
KNOXHULT
Poradnik kupującego

Meble kuchenne

Pielęgnacja
Szafki przecieraj do czysta  
szmatką zwilżoną wodą lub  
delikatnym detergentem.  
Następnie wytrzyj do sucha  
czystą szmatką. Powierzchnie 
ze stali nierdzewnej przecieraj  
po każdym użyciu gąbką i czystą 
szmatką, dodając w razie potrzeby 
delikatny detergent. Nie wycieraj  
kolistymi ruchami.

Bezpieczeństwo
Różne rodzaje ścian wymagają 
odmiennych elementów  
montażowych. Wybierz elementy  
mocujące odpowiednie  
do rodzaju ścian w twoim  
domu (do kupienia osobno).

Dobrze wiedzieć
Zawiasy można regulować  
w pionie, poziomie oraz na 
głębokość. Dzięki temu możliwe 
jest zamontowanie drzwi  
szafki we właściwej pozycji.  
Drzwi można zamontować tak,  
by otwierały się na lewą lub  
na prawą stronę. Nogi można 
wyregulować, żeby szafki stały 
stabilnie nawet na nierównej 
podłodze. 

Kompletna kuchnia za niewielkie pieniądze
Szukasz prostej kuchni, która zaskakuje wysoką jakością i niską ceną  
jednocześnie? Seria mebli kuchennych KNOXHULT obejmuje sześć 
kompletnych szafek z drzwiami, szufladami i półkami. Wszystkie szafki 
wewnątrz i na zewnątrz wykończono odporną na zadrapania i łatwą  
do utrzymania w czystości folią. Szafki stojące sprzedawane są  
w komplecie z blatem o głębokości 61 cm. Kuchnię KNOXHULT  
można uzupełnić sprzętem AGD. Dodaj zlew z baterią oraz wybrane 
gałki i uchwyty.

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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Przykładowe zestawy
Kuchnie są wyposażone w blaty, półki, szuflady, zawiasy i cokoły. Do cen poniższych zestawów dodaliśmy przykładowy zlew z syfonem i baterię. Wystarczy je uzupełnić o dowolny 
sprzęt AGD, gałki lub uchwyty. Proponowane urządzenia z serii LAGAN znajdziesz na str. 4. Kuchnię KNOXHULT można też wyposażyć w inne urządzenia AGD z asortymentu IKEA.

Cena całkowita 
Biały 191.804.64 733,-
Szary 991.804.36 818,-
Biały z połyskiem 291.804.68 888,-

Zestaw zawiera następujące elementy
KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladami, 120 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 120 cm 1 szt.
FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany, 45×39 cm 1 szt.
LILLVIKEN syfon z sitkiem do zlewu 1-komorowego 1 szt.
LAGAN bateria kuchenna 1 szt.

Cena całkowita 
Biały 891.804.65 1073,-
Szary 191.804.35 1268,-
Biały z połyskiem 091.804.69 1388,-

Zestaw zawiera następujące elementy
KNOXHULT szafka stojąca z szufladami, 40 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka stojąca z szufladami, 120 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 40×75 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 60×60 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 120 cm 1 szt.
FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany, 45×39 cm 1 szt.
LILLVIKEN syfon z sitkiem do zlewu 1-komorowego 1 szt.
LAGAN bateria kuchenna 1 szt.

Cena całkowita 
Biały 691.804.66 778,-
Szary 791.804.42 868,-
Biały z połyskiem 891.804.70 1008,-

Zestaw zawiera następujące elementy
KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladą, 180 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 120 cm 1 szt.
FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany, 45×39 cm 1 szt.
LILLVIKEN syfon z sitkiem do zlewu 1-komorowego 1 szt.
LAGAN bateria kuchenna 1 szt.

Cena całkowita 
Biały 491.804.67 1118,-
Szary 791.804.37 1318,-
Biały z połyskiem 691.804.71 1508,-

Zestaw zawiera następujące elementy
KNOXHULT szafka stojąca z szufladami, 40 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladą, 180 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 40×75 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 60×60 cm 1 szt.
KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 120 cm 1 szt.
FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany, 45×39 cm 1 szt.
LILLVIKEN syfon z sitkiem do zlewu 1-komorowego 1 szt.
LAGAN bateria kuchenna 1 szt.

Całkowite wymiary: S182×G61 cm Całkowite wymiary: S224×G61 cm

Całkowite wymiary: S182×G61 cm Całkowite wymiary: S224×G61 cm

Blat sprzedawany  
w komplecie 
z szafkami  
stojącymi.

Blat sprzedawany  
w komplecie 
z szafkami  
stojącymi.

Blat sprzedawany  
w komplecie 
z szafkami  
stojącymi.

Blat sprzedawany  
w komplecie 
z szafkami  
stojącymi.



Dostępne elementy - skomponuj własny zestaw 
Obudowy szafek są wykonane z płyt wiórowych o grubości 16 mm. Drzwi i fronty szuflad wykończone są folią melaminową w kolorze białym, białym z połyskiem oraz szarą  
folią polipropylenową. Kuchnie z szarymi i białymi frontami występują w połączeniu z laminatowymi blatami imitującymi dąb. Kuchnie z białymi frontami z połyskiem łączone  
są z czarnymi blatami imitującymi kamień. Szafki są wyposażone w blaty, półki, szuflady, zawiasy i cokoły. Wystarczy je uzupełnić o dowolny sprzęt AGD oraz wybrany  
przez ciebie zlew, baterię, gałki i uchwyty.

SZAFKI STOJĄCE

KNOXHULT szafka stojąca z szufladami. Szuflada  
z blokadą. Fronty szuflad pokryte są folią, która tworzy 
odporną na zarysowania powierzchnię. Dzięki regulowa-
nym nogom szafka stoi stabilnie nawet na nierównej 
podłodze. Blat sprzedawany w komplecie z szafką. 
42x61x90 cm. Szerokość szafki 40 cm.
Biały 903.267.87 200,-
Szary 703.267.93 280,-
Biały z połyskiem 703.268.06 280,-

Nowość 
KNOXHULT szafka stojąca narożna z półką.
Umożliwia ustawienie narożne, na przykład w kuchniach 
w kształcie litery L lub U. W tych przestronnych szafkach 
można przechowywać wszystkie swoje garnki, patelnie  
i zastawy stołowe. Dodaj wewnętrzne organizery, pojemniki 
do sortowania odpadów i oświetlenie, aby kuchnia stała 
się bardziej funkcjonalna i umożliwiała wydajną pracę. 
Obudowa i fronty pokryte są folią, która tworzy odporną  
na zarysowania, łatwą do utrzymania w czystości powierzch-
nię. Zawiasy można regulować w pionie, poziomie oraz  
na głębokość, dzięki czemu zamontowanie drzwi szafki  
we właściwej pozycji nie sprawia trudności. Dzięki regu-
lowanym nogom szafka stoi stabilnie nawet na nierównej 
podłodze.Drzwiczki można zamontować, aby otwierały się 
w lewo lub w prawo. Blat sprzedawany w komplecie  
z szafką. 100x61x91 cm. Długość blatu 122 cm.

Biały 004.861.29 400,-
Szary 204.861.28 500,-
Biały z połyskiem 404.861.27 500,-

KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladą.  
Można w niej zamontować zlew i dowolnie zagospodarować 
jej wnętrze dzięki dwóm regulowanym półkom. Obudowa  
i fronty pokryte są folią tworzącą odporną na zarysowania 
i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Zawiasy 
można regulować w pionie, poziomie oraz na głębokość, 
dzięki czemu zamontowanie drzwi szafki we właściwej 
pozycji nie sprawia trudności. Dzięki regulowanym nogom 
szafka stoi stabilnie nawet na nierównej podłodze.  
Szuflada z blokadą. Zwis blatu wynosi 1 cm z każdej strony. 
Blat sprzedawany w komplecie z szafką. 122x61x90 cm. 
Szerokość szafki 120 cm.

Biały 303.267.90 350,-
Szary 503.267.94 400,-
Biały z połyskiem 503.268.07 450,-

KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladą.  
Można w niej zamontować zlew i dowolnie zagospodarować 
jej wnętrze dzięki dwóm regulowanym półkom. Obudowa  
i fronty pokryte są folią tworzącą odporną na zarysowania 
i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Zawiasy 
można regulować w pionie, poziomie oraz na głębokość, 
dzięki czemu zamontowanie drzwi szafki we właściwej 
pozycji nie sprawia trudności. Dzięki regulowanym nogom 
szafka stoi stabilnie nawet na nierównej podłodze.  
Zwis blatu wynosi 1 cm z każdej strony. Należy uzupełnić  
o dowolny piekarnik do zabudowy oraz płytę grzewczą 
i zlew. Blat sprzedawany w komplecie z szafką.  
182x61x90 cm. Szerokość szafki 180 cm.

Biały 703.267.88 395,-
Szary 203.267.95 450,-
Biały z połyskiem 303.268.08 570,-

SZAFKI ŚCIENNE

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami. Wnętrze szafki 
można dowolnie zagospodarować dzięki regulowanej 
półce. Drzwi pokryte są folią, która tworzy odporną na 
zarysowania powierzchnię. Drzwi można zamontować tak, 
by otwierały się na lewą lub na prawą stronę. 40×31×75 cm.
Biały 503.267.89 70,-
Szary 803.267.97 90,-
Biały z połyskiem 903.268.10 110,-

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami. Wnętrze szafki 
można dowolnie zagospodarować dzięki regulowanej 
półce. Drzwi pokryte są folią, która tworzy odporną  
na zarysowania powierzchnię. 60×31×60 cm.

Biały 103.267.91 70,-
Szary 603.267.98 80,-
Biały z połyskiem 703.268.11 110,-

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami. Wnętrze szafki 
można dowolnie zagospodarować dzięki dwóm regulowa-
nym półkom. Drzwi pokryte są folią, która tworzy odporną 
na zarysowania powierzchnię. Drzwi można zamontować 
tak, by otwierały się na lewą lub na prawą stronę.  
120x31x75 cm.

Biały 903.267.92 145,-
Szary 003.267.96 180,-
Biały z połyskiem 103.268.09 200,-

DODATKOWE WYPOSAŻENIE  
 
Jeszcze więcej zlewów i baterii oraz szczegółowych informacji o nich znajdziesz 
w poradniku kupującego Blaty, zlewy i baterie kuchenne, na stronie IKEA.pl 
i w sklepach IKEA. 

FYNDIG zlew 46x40 cm. Zlew wykonany jest ze stali nierdze-
wnej – higienicznego, wytrzymałego i trwałego materiału, 
który łatwo utrzymać w czystości. Materiał tłumiący 
dźwięki. Pasuje do szafek o szerokości min. 50 cm. 

Stal nierdzewna 902.021.26 99,-

LILLVIKEN syfon z sitkiem i korkiem do 1-komorowego 
zlewu. Posiada przyłącze do zmywarki i pralki.  
W zestawie korek z sitkiem ze stali nierdzewnej.

103.115.39 50,-

LAGAN bateria kuchenna. Jednouchwytowa. Wylewka 
obracana o 360°. W16 cm.

Chromowany 100.850.27 89,-
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Proponowany sprzęt AGD

LAGAN piekarnik. Oferuje podstawowe, przydatne  
na co dzień funkcje. Zużycie energii przy standardowym  
ładunku z włączoną górną i dolną grzałką: 0,75 kWh.  
Klasa energetyczna A. 59,4×56×59 cm.

Biały 504.169.21 569,-

LAGAN płyta gazowa. 58×50 cm. Szybko się rozgrzewa 
się i natychmiast reaguje na precyzyjne ruchy pokrętłem, 
dzięki czemu można z łatwością dopasować temperaturę 
grzania do gotowanej potrawy. Palniki: 1×3000W, 2×2000W, 
1×1000W. 59,4x51x9 cm.
Biały 404.354.49 399,-

LAGAN płyta witroceramiczna. Łatwa w czyszczeniu 
gładka powierzchnia ze szkła hartowanego. Można też 
wykorzystać ją w charakterze dodatkowego blatu. Pola 
grzewcze: 1x2300W, 1x1200W, 1x1800W. 59×52×3,9 cm.

Czarny 501.823.52 499,-

LAGAN okap montowany do ściany. Przeznaczony  
do zabudowy okap z 3-biegowym wentylatorem. 
Wydajność wyciągu: 272 m³/h. Poziom hałasu 
przy maks. prędkości: 71 dB (A). 60x51x13 cm.
Biały 504.013.83 199,-
Stal nierdzewna 203.889.67 299,-

LAGAN rura dekoracyjna do okapu. Zamienia okap 
LAGAN w wyciąg kominowy.
Stal nierdzewna 900.690.66 149,-

LAGAN lodówko-zamrażarka. Drzwi można zamontować 
tak, by otwierały się na lewą lub na prawą stronę.  
Zużycie energii: 294 kWh/rok. Pojemność lodówki: 194 l.  
Pojemność zamrażarki: 109 l. Klasa energetyczna A+. 
59,5×64,2×174,5 cm.
Biały 102.823.63 1299,-

4-gwiazdkowa zamrażarka/zamrażalnik.  
Do mrożenia świeżej żywności w temp. -18°C 
lub niższej.

LAGAN lodówko-zamrażarka. Drzwi można zamontować 
tak, by otwierały się na lewą lub na prawą stronę.  
Zużycie energii: 136 kWh/rok. Pojemność lodówki: 97 l.  
Pojemność zamrażalnika: 16 l. Klasa energetyczna A++.  
55×57×84,5 cm. 
Biały 603.349.63 749,-

4-gwiazdkowa zamrażarka/zamrażalnik.  
Do mrożenia świeżej żywności w temp. -18°C 
lub niższej.

Przedstawiony poniżej sprzęt AGD to jedynie część asortymentu. Jeszcze więcej sprzętów AGD oraz szczegółowych  
informacji o nich znajdziesz w poradniku kupującego Sprzęt AGD, na stronie IKEA.pl i w sklepach IKEA.

©
 In

te
r 

IK
EA

 S
ys

te
m

s 
B

.V
. 2

02
0 

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.  v08/2020


