzaj płyty grzewczej ma odmienną charakterystykę i odpowiada innym potrzebom. 
Możesz wybrać płytę z jednym polem grzewczym albo kilkoma, w tym polami elastycznymi.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz  
mieć pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył 
przez długie lata. Wszystkie sprzęty AGD są objęte  
bezpłatną 5-letnią gwarancją (z wyjątkiem serii  
TILLREDA i LAGAN).

Wybierając płytę grzewczą, warto rozważyć:

01 02 03

Jak często używasz płyty 
grzewczej? Oferujemy  
pełen wybór urządzeń  
– od przenośnych płyt  
z jednym polem grzewczym,  
po rozbudowane płyty  
gazowe i indukcyjne.

Ile jedzenia przygotowujesz 
jednocześnie? Możesz  
wybrać małą płytę grzewczą  
z 1 lub 2 polami grzewczymi  
albo szeroką płytę, która 
pomieści większe garnki  
i patelnie.

Jakim jesteś kucharzem? 
Jeżeli lubisz mieć nad wszyst-
kim pełną kontrolę, wybierz 
płytę indukcyjną lub gazową – 
albo obie, łącząc ze sobą dwie 
płyty domino. Możesz także 
wybrać płytę z elastycznymi  
polami grzewczymi, które  
dostosujesz do wielkości  
i kształtu garnka lub patelni.
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Zrównoważony rozwój 
Gotując, możesz oszczędzać i czas, i energię!  
Lubisz gotować, ale nie zawsze masz na to czas?  
Płyty indukcyjne niezwykle szybko rozgrzewają  
garnki i patelnie. Oznacza to szybsze gotowanie,  
więcej czasu na zasłużony odpoczynek i dużo radości  

ze wspólnego domowego posiłku z rodziną  
lub przyjaciółmi. A ponieważ płyta indukcyjna  
podgrzewa tylko ustawione na niej naczynia,  
zużywa mniej elektryczności i jest bezpieczniejsza.

GRUNDAD 
płyta indukcyjna 
404.670.82

899,-
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Płyty gazowe 
Płyty gazowe nie tylko wyglądają profesjonalnie, niczym  
z kuchni w najlepszych restauracjach. To przede wszystkim  
świetny wybór dla ambitnych kucharzy – pozwalają skutecznie 
regulować temperaturę podczas obsmażania i smażenia. 

Płyty ceramiczne
Wystarczy dotknąć, aby ustawić temperaturę. Wskaźnik ciepła 
pokazuje, kiedy strefa grzejna ostygła, aby nie dopuścić  
do poparzenia.

Płyty indukcyjne 
Płyty indukcyjne działają o 50% szybciej i zużywają o 40% 
mniej energii w stosunku do tradycyjnych płyt grzewczych. 
Za jednym dotknięciem przycisku można wybrać odpowiednią 
funkcję i szybko wyregulować moc grzania.

Rodzaje



SMAKLIG 1399,-
59 cm 

FÖRDELAKTIG 5999,-
83 cm
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Przegląd 

VÄLBILDAD  879,-
29 cm

SMÅKOKA 549,-
58 cm

LIVSLÅGA 699,-
58 cm

LIVSGNISTA 699,-
59 cm

ELDSLÅGA 1099,-
73 cm

MATMÄSSIG 999,-
59 cm

TREVLIG  1199,-
59 cm 

BEJUBLAD 1599,-
58 cm 

BEJUBLAD 1499,-
59 cm

HÖGKLASSIG 2199,-
59 cm

TILLREDA 179,-
30 cm

LAGAN HGA4K 399,-
58 cm

MATMÄSSIG 699,-
60 cm

GRUNDAD 899,-
58 cm

Płyty indukcyjne

Płyty gazowe

LAGAN HGC3K 499,-
59 cm

MATMÄSSIG 599,-
59 cm

Płyty ceramiczne

UTNÄMND 1999,-
78 cm

BLIXTSNABB 2999,-
78 cm
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Przejmij pełną kontrolę nad gotowaniem za pomocą niezależnych  
wyłączników czasowych dla każdego pola grzewczego.  
To nieoceniona pomoc podczas gotowania ryżu, makaronu  
lub jajek.

Przenośna płyta indukcyjna to doskonały wybór do niewielkiej  
kuchni lub gdy potrzebujesz dodatkowego pola grzewczego. Łatwo 
ją przenieść i odłożyć, gdy nie jest używana, żeby nie zajmowała 
miejsca na blacie. Wystarczy podłączyć ją do prądu, gdy tylko będzie 
potrzebna.

Po włączeniu pauzy wszystkie aktywne pola grzewcze przechodzą  
w tryb podtrzymania ciepła a po ponownym naciśnięciu przycisku 
powracają do wcześniej ustawionej mocy. Dzięki temu możesz  
przerwać gotowanie, jeśli coś ci przeszkodzi, i natychmiast je  
wznowić bez ponownego ustawiania temperatury.

W zależności od swoich potrzeb oraz tego, ile potraw jednocześnie  
gotujesz, wybierz płytę z odpowiednią liczbą pól grzewczych.  
Oferujemy płyty z jednym, dwoma, czterema oraz pięcioma polami  
grzewczymi. Warto zastanowić się też nad szerokością płyty  
grzewczej: im większa, tym więcej miejsca na garnki i patelnie.

Gdy naciśniesz i przytrzymasz przez 4 sekundy przycisk zabezpieczenia  
przed dziećmi, nie będzie można uruchomić płyty ani zmienić ustawień 
temperatury. Aby odblokować płytę, wystarczy nacisnąć ponownie 
przycisk blokady i przytrzymać go przez 4 sekundy. Funkcja ta przy-
daje się również podczas czyszczenia powierzchni płyty, ponieważ 
zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem pola grzewczego.

Funkcja booster kieruje dodatkową moc do wybranego pola  
grzewczego, w sam raz podczas smażenia lub obsmażania  
mięsa. Można uruchomić ją jednym dotknięciem przycisku.

Główne cechy płyt indukcyjnych
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Funkcja łączenia pól grzewczych pozwala gotować w większych  
lub kilku garnkach dzięki połączeniu dwóch pól w jedno duże.  
To przydatne rozwiązanie, gdy gotujesz dla wielu osób lub pichcisz  
coś specjalnego.

Sterowanie poprzez dotknięcie przycisków + oraz - pozwala łatwo  
i precyzyjnie regulować temperaturę grzania.

Jeśli lubisz gotować, pokochasz tryb pre-set cooking. Wystarczy  
przesunąć garnek albo patelnię na elastycznym polu grzewczym,  
żeby ustawić niską, średnią lub wysoką intensywność grzania.

Dopasuj powierzchnię grzania z użyciem elastycznych pól  
grzewczych. Można stosować je razem lub oddzielnie, dostosowując 
do garnków i patelni różnej wielkości i różnych kształtów.

Wystarczy przesunąć palec wzdłuż dotykowego panelu sterowania, 
żeby odpowiednio wyregulować moc grzania. Za jednym dotknięciem 
przycisku można wybrać odpowiednią funkcję i szybko wyregulować 
moc grzania.
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TILLREDA
Przenośna płyta indukcyjna

179,-
Biały. 003.316.27

Doskonały wybór do niewielkiej kuchni lub gdy potrzebujesz 
dodatkowego pola grzewczego. Łatwo ją przenieść i odłożyć,  
gdy nie jest używana, żeby nie zajmowała miejsca na blacie.

Główne cechy

Przenośna

1 pole grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

VÄLBILDAD
Płyta indukcyjna, IKEA 300.

Wyprodukowano przy współpracy z Faber. 

879,-
Czarny. 204.675.92

Sprawdzi się niezależnie w niedużej kuchni lub w połączeniu  
z płytą gazową albo płytą ceramiczną, co daje szerokie  
możliwości podczas gotowania.

Główne cechy

Przenośna

2 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Więcej informacji o głównych cechach płyt indukcyjnych znajdziesz na str. 48.

PŁYTY INDUKCYJNE

Informacje techniczne 
Przewód w zestawie.
Wymiary pola grzewczego: 1×185 mm.
Moc pola grzewczego: 1×2000W.
Zasilanie: 8,5A.

Wymiary 
S30×G38,5×W5,4 cm.
Waga: 3 kg.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2×160 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 2x1400W (2100W)
Zasilanie: 2×16A.

Wymiary 
S29×G52 cm.
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PŁYTY GRZEWCZE

GRUNDAD
Płyta indukcyjna, IKEA 300.

Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

899,-
Czarny. 404.670.82

Ta energooszczędna płyta indukcyjna ma podstawowe funkcje, których 
potrzebujesz. Jest szybka, wydajna i ma 4 pola grzewcze, dzięki którym 
będziesz gotować perfekcyjnie.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

MATMÄSSIG
Płyta indukcyjna, IKEA 300.

Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

999,-
Czarny. 104.670.93

Płyta indukcyjna ze wszystkimi podstawowymi funkcjami i 2 polami grzewczymi 
z boosterem, który przydaje się do gotowania wody, podsmażania warzyw  
i obsmażania mięsa. Blokada zabezpiecza rączki dzieci przed oparzeniem.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Więcej informacji o głównych cechach płyt indukcyjnych znajdziesz na str. 48.

PŁYTY INDUKCYJNE

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2x180mm i 2x145 mm.
Moc pól grzewczych: 2x1200W, 2x 1800W.
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G52 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2x180 mm, 1x145mm, 1x210 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 1x1400W, 1x1800W, 1x1800W (2500W), 1x2300W 
(3200W)
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G52 cm.
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PŁYTY GRZEWCZE

SMAKLIG
Płyta indukcyjna, IKEA 500.

Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool. 

1399,-
Czarny. 504.678.83

Doskonały wybór dla domowego szefa kuchni, który uwielbia dużo gotować.  
Płyta jest wyposażona w funkcję łączenia pól, która pozwala połączyć dwa  
pola grzewcze w jedno większe, żeby zmieścić na nim duże lub nietypowe  
garnki i patelnie.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Więcej informacji o głównych cechach płyt indukcyjnych znajdziesz na str. 48.

PŁYTY INDUKCYJNE

TREVLIG
Płyta indukcyjna, IKEA 300.

Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool. 

1199,-
Czarny. 504.678.35

Ta płyta indukcyjna ma wszystkie podstawowe funkcje, plus 4 pola grzewcze 
z boosterem - idealne do gotowania wody, smażenia w głębokim oleju lub 
opiekania mięsa. Zabezpieczenie przed dziećmi chroni małe rączki przed 
niebezpieczeństwem.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1×145mm, 2×180mm, 1×210 mm.
Moc pól grzewczych: 2×1200W (1600W), 2×1800W (2100W), 2×2100W (3000W)
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G51 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1x145 mm, 1x 210 mm, 2x180x230 mm. 
Moc pól grzewczych (booster): 2x1200W (1600W), 2x1750W (2200W), 2x2100W 
(3000W).
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G51 cm.
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O niebo sprawniejsze  
gotowanie!
Płyta indukcyjna pozwala zaoszczędzić do 40%  
energii i skrócić czas gotowania nawet o połowę.

SMAKLIG 
płyta indukcyjna
504.678.83

1399,- 



BEJUBLAD
Płyta indukcyjna, IKEA 500.
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1499,-
Czarny. 004.678.14

Elegancka i energooszczędna płyta indukcyjna. Funkcja łączenia  
pól pozwala połączyć dwa pola grzewcze w jedno większe, żeby  
zmieścić na nim duże lub nietypowe garnki i patelnie. 

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1x145 mm, 1x200 mm, 2x210x190 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 1x1400W (1850W), 2x2100W (3000W),  
1x 2300W (3000W).
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G58 cm.
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PŁYTY GRZEWCZE

BEJUBLAD
Płyta indukcyjna, IKEA 500.
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

1599,-
Biały. 004.672.96

Elegancka i energooszczędna płyta indukcyjna. Funkcja łączenia pól pozwala 
połączyć dwa pola grzewcze w jedno większe, żeby zmieścić na nim duże lub 
nietypowe garnki i patelnie.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Więcej informacji o głównych cechach płyt indukcyjnych znajdziesz na str. 48.

PŁYTY INDUKCYJNE

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1×145 mm, 1×200 mm, 2×210×190 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 1×1400W (1850W), 2×2100W (3000W), 1×2300W 
(3000W).
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S58×G51 cm. 
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PŁYTY GRZEWCZE

UTNÄMND
Płyta indukcyjna, IKEA 500.
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1999,-
Czarny. 304.678.22

Elegancka i energooszczędna płyta indukcyjna. Funkcja łączenia
pól pozwala połączyć dwa pola grzewcze w jedno większe, żeby
zmieścić na nim duże lub nietypowe garnki i patelnie.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

BLIXTSNABB 
Płyta indukcyjna, IKEA 700.
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

2999,-
Czarny. 604.678.30

Płyta działa szybko i jest energooszczędna. Miłośnicy gotowania docenią szeroki 
wybór funkcji i dużą powierzchnię grzewczą. Wystarczy przesunąć garnek albo 
patelnię, żeby ustawić niską, średnią lub wysoką intensywność grzania.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2x180x210 mm, 1×210 mm, 2×220×220 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 5x2300W (3200W).
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S78×G52 cm

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1×160 mm, 1×200 mm, 2×210x190 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 1x1400W (2100W), 2x2100W (3000W), 1x2300W 
(3000W).
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S78×G52 cm.



HÖGKLASSIG
Płyta indukcyjna, IKEA 700.
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

2199,-
Czarny. 404.678.26

Płyta działa szybko i jest energooszczędna. Miłośnicy gotowania z pewnością 
docenią szeroki wybór funkcji i dużą powierzchnię grzewczą. Wystarczy przesunąć 
garnek albo patelnię, żeby ustawić niską, średnią lub wysoką intensywność grzania.

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Tryb Pre-set cooking

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2×170×265 mm, 2×220×220 mm.
Moc pól grzewczych (booster): 4×2300W (3200W). 
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G52 cm.

PŁYTY INDUKCYJNE
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HOGKLASSIG 
płyta z polami MultiFlex 
404.678.26

2199,-
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Płyta z polami MultiFlex
Dzięki zdefiniowanym programom obsługiwanym  
jednym przyciskiem, po prostu przesuwasz patelnię  
po elastycznych strefach, aby szybko przełączyć  
temperaturę między wysoką, średnią i niską.



FÖRDELAKTIG 
płyta indukcyjna  
z wbudowanym wyciągiem  
504.494.03

5999,-

FÖRDELAKTIG
Płyta indukcyjna  
z wbudowanym wyciągiem
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

5999,-
Czarny. 504.494.03

Ta płyta stanowi elastyczną płytę indukcyjną oraz wydajny wyciąg w jednym.  
Brak okapu nad płytą sprawia, że nic nie blokuje Ci widoku na resztę  
pomieszczenia - doskonałe w otwartych kuchniach lub na wyspę na środku!

Główne cechy

Przenośna

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Booster

Funkcja łączenia pól grzewczych

Tryb Multi-flexi

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Wbudowany wyciąg

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 4×220 mmx185 mm.
Moc pól grzewczych: 4×2100W (4×3700 W z boosterem) 
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Performance:
Klasa wydajności energetycznej: A++
Wydajność wyciągu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego z boosterem: 700 m³/h. 
Wydajność wyciągu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 550 m³/h.
Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości wyciągu: 66 dB (A).
Wydajność wyciągu w obiegu zamkniętym: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).

Wymiary 
S83×G52 cm.

PŁYTY INDUKCYJNE
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PŁYTY GRZEWCZE

W zależności od swoich potrzeb oraz tego, ile potraw jednocześnie  
gotujesz, wybierz płytę z odpowiednią liczbą pól grzewczych.  
Oferujemy płyty z trzema lub czterema polami grzewczymi. 

Gdy naciśniesz i przytrzymasz przez cztery sekundy przycisk  
zabezpieczenia przed dziećmi, nie będzie można uruchomić  
płyty ani zmienić ustawienia temperatury. Aby odblokować płytę, 
naciśnij ponownie przycisk blokady i przytrzymaj go przez 4 sekundy.  
Funkcja ta przydaje się również podczas czyszczenia powierzchni  
płyty, ponieważ zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem  
pola grzewczego.

Po włączeniu pauzy wszystkie aktywne pola grzewcze przechodzą 
w tryb podtrzymania ciepła, a po ponownym naciśnięciu przycisku 
powracają do wcześniejszych ustawień. Dzięki temu możesz przerwać 
gotowanie, jeśli coś ci przeszkodzi i natychmiast je wznowić  
bez ponownego ustawiania temperatury. 

Sterowanie poprzez dotknięcie przycisków + oraz – pozwala łatwo  
i precyzyjnie regulować temperaturę grzania.

Główne cechy płyt ceramicznych
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MATMÄSSIG
Płyta ceramiczna
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

599,-
Czarny. 103.688.23

Nieskomplikowana w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości. Wystarczy 
dotknąć, żeby ustawić temperaturę pól grzewczych. Wskaźnik ciepła 
resztkowego ostrzega przed dotykaniem pola grzewczego, które jeszcze nie 
ostygło. Blokada zabezpiecza małe pomocne rączki przed oparzeniem.

Główne cechy

4 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Elastyczne pola grzewcze

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

LAGAN HGC3K
Płyta ceramiczna
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

499,-
Czarny. 501.823.52

Łatwa w obsłudze płyta oferująca wszystkie podstawowe funkcje, jakich 
możesz potrzebować. Wygodne pokrętła do sterowania temperaturą pól 
grzewczych. Gładka powierzchnia ze szkła ceramicznego, którą łatwo  
utrzymać w czystości.

Główne cechy

3 pola grzewcze

Funkcja pauzy

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik czasowy

Elastyczne pola grzewcze

Sterowanie poprzez dotknięcie

Sterowanie poprzez dotknięcie i przesunięcie

Więcej informacji o głównych cechach płyt ceramicznych znajdziesz na str. 60.

PŁYTY CERAMICZNE

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej. Instalację powinien 
przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 1×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Moc pól grzewczych: 1×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G52 cm.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Wymiary pola grzewczego: 2×145 mm, 1×180 mm, 1×210 mm.
Moc pól grzewczych: 2×1200W, 1×1800W, 1×2300W.
Zasilanie: 2×16A lub 1×32A.

Wymiary 
S59×G52 cm.
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PŁYTY GRZEWCZE

W zależności od swoich potrzeb oraz tego, ile potraw jednocześnie  
gotujesz, wybierz płytę z odpowiednią liczbą palników.  
Oferujemy płyty z dwoma, czterema lub z pięcioma palnikami.

Jeśli lubisz pichcić w woku, palnik do woka z pewnością przypadnie ci 
do gustu. Został zaprojektowany specjalnie z myślą o kształcie patelni 
wok, a żeliwny ruszt bez trudu utrzymuje ją w miejscu.

Nie potrzebujesz zapałek! Wszystkie płyty gazowe są wyposażone  
w elektryczny zapalnik. Wystarczy nacisnąć i przekręcić pokrętło, 
żeby uruchomić płytę.

Główne cechy płyt gazowych



63

PŁYTY GRZEWCZE

LAGAN HGA4K
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

349,-
Biały. 402.957.69

Płyta szybko się nagrzewa i natychmiast reaguje na ruchy pokrętłem.  
Cztery umieszczone z boku pokrętła ułatwiają regulowanie wielkości płomienia. 

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Wymiary 
S58×G50 cm.

Główne cechy

4 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

SMÅKOKA
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

549,-
Stal nierdzewna. 202.780.73

Palniki gazowe zapewniają pełną kontrolę nad wielkością płomienia i czasem 
gotowania. Zapałki nie będą już potrzebne. Wystarczy nacisnąć i przekręcić 
pokrętło, żeby uruchomić elektryczny zapalnik. Umieszczone z przodu pokrętła 
zapewniają wygodę obsługi i bezpieczeństwo.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Wymiary 
S58×G51 cm. 

Główne cechy

4 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

Więcej informacji o głównych cechach płyt gazowych znajdziesz na str. 62.

  PŁYTY GAZOWE
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PŁYTY GRZEWCZE

MÖJLIG
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

649,-
Czarny. 802.371.50

Sprawdzi się niezależnie w niewielkiej kuchni lub w połączeniu z płytą indukcyjną  
albo płytą ceramiczną z tej samej serii. Gładką powierzchnię ze szkła ceramicznego  
łatwiej utrzymać w czystości niż w przypadku tradycyjnych płyt gazowych.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 1×2900W.

Wymiary 
S29×G52 cm.

Główne cechy

2 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

Więcej informacji o głównych cechach płyt gazowych znajdziesz na str. 62.

PŁYTY GAZOWE
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PŁYTY GRZEWCZE

MATMÄSSIG
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

699,-
Stal nierdzewna. 803.768.48

Płyta gazowa pozwala gotować dokładnie tak, jak chcesz. Cztery wydajne  
palniki zapewniają pełną kontrolę nad gotowaniem, a stabilny żeliwny ruszt  
ma płaską powierzchnię, dzięki czemu pasuje do większości garnków i patelni.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×1850W, 1×4000W.

Wymiary 
S59,5×G51 cm.

Główne cechy

4 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

LIVSLÅGA
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

699,-
Ciemnoszary. 302.780.77

Oto płyta grzewcza, która pozwoli ci nieco zaszaleć podczas gotowania. 
Doskonale nadaje się do podsmażania dzięki dużemu palnikowi do woka.  
Solidny żeliwny ruszt utrzymuje wok w miejscu.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×2000W, 1×3500W.

Wymiary 
S58×G51 cm.

Główne cechy

4 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

Więcej informacji o głównych cechach płyt gazowych znajdziesz na str. 62.

PŁYTY GAZOWE
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PŁYTY GRZEWCZE

LIVSGNISTA
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

699,-
Czarny. 602.780.66

Oto płyta grzewcza, która pozwoli ci nieco zaszaleć podczas  
gotowania. Gładką powierzchnię ze szkła hartowanego łatwo  
utrzymać w czystości. 

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×2000W.

Wymiary 
S59×G51 cm.

Główne cechy

4 palniki

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

ELDSLÅGA
Płyta gazowa
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1099,-
Stal nierdzewna. 602.780.52

Doskonały wybór dla domowego szefa kuchni, który oczekuje szybkiej, dużej 
i energooszczędnej płyty grzewczej. Płyta jest wyposażona w palnik do woka, 
idealny do podsmażania. Solidny żeliwny ruszt utrzymuje wok  
w miejscu.

Informacje techniczne 
Brak wtyczki w zestawie. Zasilane z sieci elektrycznej.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Moc palnika: 1×1000W, 2×2000W, 1×3000W.

Wymiary 
S73×G51 cm.

Główne cechy

5 palników

Elektryczny zapalnik

Podstawka do woka

Więcej informacji o głównych cechach płyt gazowych znajdziesz na str. 62.

PŁYTY GAZOWE
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Stylowy  
akcent
Płyta gazowa z solidnym  
żeliwnym rusztem doskonale 
podkreśli wystrój każdej kuchni.

MATMÄSSIG  
płyta gazowa
503.688.21

699,-
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Okapy
Okap wyprowadza z kuchni parę, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy, ale równocześnie  
stanowi ważny element jej wystroju. I nie ma znaczenia, czy chcesz go wyeksponować,  
czy ukryć w szafce, żeby nie zaburzać linii kuchni. W naszym asortymencie znajdziesz 
szeroki wybór okapów różniących się wydajnością oraz sposobem montażu – do ściany,  
do zabudowy albo do sufitu.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć 
pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył przez długie 
lata. Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną 5-letnią 
gwarancję (z wyjątkiem serii TILLREDA i LAGAN).

Wybierając okap, warto rozważyć:

01 02 03

Jak szeroka jest twoja płyta 
grzewcza? Okap powinien  
być tak szeroki jak płyta  
grzewcza lub szerszy.

Jak wygląda twoja kuchnia? 
Jeśli kuchnia jest otwarta, 
warto zwrócić uwagę  
na poziom hałasu  
pracującego okapu  
i wybrać jak najcichszy.

Komin czy filtr węglowy? 
Dowiedz się, czy możesz  
podłączyć okap do komina 
wyprowadzającego powietrze  
poza budynek. Jeżeli nie ma  
takiej możliwości, należy 
zastosować filtr węglowy, 
który oczyszcza powietrze 
z tłuszczu i nieprzyjemnych 
zapachów, po czym kieruje je  
z powrotem do pomieszczenia.
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dB 706050 80<

Poziom hałasu 
Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia  
jest mierzony w decybelach (dB). Oferowany  
przez IKEA sprzęt AGD także został poddany  
stosownym pomiarom. W przypadku okapów  
na poziom hałasu może mieć wpływ prędkość,  
z jaką pracuje urządzenie oraz sposób montażu. 

Opis każdego modelu zawiera informację  
o poziomie hałasu. 

Możesz je porównać i wybrać okap, który  
najbardziej odpowiada twoim potrzebom  
i oczekiwaniom.
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OKAPY

Rodzaje okapów

Okapy do zabudowy 
Jeżeli nie chcesz, żeby okap zaburzał linię kuchni, wybierz 
model przeznaczony do zabudowy i zakryj go frontem  
dopasowanym do pozostałych szafek kuchennych.

Okapy montowane do ściany 
Okapy montowane do ściany są dostępne w różnych kształtach, 
stylach i rozmiarach. Wybierz coś wyjątkowego albo zdecyduj  
się na model, który będzie pasował do pozostałych sprzętów  
w kuchni. Upewnij się tylko, czy wybrany okap jest tak szeroki 
jak płyta grzewcza albo jeszcze szerszy. 

Okapy montowane do sufitu
Okap montowany do sufitu to doskonałe rozwiązanie,  
jeśli możesz gotować na wyspie kuchennej.



KULINARISK 1799,-
90 cm
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OKAPY

Okapy montowane do ściany

Okapy montowane do sufitu

Przegląd 

SVÄVANDE 1999,-
90 cm

OMNEJD 2499,-
90 cm

LAGAN 199,-
60 cm

MATÄLSKARE 799,-
60 cm

BALANSERAD 999,-
80 cm

LAGAN 299,-
60 cm

MATTRADITION 799,-
60 cm

FOKUSERA 1399,-
70 cm

RYTMISK 599,-
60 cm

RYTMISK 999,-
90 cm

FULLSTÄNDIG 1499,-
80 cm

BEJUBLAD 1999,-
66 cm

BEMÖTA 1899,-
66 cm

FINSMAKARE 1999,-
70 cm

FÖLJANDE 1999,-
80 cm

UTDRAG 399,-
60 cm

Okapy do zabudowy

UNDERVERK 999,-
60 cm 

UNDERVERK 1499,-
80 cm  

UPPFRISKANDE 1999,-
80 cm



Cechy okapów
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OKAPY

Wszystkie okapy są wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED. 
Takie rozwiązanie sprawia, że oświetlenie zwykle pozostaje sprawne 
tak długo jak sam okap. Ponadto płyta grzewcza jest równomiernie 
oświetlona, co ułatwia gotowanie.

Przyciemniane oświetlenie pozwala zdecydować, jak silne powinno 
być światło nad płytą grzewczą. Ustaw mocniejsze światło podczas 
gotowania i przygaś je dla lepszego nastroju, gdy zasiądziesz do stołu.

Jeśli gotujesz kilka potraw i atmosfera w kuchni robi się gęsta,  
z pomocą przychodzi funkcja booster. Rozpędza wentylator  
do wyższej prędkości niż na najwyższym ustawieniu i można ją  
włączyć na maksymalnie 6 minut, żeby sprawnie wyciągnąć ciężkie 
opary znad płyty grzewczej.

Prosty w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości dotykowy panel 
sterowania stanowi nowoczesny akcent w każdej kuchni.
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OKAPY

LAGAN 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

199,-
Biały. 504.013.83

Okap z oświetleniem LED i wszystkimi podstawowymi 
funkcjami. Można zamontować go wewnątrz szafki 
ściennej dla ujednolicenia wyglądu kuchni. Można 
połączyć z piekarnikiem i płytą grzewczą LAGAN.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 273 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 71 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 75 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 71 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 125.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 900.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 125.

Wymiary
Szerokość: 600 mm.
Głębokość: 510 mm.
Wysokość: 130 mm.
Długość przewodu: 1330 mm.
Moc silnika: 115W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

LAGAN 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

299,-
Stal nierdzewna. 203.889.67

Okap z oświetleniem LED i wszystkimi podstawowymi 
funkcjami. Można zamontować go wewnątrz szafki 
ściennej dla ujednolicenia wyglądu kuchni. Można 
połączyć z piekarnikiem i płytą grzewczą LAGAN.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 322 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 73 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 116 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 77 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 125.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 900.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 125.

Wymiary
Szerokość: 600 mm.
Głębokość: 510 mm.
Wysokość: 130 mm.
Długość przewodu: 1330 mm.
Moc silnika: 115W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.

OKAPY DO ZABUDOWY

UTDRAG 
Okap do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

399,-
Stal nierdzewna. 103.891.42

Wolisz schowany okap? Okap do zabudowy UTDRAG  
z oświetleniem LED można prawie całkowicie ukryć  
w szafce ściennej. Uruchamia się go poprzez wysunięcie 
dolnej części. W ten sam sposób ustawia się wielkość 
powierzchni pochłaniania.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 340 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 67 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 140 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 72 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 120.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 599 mm.
Głębokość: 387-644 mm.
Wysokość: 215 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 110W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania
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OKAPY

UNDERVERK 
Okap do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

999,-
Stal nierdzewna. 703.891.39

Mocny okap ukryty w szafce – wystarczy wybrać 
odpowiedni front, żeby nic nie zakłócało spójnej 
linii kuchni. Listwa oświetleniowa LED zapewnia 
równomierne oświetlenie płyty grzewczej, dzięki  
czemu gotowanie jest bardziej komfortowe.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 630 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 64 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 365 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 79 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 599 mm.
Głębokość: 358 mm.
Wysokość: 245 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 250W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

UNDERVERK 
Okap do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1499,-
Stal nierdzewna. 103.939.74

Mocny okap ukryty w szafce – wystarczy wybrać 
odpowiedni front, żeby nic nie zakłócało spójnej 
linii kuchni. Listwa oświetleniowa LED zapewnia 
równomierne oświetlenie płyty grzewczej, dzięki  
czemu gotowanie jest bardziej komfortowe.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 630 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 64 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 365 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 79 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 799 mm.
Głębokość: 358 mm.
Wysokość: 245 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 250W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.

OKAPY DO ZABUDOWY



MATÄLSKARE 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

799,-
Stal nierdzewna. 903.688.00

Okap o czystych, prostych liniach doskonale pasuje  
do nowocześnie urządzonej kuchni. Oświetlenie  
LED równomiernie oświetla płytę grzewczą,  
a cicho pracujący silnik pozwala swobodnie  
rozmawiać ze znajomymi podczas gotowania. 

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 511 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 398 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 458 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 635-1075 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 635-1088 mm.
Szerokość komina: 237 mm.
Głębokość komina: 247 mm.
Długość przewodu: 1200 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania
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OKAPY

RYTMISK 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

599,-
Stal nierdzewna. 803.889.69

Klasyczny okap ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. 
Ponadczasowa stylistyka i stal nierdzewna odnajdą się 
w większości kuchni i będą pasować do pozostałych 
sprzętów IKEA wykończonych tym materiałem. Listwa 
oświetleniowa LED zapewnia równomierne oświetlenie 
płyty grzewczej.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 400 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 190 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 71 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału 
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 400.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 471 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 620-995 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 715-995 mm.
Szerokość komina: 167 mm.
Głębokość komina: 169 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 110W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

RYTMISK 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

999,-
Stal nierdzewna. 703.893.42

Klasyczny okap ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. 
Ponadczasowa stylistyka i stal nierdzewna odnajdą się 
w większości kuchni i będą pasować do pozostałych 
sprzętów IKEA wykończonych tym materiałem. Listwa 
oświetleniowa LED zapewnia równomierne oświetlenie 
płyty grzewczej.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 400 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 190 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 400.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 898 mm.
Głębokość: 471 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 620-995 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 715-995 mm.
Szerokość komina: 167 mm.
Głębokość komina: 169 mm.
Długość przewodu: 1200 mm.
Moc silnika: 110W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.
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OKAPY

MATÄLSKARE 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

799,-
Czarny. 103.889.77

Okap o czystych, prostych liniach doskonale pasuje 
do nowocześnie urządzonej kuchni. Oświetlenie 
LED równomiernie oświetla płytę grzewczą, a cicho 
pracujący silnik pozwala swobodnie rozmawiać ze 
znajomymi podczas gotowania.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 511 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 398 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 458 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 635-1075 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 635-1088 mm.
Szerokość komina: 237 mm.
Głębokość komina: 247 mm.
Długość przewodu: 1200 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

MATTRADITION 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

799,-
Stal nierdzewna. 703.688.01

Okap o zaokrąglonych, delikatnych krawędziach 
doskonale pasuje do kuchni  
w tradycyjnym stylu. Oświetlenie LED równomiernie 
oświetla płytę grzewczą,  
a cicho pracujący silnik pozwala swobodnie rozmawiać 
ze znajomymi podczas gotowania.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 552 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 398 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 71 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra 
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 458 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 745-1067 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 745-1142 mm.
Szerokość komina: 237 mm.
Głębokość komina: 247 mm.
Długość przewodu: 1380 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.

OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

MATTRADITION 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

799,-
Czarny. 703.891.44

Okap o zaokrąglonych, delikatnych krawędziach 
doskonale pasuje do kuchni w tradycyjnym stylu. 
Oświetlenie LED równomiernie oświetla płytę grzewczą,  
a cicho pracujący silnik pozwala swobodnie rozmawiać  
ze znajomymi podczas gotowania.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 552 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 398 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 71 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 458 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 745-1067 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 745-1142 mm.
Szerokość komina: 237 mm.
Głębokość komina: 247 mm.
Długość przewodu: 1380 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania
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OKAPY

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.

OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

MATTRADITION 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

799,-
Biały. 403.891.45

Okap o zaokrąglonych, delikatnych krawędziach 
doskonale pasuje do kuchni w tradycyjnym stylu. 
Oświetlenie LED równomiernie oświetla płytę  
grzewczą, a cicho pracujący silnik pozwala swobodnie 
rozmawiać ze znajomymi podczas gotowania.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 552 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 65 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 398 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 71 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 598 mm.
Głębokość: 458 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 745-1067 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 745-1142 mm.
Szerokość komina: 247 mm.
Głębokość komina: 237 mm.
Długość przewodu: 1380 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

BALANSERAD 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

999,-
Stal nierdzewna/szkło. 903.889.64

Szkło nadaje okapowi lekkości. Umieszczony z przodu 
panel sterowania jest wygodny w obsłudze, a duża 
powierzchnia pochłaniania skutecznie przechwytuje 
opary, także nad większymi płytami.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem 753 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 453 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 60 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 422 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 798 mm.
Głębokość: 452 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 734-1262 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 696-1195 mm.
Szerokość komina: 310 mm.
Głębokość komina: 290 mm.
Długość przewodu: 1390 mm.
Moc silnika: 210W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

FOKUSERA 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

1399,-
Czarny. 503.893.38

Okap, którego nie da się nie zauważyć. Śmiałe, 
niepowtarzalne wzornictwo będzie świetnie  
pasować do każdej kuchni. Listwa oświetleniowa  
LED równomiernie oświetla płytę grzewczą,  
dzięki czemu wygodniej się gotuje.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 660 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 64 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 384 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 69 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału  
wentylacyjnego wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 698 mm.
Głębokość: 450 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału  
wentylacyjnego: 770-1014 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 770-1083 mm.
Szerokość komina: 310 mm.
Głębokość komina: 250 mm.
Długość przewodu: 1390 mm.
Moc silnika: 260W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania



 OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

BEJUBLAD 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1999,-
Biały. 403.319.08

Szklaną powierzchnię nowocześnie zaprojektowanego 
okapu łatwo utrzymać w czystości. Ustawiony pod kątem 
front ułatwia dostęp do płyty grzewczej. Okap doskonale 
pasuje do innych urządzeń z serii BEJUBLAD.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 720 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 580 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 62 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 360 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 660 mm.
Głębokość: 378 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
782-1157 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 902-1157 mm.
Szerokość komina: 210 mm.
Głębokość komina: 180 mm.
Długość przewodu: 1000 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania
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OKAPY

FULLSTÄNDIG 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

1499,-
Biały. 703.893.37

Ten okap ma nietuzinkowy wygląd, który nada charakteru 
każdej kuchni. Listwa oświetleniowa LED zapewnia 
równomierne oświetlenie płyty grzewczej, dzięki czemu 
gotowanie jest wygodniejsze.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 640 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 63 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 383 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 68 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 798 mm.
Głębokość: 498 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
756-1023 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 756-1095 mm.
Szerokość komina: 240 mm.
Głębokość komina: 250 mm.
Długość przewodu: 1390 mm.
Moc silnika: 260W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

BEMÖTA 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1899,-
Stal nierdzewna. 903.893.36

Okap zaprojektowany tak, aby ułatwiał dostęp do płyty 
grzewczej. Booster pozwala sprawniej pozbywać się 
silnych zapachów, a listwa oświetleniowa LED zapewnia 
równomierne i wygodne oświetlenie płyty grzewczej.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 700 m³/h. 
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 60 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 78 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 698 mm.
Głębokość: 381 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
815-1065 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 912-1185 mm.
Szerokość komina: 300 mm.
Głębokość komina: 200 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.



 OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

BEJUBLAD 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1999,-
Biały. 403.319.08

Szklaną powierzchnię nowocześnie zaprojektowanego 
okapu łatwo utrzymać w czystości. Ustawiony pod kątem 
front ułatwia dostęp do płyty grzewczej. Okap doskonale 
pasuje do innych urządzeń z serii BEJUBLAD.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 720 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 580 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 62 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 360 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 70 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 660 mm.
Głębokość: 378 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
782-1157 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 902-1157 mm.
Szerokość komina: 210 mm.
Głębokość komina: 180 mm.
Długość przewodu: 1000 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania
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FINSMAKARE 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1999,-
Czarny. 503.891.40

Nowoczesne linie z łatwą do utrzymania w czystości 
szklaną powierzchnią. Dwie listwy oświetleniowe LED  
z możliwością przyciemniania równomiernie ją oświetlają, 
dzięki czemu gotowanie jest łatwiejsze.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 740 m³/h. 
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 400 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 59 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 74 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 698 mm.
Głębokość: 384 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
782-1057 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 907-1157 mm.
Szerokość komina: 298 mm.
Głębokość komina: 200 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED

Booster

Przyciemniane oświetlenie

Dotykowy panel sterowania

FINSMAKARE  okap  
montowany do ściany
503.891.40

1999,-



 OKAPY MONTOWANE DO ŚCIANY

UPPFRISKANDE 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

1999,-
Stal nierdzewna. 203.891.46

Mocny wyciąg z oświetleniem LED, dający dowolność 
montażu – wkomponowany w ścienną szafkę lub  
na wierzchu, z widocznym kominem. W obu przypadkach 
solidna stal na dobre zagości w Twojej kuchni.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 724 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 430 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 57 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 354 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 69 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 800 mm.
Głębokość: 510 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
750-1030 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 735-1090 mm.
Szerokość komina: 240 mm.
Głębokość komina: 250 mm.
Długość przewodu: 1300 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED
Booster
Przyciemniane oświetlenie
Dotykowy panel sterowania
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FÖLJANDE 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

1999,-
Stal nierdzewna. 303.889.62

Półeczka na przyprawy i szyna do zawieszenia 
przyborów kuchennych pozwalają zwolnić miejsce na 
blacie i podkreślają tradycyjny wystrój kuchni. Listwa 
oświetleniowa LED równomiernie oświetla płytę 
grzewczą, dzięki czemu wygodniej się gotuje.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 813 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 437 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 59 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 296 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 67 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 800 mm.
Głębokość: 480 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
990-1535 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 990-1535 mm.
Szerokość komina: 279 mm.
Głębokość komina: 240 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 160W.

Główne cechy

Oświetlenie LED
Booster
Przyciemniane oświetlenie
Dotykowy panel sterowania

KULINARISK 
Okap montowany do ściany
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1799,-
Stal nierdzewna/szkło. 303.831.44

Proste wzornictwo i nowoczesne funkcje, takie jak panel  
dotykowy. Dzięki sporej powierzchni okap skutecznie 
pochłania opary, a listwa oświetleniowa LED z możliwością  
przyciemniania równomiernie oświetla płytę grzewczą.
Pasuje do pozostałych sprzętów z serii KULINARISK.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 700 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 59 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 340 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 74 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 650.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 898 mm.
Głębokość: 460 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
730-890 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 730-1010 mm.
Szerokość komina: 300 mm.
Głębokość komina: 260 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED
Booster
Przyciemniane oświetlenie
Dotykowy panel sterowania

Więcej informacji o głównych cechach okapów znajdziesz na str. 72.

OKAPY



 OKAPY MONTOWANE DO SUFITU

SVÄVANDE 
Okap montowany do sufitu
Wyprodukowano przy współpracy z Faber.

1999,-
Stal nierdzewna. 403.890.89

Za stylowy wygląd okapu odpowiada ponadczasowy 
charakter stali nierdzewnej. Duża powierzchnia 
pochłaniania doskonale radzi sobie z oparami nawet 
nad dużymi płytami grzewczymi, a oświetlenie LED 
równomiernie oświetla wyspę kuchenną.

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 710 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 360 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 60 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 350 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 75 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 650.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 898 mm.
Głębokość: 598 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
740-1025 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 830-1075 mm.
Szerokość komina: 350 mm.
Głębokość komina: 290 mm.
Długość przewodu: 1090 mm.
Moc silnika: 270W.

Główne cechy

Oświetlenie LED
Booster
Przyciemniane oświetlenie
Dotykowy panel sterowania

OMNEJD 
Okap montowany do sufitu
Wyprodukowano przy współpracy z Elica.

2499,-
Stal nierdzewna. 203.889.86

Półeczka na przyprawy i szyna do zawieszenia przyborów 
kuchennych pozwalają zwolnić miejsce na blacie i zachę-
cają do pichcenia. Duża powierzchnia pochłaniania radzi 
sobie z większymi płytami grzewczymi, a listwa oświetle-
niowa LED z możliwością przyciemniania równomiernie 
je oświetla. 

Parametry
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego z boosterem: 813 m³/h.
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 437 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 59 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 296 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu 
zamkniętym: 67 dB (A).

Instalacja 
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego 
wymaga rury NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra  
węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Wymiary
Szerokość: 900 mm.
Głębokość: 600 mm.
Wysokość z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 
1040-1310 mm.
Wysokość w obiegu zamkniętym: 1040-1310 mm.
Szerokość komina: 277 mm.
Głębokość komina: 278 mm.
Długość przewodu: 1380 mm.
Moc silnika: 160W.

Główne cechy

Oświetlenie LED
Booster
Przyciemniane oświetlenie
Dotykowy panel sterowania
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NYTTIG TUB 125 rura zginana  
do okapu.
600.899.85 55,-

NYTTIG TUB 150 rura zginana  
do okapu.
902.502.59 65,-

Rury zginane
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OKAPY

NYTTIG FIL 559 filtr węglowy.

900.279.72 149,-

NYTTIG FIL 400 filtr węglowy.

704.019.47 129,-

NYTTIG FIL 650 filtr węglowy.

003.953.51 149,-

NYTTIG FIL 440 filtr węglowy.

704.019.52 149,-

NYTTIG FIL 900 filtr węglowy.

604.019.57 129,-

NYTTIG FIL 500 filtr węglowy.

004.019.55 139,-

Filtry węglowe

Nasze filtry węglowe skutecznie pochłaniają kuchenne  
zapachy w obiegu zamkniętym. Jeśli filtr będzie myty  
średnio, co trzy miesiące, zachowa swoje właściwości  
przez około 2-3 lata.

NYTTIG FIL 120 filtr węglowy.

904.213.36 109,-



FOKUSERA 
okap montowany do ściany
503.893.38

1399,-
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Lodówki  
i zamrażarki
Oferowane w IKEA lodówki i zamrażarki są wyposażone w szereg przydatnych funkcji  
oraz praktyczne akcesoria, dzięki którym przechowywana żywność dłużej zachowa  
świeżość. Bez względu na to, czy wybierzesz lodówkę wolnostojącą, czy też model  
przeznaczony do zabudowy, możesz być pewny, że spełni oczekiwania całej twojej  
rodziny i usprawni kuchenne czynności. Łatwości obsługi i utrzymania w czystości  
towarzyszy wysoka energooszczędność – wszystkie lodówki mają klasę energetyczną  
od A+ do A+++.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć 
pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył przez długie 
lata. Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną 5-letnią 
gwarancję (z wyjątkiem serii TILLREDA i LAGAN).

Wybierając lodówkę i zamrażarkę, warto rozważyć:

01 02 03

Ile jedzenia przechowujesz  
w lodówce i/lub zamrażarce? 
Jak liczna jest twoja rodzina?  
Jak często robisz zakupy? 
Oferujemy lodówki różniące  
się wielkością i pojemnością,  
więc bez trudu wybierzesz 
odpowiednią dla siebie.

Czy potrzebujesz konkretnych 
funkcji lub akcesoriów,  
żeby ułatwić przechowywanie 
żywności i organizację w lo-
dówce/zamrażarce? Lodówki 
IKEA zaspokoją wszelkie 
potrzeby.

Jaki styl najbardziej ci  
odpowiada? Co będzie  
pasowało do twojej kuchni?  
Wybierz urządzenie wolno- 
stojące podkreślające wystrój 
kuchni, albo zdecyduj się  
na model przeznaczony  
do zabudowy, żeby nic nie  
zaburzało spójnej linii kuchni.
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Zrównoważony rozwój
Czy wiesz, że wyrzucamy średnio 25% kupionego jedzenia? To tak, jakby 
jedna na cztery siatki z zakupami lądowała prosto w śmietniku! Lodówki 
i zamrażarki IKEA są wyposażone w szereg przydatnych rozwiązań,  
dzięki którym przechowywana żywność dłużej zachowa świeżość.  
Im mniej jedzenia się zmarnuje, tym więcej zaoszczędzisz i tym mniej  
czasu będziesz spędzać na zakupach. Wszystkie nasze lodówki i zamrażarki 
charakteryzują się klasą energetyczną od A+ do A+++, a więc pozwalają  
też oszczędzać energię.

Wskazówki 
Czy wiesz, że dzięki wbudowanemu wentylatorowi  
jedzenie w lodówce dłużej pozostaje świeże? Wentylator  
wymusza obieg chłodnego powietrza i utrzymuje 
równomierną temperaturę w całej lodówce. A ponieważ 
temperatura w każdej części lodówki jest dokładnie  
taka sama, możesz układać w niej jedzenie i napoje  
w całkowicie dowolny sposób.

Czy wiesz, że rozmrażanie lodówki i skuwanie lodu  
jest już tylko przykrym wspomnieniem? Funkcja  
No-Frost automatycznie reguluje poziom wilgotności  
w lodówce i zapobiega powstawaniu lodu i szronu.
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Rodzaje lodówek i zamrażarek

Wolnostojące 
Jeśli chcesz, by lodówka lub zamrażarka stanowiły element  
wystroju kuchni, zdecyduj się na model wolnostojący.  
Tego rodzaju urządzenia mają też większą pojemność  
niż sprzęty przeznaczone do zabudowy, a wcale nie zajmują 
więcej miejsca w kuchni.

Do zabudowy podblatowej 
Jeżeli twoja kuchnia jest nieduża albo nie gotujesz zbyt wiele, 
możesz wygodnie zabudować lodówkę lub zamrażarkę  
pod blatem, pomiędzy dwiema szafkami stojącymi.

Do zabudowy 
Jeśli nie chcesz, żeby lodówka lub zamrażarka zaburzała  
linię kuchni, możesz ukryć ją za takim samym frontem  
jak pozostałe meble kuchenne.



LAGAN 749,-
Pojemność użytkowa: 97/16 litrów 
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Przegląd 

Lodówki i zamrażarki do zabudowy

Wolnostojące lodówki  
i zamrażarki

KYLIG 1999,-
Pojemność użytkowa: 220/91 litrów

KYLSLAGEN 2799,-
Pojemność użytkowa: 220/91 litrów

TILLREDA 449,-
Pojemność użytkowa: 45 litrów

LAGAN 1299,-
Pojemność użytkowa: 194/109 litrów

SVALNA 899,-
Pojemność użytkowa:  
142 litry

SVALKAS 899,-
Pojemność użytkowa: 
109/14 litrów

FÖRKYLD 1399,-
Pojemność użytkowa: 
173/14 litrów

KÖLDGRADER 3099,- 
Pojemność użytkowa:  
213/60 litrów

RÅKALL 1399,-
Pojemność użytkowa: 
152/79 litrów

TINAD 2199,-
Pojemność użytkowa: 
210/79 litrów

Lodówki i zamrażarki podblatowe

KALLNAT 1299,-
Pojemność użytkowa:  
144 litry

GENOMFRYSA 1199,-
Pojemność użytkowa:  
91 litrów

HUTTRA 1399,-
Pojemność użytkowa: 
108/18 litrów

DJUPFRYSA 1199,-
Pojemność użytkowa:  
98 litrów
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Tryb wakacyjny sprawia, że w pustej, nieotwieranej  
przez dłuższy czas lodówce nie powstają przykre zapachy.

Szybkie mrożenie pozwala w krótkim czasie obniżyć  
temperaturę w zamrażarce, żeby mrożona żywność  
zachowała świeżość i wartości odżywcze, nawet jeśli 
jest jej dużo.

Szybkie chłodzenie umożliwia sprawne schładzanie świeżej  
żywności i napojów. Funkcja ta doskonale sprawdza się  
po powrocie z dużych zakupów.

Wykończenie odporne na ślady palców ułatwia utrzymanie  
powierzchni ze stali nierdzewnej w czystości.

Koniec z rozmrażaniem lodówki czy zeskrobywaniem lodu!  
Funkcja No-Frost automatycznie reguluje poziom wilgotności  
i zapobiega tworzeniu się lodu i szronu na przechowywanej  
żywności oraz elementach urządzenia.

Gdy włączysz tryb chłodzenia napojów, po ich schłodzeniu  
uruchomi się alarm dźwiękowy. To doskonałe rozwiązanie,  
gdy chcesz schłodzić szklane butelki.

Wbudowany wentylator równomiernie rozprowadza chłodne  
powietrze, wyrównując temperaturę wewnątrz urządzenia.  
Dzięki temu w pełni wykorzystasz dostępne miejsce, przechowując 
różne produkty w dowolnej części lodówki.

Dotykowy panel sterowania ułatwia wybór odpowiednich funkcji  
i ustawień temperatury, gdy chcesz schłodzić deser, zamrozić świeże 
warzywa albo, gdy wyjeżdżasz na wakacje.

Więcej funkcji

Funkcje lodówek i zamrażarek
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Więcej informacji o głównych cechach lodówek i zamrażarek znajdziesz na str. 88.

SVALNA 
Lodówka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

899,-
102.823.77

Mała lodówka do małej kuchni.
Idealnie pasuje do zamrażarki DJUPFRYSA.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
4 regulowane półki.
1 szuflada.
1 tacka na jajka.

SVALKAS 
Lodówka do zabudowy  
z zamrażalnikiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

899,-
602.823.46

Niewielkich rozmiarów lodówka z zamrażalnikiem  
do niewielkiej kuchni lub małego mieszkania,  
w którym nie przechowuje się zbyt dużo jedzenia.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
3 regulowane półki.
1 szuflada.
1 tacka na jajka.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.

LODÓWKI DO ZABUDOWY

A++FÖRKYLD 
Lodówka do zabudowy  
z zamrażalnikiem
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

1399,-
203.421.73

Średniej wielkości lodówka z zamrażalnikiem  
i regulowanymi półkami, dzięki którym można 
dopasować przestrzeń do swoich potrzeb.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
3 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.
1 druciana półka na butelki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+.
Zużycie energii: 122 kWh/rok.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 142 litry.

Wymiary
S54×G54,9×W87,3 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 151 kWh/rok.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 109/14 litrów.

Wymiary
S54×G54,9×W87,3 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 174 kWh/rok.
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 173/14 litrów.

Wymiary
S54×G54,9×W121,8 cm.
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DJUPFRYSA 
Zamrażarka do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

1199,- 
603.422.32

Niewielka i energooszczędna zamrażarka  
z przezroczystymi szufladami, które pozwalają łatwo 
przeglądać zawartość. Idealnie pasuje do lodówki 
SVALNA.

Funkcje

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
4 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.

ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 157 kWh/rok.
Poziom hałasu: 34 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 98 litrów.

Wymiary 
S54×G54,9×W87,3 cm.



A++ A++ A++KÖLDGRADER 
Lodówko-zamrażarka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.

3099,- 
003.660.56

Pojemna lodówko-zamrażarka z funkcją auto- 
matycznego rozmrażania i pomysłowym wnętrzem,  
w którym żywność dłużej zachowuje świeżość.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: automatyczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
4 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
2 wkłady mrożące.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 233 kWh/rok.
Poziom hałasu: 39 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 213/60 litrów.

Wymiary
S54×G54,9×W188,4 cm.
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Więcej informacji o głównych cechach lodówek i zamrażarek znajdziesz na str. 88.

RÅKALL 
Lodówko-zamrażarka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1399,- 
402.822.91

Lodówko-zamrażarka z regulowanymi półkami 
i uchwytami na butelki, dzięki którym można 
dopasować przestrzeń do swoich potrzeb.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
4 regulowane półki.
1 szuflada.
1 tacka na jajka.
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.
1 wkład mrożący.

TINAD 
Lodówko-zamrażarka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

2199,- 
703.660.53

Lodówko-zamrażarka z regulowanymi półkami 
i uchwytami na butelki, dzięki którym można 
dopasować przestrzeń do swoich potrzeb.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
4 regulowane półki.
1 szuflada.
1 tacka na jajka.
1 druciana półka na butelki.
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.

LODÓWKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+.
Zużycie energii: 279 kWh/rok.
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 152/79 litrów.

Wymiary
S54×G55×W157,6 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 239 kWh/rok.
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 210/79 litrów.

Wymiary
S54×G54,5×W185,7 cm.
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Więcej informacji o głównych cechach lodówek i zamrażarek znajdziesz na str. 88.

KALLNAT 
Lodówka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1299,- 
Biały. 902.822.98

Lodówka zmieści się pod blatem, dzięki czemu 
świetnie nadaje się do niewielkiej kuchni.

Funkcje

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
3 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.

GENOMFRYSA 
Zamrażarka  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1199,- 
Biały. 902.823.02

Ta niewielka zamrażarka okazuje się niezwykle 
praktyczna w niewielkim mieszkaniu lub gdy chcesz  
wstawić dodatkową zamrażarkę, ale nie masz  
za dużo miejsca.

Funkcje

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.
1 wkład mrożący.

LODÓWKI I ZAMRAŻARKI PODBLATOWE

A++HUTTRA 
Lodówka z zamrażalnikiem  
do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.

1399,- 
Biały. 802.823.74

Nieduża lodówka z zamrażalnikiem – wszystko  
w jednym do niewielkiego mieszkania.

Funkcje

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Akcesoria 
2 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.
1 tacka do lodu.
1  skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+.
Zużycie energii: 185 kWh/rok.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Czynnik chłodzący: R600a.

Pojemność: 91 litrów.

Wymiary
S59,6×G54,5×W81,5 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 94 kWh/rok.
Poziom hałasu: 37 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 144 litry.

Wymiary
S59,6×G54,5×W81,5 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 141 kWh/rok.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 108/18 litrów.

Wymiary
S59,6×G54,5×W81,5 cm.
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Więcej informacji o głównych cechach lodówek i zamrażarek znajdziesz na str. 88.

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA

LAGAN 
Lodówka z zamrażalnikiem
Wyprodukowano przy współpracy  
z Hefei Hualing Co. Ltd.

749,- 
Biały. 603.349.63

Wolnostojąca lodówka z zamrażalnikiem 
wyposażona we wszystkie podstawowe funkcje. 
Niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie pasuje 
do niedużej kuchni. Regulowane półki pozwalają 
dopasować przestrzeń do własnych potrzeb.

Funkcje

 Odszranianie chłodziarki: automatyczne

 Odszranianie zamrażarki: ręczne

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

 Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Powierzchnia odporna na odciski palców

Akcesoria 
2 regulowane półki.
1 szuflada.
1 skrobak do lodu.

TILLREDA 
Lodówka
Wyprodukowano przy współpracy  
z Hefei Hualing Co. Ltd.

449,- 
Biały. 003.316.70

Mała lodówka do małej kuchni. Przyda się również  
w pracowni, piwnicy, domku dla gości, w pokoju  
w akademiku i wszędzie tam, gdzie dobrze mieć  
pod ręką chłodne napoje i przekąski.

Funkcje

Odszranianie chłodziarki: ręczne

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

 Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Powierzchnia odporna na odciski palców

Akcesoria 
1 półka druciana.
1 tacka do rozmrażania.

A++

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+
Zużycie energii: 105 kWh/rok.
Poziom hałasu: 42 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 45 litrów

Wymiary
S47,2×G45×W49,2 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 136 kWh/rok.
Poziom hałasu: 39 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 97/16 litrów.

Wymiary
S55×G57×W84,5 cm.
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Lodówko-zamrażarka
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

2799,- 
Stal nierdzewna. 203.127.60

Ta energooszczędna lodówko-zamrażarka stanowi 
doskonały wybór, jeśli chcesz zatroszczyć się  
o środowisko naturalne i swój portfel. Pomysłowe 
wnętrze i praktyczne funkcje pozwalają dłużej 
utrzymać świeżość żywności.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką 
temperaturę wewnątrz

Powierzchnia odporna na odciski palców

Akcesoria 
3 regulowane półki.
1 szuflada.
1 tacka na jajka.
1 półka na butelki
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
2 wkłady mrożące.

KYLIG 
Lodówko-zamrażarka
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

1999,-
Stal nierdzewna. 502.823.56

Lodówko-zamrażarka z praktycznymi funkcjami 
takimi jak automatyczne rozmrażaniei pomysłowym 
wnętrzem, dzięki któremu żywność dłużej pozostaje 
świeża.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: automatyczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką 
temperaturę wewnątrz

Powierzchnia odporna na odciski palców

Akcesoria 
3 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.
1 druciana półka na butelki.
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
2 wkłady mrożące.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A++.
Zużycie energii: 239 kWh/rok.
Poziom hałasu: 43 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 220/91 litrów.

Wymiary
S59,5×G67,7×W184,5 cm.
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LAGAN 
Lodówko-zamrażarka
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux. 

1299,-
Biały. 102.823.63

Wolnostojąca lodówko-zamrażarka wyposażona 
we wszystkie podstawowe funkcje. Regulowane 
półki pozwalają dopasować przestrzeń do własnych 
potrzeb, a przezroczyste szuflady ułatwiają 
przeglądanie ich zawartości.

Funkcje

Wentylator

Szybkie chłodzenie

Tryb wakacyjny

Odszranianie chłodziarki: automatyczne

Odszranianie zamrażarki: ręczne

Szybkie mrożenie

Chłodzenie napojów

Oświetlenie LED

Dotykowy panel sterowania

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi

Alarm sygnalizujący zbyt wysoką temperaturę 
wewnątrz

Powierzchnia odporna na odciski palców

Akcesoria 
3 regulowane półki.
2 szuflady.
1 tacka na jajka.
3 szuflady zamrażarki.
1 tacka do lodu.
1 skrobak do lodu.
 

LODÓWKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+.
Zużycie energii: 294 kWh/rok.
Poziom hałasu: 40 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 194/109 litrów.

Wymiary
S59,5×G64,2×W174,5 cm.

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+++.
Zużycie energii: 159 kWh/rok.
Poziom hałasu: 43 dB (A).
Przewód w zestawie.

Pojemność: 220/91 litrów.

Wymiary
S59,5×G67,7×W184,5 cm.



KYLIG lodówko-zamrażarka  
A++ Stal nierdzewna. 502.823.56

1999,-

Łatwo zobaczyć.
Łatwo sięgnąć.
Wentylator równomiernie rozprowadzający 
chłodne powietrze i praktyczne wnętrze  
pozwalają przechowywać jedzenie  
i napoje dokładnie tam, gdzie chcesz.

95Więcej informacji o głównych cechach lodówek i zamrażarek znajdziesz na str. 88.
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Poziom hałasu
Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia 
jest mierzony w decybelach (dB). Oferowany 
przez IKEA sprzęt AGD także został poddany 
stosownym pomiarom. W przypadku zmywarek  
na poziom hałasu może mieć wpływ program, 

w jakim pracuje urządzenie, oraz sposób jego 
montażu. Opis każdego modelu zawiera  
informację o poziomie hałasu. Możesz je 
porównać i wybrać zmywarkę, która  
najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom.

Zmywarki
Korzystając ze zmywarki, zużywasz mniej wody i energii niż podczas zmywania ręcznego w zlewie.  
Cały proces jest też bardziej higieniczny. Wszystkie zmywarki IKEA charakteryzują się klasą 
energetyczną od A+ do A+++, a zatem są lżejsze dla domowego budżetu i pomagają prowadzić 
bardziej zrównoważone życie. Zmywarki są przeznaczone do zabudowy i zostały zaprojektowane 
tak, aby można było zakryć je frontem dopasowanym do pozostałych mebli kuchennych.  
A ich wysokie wnętrze zapewnia mnóstwo miejsca, nawet na duże naczynia.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć 
pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył przez długie 
lata. Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną 5-letnią 
gwarancję (z wyjątkiem serii TILLREDA i LAGAN).

Wybierając zmywarkę, warto rozważyć:

01 02

Jak wiele miejsca masz do dyspozycji i jak liczna  
jest twoja rodzina? Oferujemy zmywarki 
różniące się wielkością i pojemnością.

Czy zależy ci na konkretnych funkcjach?  
Może przydadzą się trzy kosze, które pozwolą 
zmieścić w zmywarce więcej naczyń?  
Dzięki temu zapakujesz do niej więcej brudnych 
naczyń, żeby móc cieszyć się czystą kuchnią.

504030 60<dB
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Zrównoważony rozwój
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i oszczędzaj wodę! Pozwól, żeby zmywarka zajęła się 
zmywaniem za ciebie, a ty w tym czasie odpocznij po obiedzie albo zajmij się czymś 
przyjemnym. Zmywarka zużywa też mniej wody oraz energii, niż potrzebujemy  
podczas zmywania ręcznego. Krótko mówiąc, zaoszczędzisz i czas, i pieniądze,  
a życie w twoim domu stanie się bardziej zrównoważone.

Wskazówki 
Czy wiesz, że wszystkie zmywarki IKEA są  
przeznaczone do zabudowy? Można ukryć je  
za frontem dopasowanym do pozostałych szafek  
kuchennych, żeby nie zaburzać linii kuchni.
 

Czy wiesz, że możesz suszyć naczynia szybciej  
i jednocześnie zużywać mniej energii? Wszystko  
dzięki funkcji AutoOpen! Na etapie suszenia pod  
koniec programu zmywania drzwi zmywarki zostają  
automatycznie otwarte, przez co naczynia szybciej  
schną. Sprytne, prawda?



98

ZMYWARKI

Zmywarki IKEA różnią się wielkością, co odpowiada odmiennym  
potrzebom i kuchniom. Jedne mają 45 cm szerokości, a inne 60 cm. 
Mieszczą 2 lub 3 kosze, przy czym te trzypoziomowe pomieszczą więcej 
naczyń.

Specjalne uchwyty i miękkie silikonowe kolce unieruchamiają kieliszki, 
minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas mycia. Koszyki na sztućce  
umożliwiają ustawianie sztućców pionowo, dzięki czemu można mieć 
pewność, że zostaną dokładnie umyte. A po zakończeniu mycia łatwiej 
je wyciągnąć i posortować.

Wszystkie nasze zmywarki są przeznaczone do zabudowy, przez co 
doskonale pasują do reszty kuchni.

Regulowane kosze ułatwiają układanie w zmywarce talerzy i szklanek 
o różnej wielkości.

Funkcja AutoOpen automatycznie otwiera drzwi zmywarki, kiedy 
 temperatura wewnątrz spadnie poniżej 40 stopni, żeby naczynia 
jak najszybciej wyschły.

Nasze zmywarki oszczędzają wodę, dzięki czemu niewielka jej ilość 
wystarczy, by całkiem pokaźna sterta naczyń lśniła czystością.

Funkcje zmywarek
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ZMYWARKI

Funkcja opóźnionego startu pozwala rozpocząć mycie o wybranej 
porze. Nasze zmywarki oferują możliwość opóźnienia startu aż  
do 24 godzin.

Funkcja time-on-floor sprawia, że pracująca zmywarka wyświetla  
na podłodze czas pozostały do zakończenia programu.

Oświetlenie LED rozświetla wnętrze zmywarki podczas wkładania 
i wyjmowania naczyń.

Funkcja beam-on-floor to strumień światła rzucany na podłogę  
w czasie pracy zmywarki.

Programy

AUTOMATYCZNY
Sam wykrywa ilość naczyń oraz stopień  
ich ubrudzenia, dostosowując program  
dla uzyskania najlepszych rezultatów.  
Do mycia naczyń, sztućców, garnków  
i patelni.

SZYBKIE MYCIE
Świetne rozwiązanie, gdy nieco ci się  
śpieszy lub jest sporo do zmywania.  
Do niedawno użytych naczyń i sztućców.

NOCNE MYCIE 
Cicha praca – przydaje się w domach  
z otwartą kuchnią albo, gdy zmywarka  
znajduje się blisko stołu w części 
jadalnianej. Do zwyczajnie zabrudzonych 
naczyń i sztućców.

EKOLOGICZNY 
Mycie przy mniejszym zużyciu wody.
Do zwyczajnie zabrudzonych naczyń  
i sztućców.

INTENSYWNE MYCIE 
Do mycia bardzo zabrudzonych naczyń, 
sztućców, garnków i patelni.

MYCIE WSTĘPNE 
Program mycia wstępnego w przypadku 
bardzo zabrudzonych naczyń. 

MYCIE KIELISZKÓW
Do niezbyt mocno zabrudzonych  
delikatnych naczyń i szkła.

NORMALNE MYCIE 
Odpowiedni program do zwyczajnie  
zabrudzonych naczyń i sztućców.
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Zmywarki

Przegląd

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 2699,-
60 cm

RENGÖRA 1499,-
60 cm

DISKAD 2999,-
60 cm

RENODLAD 1799,-
60 cm 

HYGIENISK  1999,-
60 cm

LAGAN 60 cm
Zmywarka zintegrowana
Wyprodukowano  
przy współpracy z Electrolux.  

1199,-
504.754.25

Niezawodna zmywarka oferująca wszystkie 
podstawowe  funkcje potrzebne  
do wykonania swojego zadania.

Funkcje

Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (3 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Konserwacja zmywarki

Szyna łącząca do frontów VÅGLIG. Możesz 
z łatwością dopasować front zmywarki do 
pozostałych drzwiczek oraz szafek w swojej  
kuchni aby stworzyć jednolity wygląd dzięki 
szynom łączącym  do frontów VÅGLIG

004.845.16 50,-

NYTTIG ochraniacz podłogi. Chroni podłogę  
w razie zalania i odprowadza wodę spod cokołu, 
aby natychmiast można było zauważyć wyciek.

402.819.94 50,-

ZMYWARKI ZINTEGROWANE 60 CM

Akcesoria

MEDELSTOR 1499,-
45 cm

FINPUTSAD 1999,-
45 cm

Wydajność
A++ (od D do A+++).
262 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,92 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 10 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 46 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,6×G55,0×W81,8 cm.
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+A + +++A +++ARENGÖRA 60 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 500.
Wyprodukowano  
przy współpracy z Whirlpool.  

1499,-
404.755.72

Ta zmywarka to zdecydowanie lepszy pomysł 
niż ręczne zmywanie naczyń każdego dnia  
- i zużywa mniej wody i prądu! Dostaniesz 
wszystkie podstawowe funkcje potrzebne  
do ułatwienia sobie życia w kuchni.

Funkcje

Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (3 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Konserwacja zmywarki

RENODLAD 60 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 500.
Wyprodukowano  
przy współpracy z Electrolux.  

1799,-
904.756.16

Ta zmywarka posiada dwa kosze na naczynia, 
szufladę na sztućce oraz wiele programów 
dopasowanych do Twoich potrzeb. Ułatwia 
codzienne życie w kuchni i pozwala Ci 
odetchnąć ze spokojem dzięki wodzie  
i energii które oszczędza.

Funkcje

Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (3 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny

 Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Konserwacja zmywarki

ZMYWARKI ZINTEGROWANE 60 CM

HYGIENISK 60 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 500.
Wyprodukowano  
przy współpracy z Electrolux.  

1999,-
204.756.10

Ta cicha zmywarka wykonuje swoją pracę bez
przeszkadzania w rozmowach. Zużywa mniej 
wody i prądu niż mycie ręczne, oraz posiada
wiele programów i sprytnych funkcji które 
ułatwiają życie w kuchni.

Funkcje

Pojemność: 14 kompletów naczyń.
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (3 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Konserwacja zmywarki

Wydajność
A++ (od D do A+++).
263 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,92 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 12 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 46 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,8×G55,5×W82 cm.

Wydajność 
A+++ (od D do A+++).
234 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,82 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 10 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 44 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,6×G55,0×W81,8 cm.

Wydajność 
A+++ (od D do A+++).
237 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,83 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 10,5 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 42 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,6×G55,0×W81,8 cm.



+++A +++APROFFSIG 60 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 700.
Wyprodukowano przy współpracy z Bosch.  

2699,-
404.754.21

Ta zmywarka pomieści nawet Twoje największe talerze, kieliszki  
czy garnki pozwalając Ci odetchnąć po obiedzie, jednocześnie 
oszczędzając wodę i prąd. Posiada wiele sprytnych funkcji 
pomagających w codziennych, kuchennych pracach.

Funkcje

Ilość miejsc na talerze: 13
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (od 1 do 24 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Suche plus
Ekstra Higiena
Strefa intensywnego zmywania
Oszczędź czas

DISKAD 60 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 700.
Wyprodukowano przy współpracy z Bosch.  

2999,-
404.754.16

Oszczędzająca wodę zmywarka ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami. 
Mając wiele osób przy stole, przyda się sprawna zmywarka o dużej
sile wyciągu. Jest też cicha, więc nie przeszkadza w poobiednich 
pogawędkach.

Funkcje

Ilość miejsc na talerze: 14
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (od 1 do 24 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Suche plus
Ekstra Higiena
Strefa intensywnego zmywania
Oszczędź czas
Częściowe załadowanie

ZMYWARKI ZINTEGROWANE 60 CM               

Wydajność
A+++ (od D do A+++).
237 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,83 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 9,5 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 44 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,8×G55,0×W86,5 cm.

Wydajność 
A+++ (od D do A+++).
237 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,83 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 9,5 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 42 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S59,8×G55,0×W86,5 cm.
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ZMYWARKI ZINTEGROWANE 60 CM               

+++A +++AMEDELSTOR 45 cm 
Zmywarka zintegrowana, IKEA 500.
Wyprodukowano przy współpracy z Electrolux.  

1499,-
104.755.02

Idealna do małych przestrzeni, a dużo daje! Ta zmywarka posiada wiele
sprytnych funkcji oraz trzy kosze pomagające zmaksymalizować 
ładowność. To użyteczny pomocnik w kuchni który pozwala oszczędzić 
zarówno czas jak i prąd.

Funkcje

Ilość miejsc na talerze: 10
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (od 1 do 24 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Konserwacja zmywarki

FINPUTSAD 45 cm
Zmywarka zintegrowana, IKEA 700.
Wyprodukowano przy współpracy z Whirlpool.  

1999,-
704.756.22

Cicha, energooszczędna zmywarka, doskonała do małych przestrzeni
lub aneksów kuchennych. Posiada trzy kosze pomagające 
zmaksymalizować ładowność oraz wiele sprytnych funkcji  
dopasowanych do Ciebie.

Funkcje

Ilość miejsc na talerze: 10
Sygnał dźwiękowy
Wyświetlacz beam-on-floor
Wyświetlacz time-on-floor
Regulowany górny kosz
Opóźniony start (od 1 do 24 godz.)
Oświetlenie LED
Automatyczne uchylanie drzwi
Szuflada na sztućce

 Odcięcie dopływu wody

Programy

Automatyczny
Normalne mycie
Ekologiczny
Intensywne mycie
Szybkie mycie
Mycie kieliszków
Mycie wstępne
Ciche zmywanie

Funkcje dodatkowe

Suche plus
Oszczędź czas

Wydajność 
A+++ (od D do A+++).
188 kWh/rok.
Zużycie energii: 0,66 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 10 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 44 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S44,6×G55,0×W81,8 cm.

Wydajność 
A+++ (od D do A+++).
170 kWh.
Zużycie energii:0.59 kWh/pełen cykl, program ECO.
Zużycie wody: 8.7 litrów/pełen cykl, program ECO.
Poziom hałasu: 41 dB (A).

Montaż
Montaż tylko przez wykwalifikowanych specjalistów
Kabel zasilający z wtyczką w zestawie.
Bariera dyfuzyjna w zestawie dla dodatkowej ochrony
przed wilgocią.

Wymiary
S44,8×G55,5×W82 cm.

ZMYWARKI ZINTEGROWANE 45 CM   
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Pralka
Wybierając pralkę IKEA, możesz mieć całkowitą pewność, że twoje ulubione ubrania (nawet  
te najdelikatniejsze) zostaną otoczone właściwą opieką. Szereg prostych w obsłudze funkcji  
oraz programy specjalne sprawiają, że pranie staje się łatwiejsze. Pralkę można zabudować  
– wystarczy wybrać odpowiednie drzwi, za którymi zostanie ukryta.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć 
pewność, że wybrany sprzęt będzie ci służył przez długie 
lata. Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną 5-letnią 
gwarancję (z wyjątkiem serii TILLREDA i LAGAN).

Bawełna: Dostępne są cztery 
programy prania bawełny  
(w 30°C, 40°C, 60°C i 90°C), 
odpowiednie do różnych ubrań 
i tkanin.

Jeansy: Dostępne są specjalne  
programy np. do prania jeansów.

Wełna i pranie ręczne:  Dostępny 
jest specjalny program do prania 
wełny oraz program do prania  
w niskiej temperaturze. Trwają 
krócej i zużywają mniej wody  
niż tradycyjne pranie ręczne.



A+++

105

TVÄTTAD 
Pralka do zabudowy
Wyprodukowano przy współpracy  
z Electrolux.  

1899,-
704.334.44

Doskonale wpisuje się w zabudowę kuchni – wystarczy 
zakryć ją drzwiami dopasowanymi do pozostałych 
szafek. A dzięki wielu programom poradzi sobie  
z każdym praniem.

Funkcje

Wiele programów prania, w tym: pranie ręczne, 
bawełna/ekonomiczny, tkaniny delikatne, 
odprowadzanie wody, płukanie, wirowanie itd.

Specjalne programy prania, w tym: ubrania 
wełniane/pranie ręczne, łatwe prasowanie, jeansy.

System kontroli piany: jeśli dodano zbyt dużo 
detergentu, pralka automatycznie uruchamia 
dodatkowe cykle płukania.

Opóźniony start: do 20 godzin.

Funkcja pary szybko i delikatnie odświeży pranie 
i usunie zagniecienia i pofałdowania.

Zabezpieczenie przed przelaniem się wody; 
wykrywa potencjalne zagrożenie zalaniem  
i automatycznie odcina dopływ wody do pralki.

System kontroli wyważenia wsadu; system “„waży” 
pranie i odpowiednio rozkłada je wewnątrz bębna, 
by zapewnić najlepszą prędkość wirowania  
dla zachowania stabliności urządzenia. 

Zabezpieczenie przed dziećmi.

PRALKA DO ZABUDOWY

Informacje techniczne
Klasa energetyczna: A+++.
Szacowane roczne zużycie energii: 196 kWh.
Szacowane roczne zużycie wody: 10999 litrów.
Ustawienia prędkości wirowania: wyłączone,  
800, 1200 lub 1400 obr./min.

Instalacja 
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany 
instalator. Przewód w zestawie.

Pojemność
Maks. obciążenie: 8 kg.

Wymiary
S59,6×G54,4×W82 cm.



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 28.02.2021   I/2020
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Czego nie obejmuje gwarancja?
•  Uszkodzeń będących rezultatem celowego działania lub zaniedbania  

przez użytkownika, użycia niezgodnego z instrukcją obsługi, niepra-
widłowej instalacji, podłączenia sprzętu do niewłaściwego źródła  
napięcia, uszkodzeń spowodowanych reakcją chemiczną bądź elektro- 
chemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeń spowodowanych zalaniem, 
w szczególności uszkodzeń spowodowanych wysoką zawartością 
kamienia w wodzie i nietypowymi warunkami środowiskowymi.

• Elementów dekoracyjnych. 
• Zarysowań i przebarwień. 
• Wymiany wyczerpanych baterii i żarówek. 
•  Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty 

lub substancje obce i wymiany filtrów w okapach oraz usuwania 
zanieczyszczeń z pojemników na środki czyszczące i systemów 
drenażowych.

•  Uszkodzeń następujących elementów: szkła ceramicznego, akceso riów,  
koszy na naczynia i sztućce, uszczelek, systemów doprowadzających 
i drenażowych, żarówek, osłonek żarówek, wyświetlaczy, gałek, 
obudów i elementów obudów, chyba że wady te powstały w procesie 
produkcyjnym. 

•  Przypadków, gdy podczas wizyty serwisanta nie stwierdzono żadnej 
usterki. 

•  W przypad kach, gdy sprzęt był naprawiany przez serwis nieautoryzo-
wany przez IKEA lub jeżeli użyto nieoryginalnych części zamiennych. 

•  Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej insta lacji, która 
została przeprowadzona niezgodnie z zaleceniami. 

•  Szkód powstałych w wyniku użytkowania sprzętu AGD w warunkach 
innych niż domowe, np. w środowisku pracy. 

•  Wad powstałych podczas transportu. Jeżeli klient samodzielnie 
transportuje produkt do domu lub pod inny adres, IKEA nie ponosi 
odpowie dzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. 
Jeżeli jednak to IKEA dostarcza produkt pod wskazany przez klienta 
adres i podczas transportu produkt ulegnie uszko dzeniu, IKEA ponosi 
całkowitą odpowiedzial ność za takowe uszkodzenia (jednak nie 
na zasadach określonych w niniejszej gwaran cji, lecz na zasadach 
odpowiedzialności od szkodowawczej przewoźnika). 

•  Kosztów prze prowadzenia pierwszej instalacji sprzętu AGD z asorty-
mentu IKEA.

Ograniczenia te nie dotyczą prac wykonanych przez wykwalifikowanego 
specjalistę, przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych IKEA,  
w celu dostosowania sprzętu pod względem bezpieczeństwa technicz-
nego do specyfikacji obowiązujących w innym kraju Unii Europejskiej.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja 
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz porady przed 
zakupem: Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, 
05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, 
REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania dotyczące sprzętu AGD z naszego asortymentu, 
skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA, zadzwoń do naszego 
Centrum Obsługi Klienta DOMOLINIA IKEA pod numer (22) 275 00 00 
lub napisz do nas, korzystając z formularza na IKEA.pl/kontakt

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy  
po dokonaniu zakupu: Zadzwoń pod numer podany w dokumentach  
dołączonych do produktu. Aby mieć pewność, że otrzymasz najlepszą 
pomoc z naszej strony, przed skontaktowaniem się z nami dokładnie 
zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. Zanim do nas zadzwonisz,  
przygotuj numer artykułu swojego urządzenia. To 8-cyfrowe oznaczenie, 
które znajdziesz na dowodzie zakupu oraz na tabliczce znamionowej 
urządzenia.

Gwarancja na sprzęt AGD
Okres gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat  
od daty zakupu sprzętu AGD w IKEA. Rękojmia  
na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje  
przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Dowód 
zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń

gwarancyjnych. Jeśli w ramach gwarancji IKEA wymieniła albo  
naprawiła produkt, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu 
dostarczenia klientowi wymienionego albo naprawionego produktu. 
Jeśli wymieniono (naprawiono) tylko część składową produktu,  
termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.  
Okres gwarancji wydłuża się o czas, przez który klient nie mógł 
korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją z gwarancji

Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowo dowane przez wadliwą 
konstrukcję lub wady materiałowe i obowiązuje od daty wydania 
towaru. Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego. Wyjątki od 
powyższego opisane są w akapicie „Czego nie obejmuje gwarancja”. 
W okresie obowiązywania gwarancji, IKEA pokryje wszelkie koszty 
związane z usunię ciem usterek, takie jak koszty napraw, części 
zamiennych, robocizny i koszty transportu. Wymienione części stają 
się własnością IKEA.

Które produkty są objęte gwarancją?
Bezpłatna 5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie przeznaczone  
do użytku domowego sprzęty AGD z asortymentu IKEA i dotyczy  
wad materiałowych oraz wykonania.

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Urządzenia zakupione w IKEA przed 1 sierpnia 2007 roku. 
Sprzęty z serii LAGAN oraz TILLREDA, które są objęte 2-letnią  
rękojmią obowiązującą od daty zakupu.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach warunków niniejszej  
gwarancji? Wyznaczony serwis zbada produkt i stwierdzi,  
czy zgłoszenie gwarancyjne jest zasadne. Jeżeli dane roszczenie  
gwarancyjne zostanie uznane, produkt zostanie naprawiony lub  
wymieniony na taki sam, niewadliwy. W przypadku, kiedy dany  
produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, IKEA zapewni jego  
zamiennik porównywalny pod względem funkcji, jakości i ceny.  
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uznane, IKEA,  
odpowiednio, pokryje koszty naprawy, części zamiennych, dojazdu  
i godzin pracy ekipy naprawczej oraz wysyłki. Wymienione części  
lub produkt stają się własnością IKEA. Reklamowany produkt  
powinien być czysty, a w przypadku jego zainstalowania, dostęp  
do niego nie może być utrudniony. Jeżeli w ramach obowiązującej 
gwarancji serwisant IKEA bądź autoryzowany partner naprawi  
lub wymieni wadliwy produkt, zostanie on również przez niego  
zainstalowany. Instalacja naprawionego lub wymienionego  
sprzętu zostanie przeprowadzona, jeżeli zapewniony zostanie  
należyty dostęp do uszkodzonego sprzętu AGD. Jeżeli sprzęt AGD  
znajduje się w miejscu trudnodostępnym lub zabudowany jest  
w sposób niestandardowy, do obowiązków klienta należy  
przygotowanie dostępu do uszkodzonego sprzętu przed wizytą 
serwisanta.

Kto odpowiada za naprawy serwisowe?
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie dokonana przez sieć 
autoryzowanych punktów serwisowych.
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Więcej informacji i poradników

Poradniki kupującego

Broszura kuchenna to jedno  
z najlepszych źródeł pomysłów  
i inspiracji. Przedstawia  
wybrane zestawy spośród 
tysięcy kombinacji możliwych  
w systemie METOD, ENHET 
i KNOXHULT.

Broszura kuchenna

Wykorzystaj do maksimum szafki kuchenne METOD
Jak wygląda twoja wymarzona kuchnia? Jak wiele czasu będziesz  
w niej spędzać i jak będziesz z niej korzystać? Gdy chodzi o kuchnię, 
każdy z nas oczekuje czegoś innego. Mamy różne marzenia i potrzeby, 
a także dysponujemy odmienną przestrzenią. Wobec tego czy istnieje  
coś, co może lepiej sprostać tej różnorodności niż wszechstronny 
system mebli kuchennych, który będzie odpowiadał każdemu i który 
zmieści się wszędzie? Dzięki szafkom w różnych rozmiarach, szufladom  
o niekończących się możliwościach i dopasowanym elementom wypo-
sażenia wewnętrznego możesz zbudować prawdziwą kuchnię marzeń 
bez względu na wielkość twojego domu ani rodziny.

50 lat kuchennego doświadczenia
Zajmujemy się kuchniami już od pół wieku. Przez dziesięciolecia  
słuchaliśmy ludzi na całym świecie, żeby móc projektować kuchnie, 
które będą zaspokajać twoje codzienne potrzeby przez wiele kolejnych  
lat. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć stylowe, trwałe 
i funkcjonalne kuchnie, w których będziesz z przyjemnością spędzać 
długie godziny. Nie masz się, czym martwić – nie brakuje nam ani  
doświadczenia, ani wiedzy, żeby krok po kroku doprowadzić cię  
do twojej wymarzonej kuchni.

PORADNIK KUPUJĄCEGO

Szafki kuchenne METOD

Meble kuchenne METOD mają 
bezpłatną, 25-letnią gwarancję. 
Więcej informacji znajdziesz  
w broszurze gwarancyjnej. 

Bezpłatna  
gwarancja 

25 
lat

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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Te poradniki zawierają wszystko, co musisz wiedzieć,  
jeśli chcesz jak najlepiej rozplanować układ 
oraz wnętrze swoich szafek kuchennych i szuflad.  

Szukasz kompletnej kuchni, takiej jak 
system METOD, albo jednej z naszych 
pozostałych kuchni? Ten poradnik 
wyszczególnia produkty wraz z cenami  
i zawiera przydatne informacje 
niezbędne podczas wybierania  
wymarzonej kuchni.

Poradnik kupującego 
nową kuchnię IKEA

Kuchnie 
IKEA�
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W poradniku znajdziesz  
wszystkie produkty 
przeznaczone do kuchni,  
wraz z cenami, ważnymi 
informacjami i wskazówkami, 
które pomogą ci zrealizować  
marzenia o wspaniałej kuchni. 

Mniej planowania, więcej z życia
Kuchnię ENHET łatwo kupić i równie łatwo przebudować, jeśli zajdzie
taka potrzeba lub po prostu uznasz, że nadszedł czas na zmiany.
Możesz wybrać jeden z gotowych zestawów i paroma kliknięciami
zamówić swoją nową kuchnię przez internet. Jej montaż nie sprawia
najmniejszych trudności i nie potrzeba do niego specjalistycznych
narzędzi.

Ciekawe wzornictwo i mnogość kolorów zachęcają do tego,  
aby za pomocą kuchni ENHET odzwierciedlić swoją osobowość. 
Odpowiednio dobrany zestaw zamkniętych szafek i otwartych  
półek w stabilnych metalowych obudowach pozwala wyeksponować 
swoje ulubione rzeczy, a całą resztę schować. Meble kuchenne  
ENHET są ponadto dostępne w różnych szerokościach i głębokościach, 
dzięki czemu łatwo dopasować je do niedużych pomieszczeń.

Szczegóły w broszurze  
gwarancyjnej.

ENHET
PORADNIK KUPUJĄCEGO

System mebli kuchennych
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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.

Poradnik ten ułatwi  
Ci zaplanowanie  
wymarzonej kuchni.

od początku
do końca
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Kuchnia IKEA� 
w 4 krokach

Poradnik opisuje kolejne etapy  
planowania, wymiarowania,  
zamawiania i montażu nowej  
kuchni IKEA. Znajdziesz ją  
w najbliższym sklepie IKEA  
lub na IKEA.pl/kuchnia

Szeroka oferta usług dodatkowych daje ci swobodę w decydowaniu, jak wiele chcesz zrobić samodzielnie, a ile prac wolisz zostawić nam. 

Usługi IKEA

DOSTAWA MONTAŻ I INSTALACJA KUCHNI
Nieważne, czy kupujesz w sklepie czy 
przez internet ani jak duże są twoje 
zakupy, zajmiemy się dźwiganiem 
ciężkich paczek i dostarczymy  
wszystko pod wskazany adres.

Przyda się mała czy duża pomoc? 
Oferujemy szeroki wybór usług 
montażu i instalacji. Daj nam znać,  
jaki zakres pomocy cię interesuje,  
a zjawimy się na miejscu i wszystkim 
się zajmiemy.

Nawet w przypadku większych projektów liczą się drobiazgi. Omów swoją koncepcję  
z doświad czonymi projektantami. Wspólnie dopracujemy każdy szczegół.

Zamów usługę na www.planowaniekuchni.ikea.pl 

Planowanie i doradztwo

KONSULTACJA PROJEKTU W SKLEPIE PLANOWANIE KUCHNI W SKLEPIE PLANOWANIE KUCHNI ZDALNE 
Masz już swój projekt i chcesz  
go skonsultować? Umów się  
na wizytę w najbliższm sklepie  
IKEA i omów projekt z pracownikiem 
działu Kuchnie. 

Spotkanie odbywa się w Twoim 
sklepie IKEA. Wymiarowaniem 
możesz zająć się sam lub zostawić  
to nam, korzystając z dodatkowej 
opcji wymiarowania (cena od 150,-).

79,-           99,-

Spotykamy się w wirtualnym pokoju
– nie musisz instalować dodatkowych
aplikacji ani programów, wystarczy
jedynie dostęp do Internetu.

99,-

107

DŁUŻSZE ŻYCIE PRODUKTÓW
Planujesz zakup nowego sprzętu  
AGD i nie wiesz, co zrobić ze starym? 
Zamawiając dostawę nowego sprzętu  
AGD z IKEA, zamów też odbiór  
niepotrzebnych sprzętów.



5
lat

Zakres gwarancji:
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego i obejmuje wady materiałów i wykonania 
wszystkich sprzętów gospodarstwa domowego. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu. 
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie dokonana poprzez sieć autoryzowanych 
punktów serwisowych.
 
Gwarancja nie dotyczy:
Sprzętów gospodarstwa domowego z serii TILLREDA oraz LAGAN.

Nasze sprzęty powstają przy współpracy z:
Electrolux, Whirlpool, Bosch, Elica, Faber, Midea.

Dowiedz się więcej o naszych sprzętach na: www.IKEA.pl/agd
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