
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.
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Szczegóły w broszurze  
gwarancyjnej.
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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.
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Usługi IKEA

Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele prac związanych z zakupem nowej kuchni chcesz przeprowadzić  
we własnym zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam. Poniżej znajdziesz opis oferowanych przez nas usług.

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

Zamów usługę na IKEA.pl/planowaniekuchni  

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,-    

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

79,-
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Usługi

Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele  
prac związanych z zakupem nowej kuchni chcesz przeprowadzić  
we własnym zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam.  
Poniżej znajdziesz opis oferowanych przez nas usług.

Planowanie kuchni
Nawet w przypadku większych projektów liczą się 
drobiazgi. Omów swoją koncepcję z doświadczo-
nymi projektantami. Wspólnie dopracujemy każdy 
szczegół.

Wymiarowanie
Jeżeli zechcesz, możemy wymierzyć pomiesz-
czenie i wszystko sprawdzić – od rozmieszczenia 
okien, drzwi i gniazdek elektrycznych, po materiał 
i stan ścian.

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy w IKEA, możesz zaoszczędzić sporo 
czasu. Złóż zamówienie przez internet, a gdy 
przyjedziesz do sklepu, wszystko będzie gotowe 
do odbioru.

Polityka zwrotów
Zawsze możesz zmienić zdanie. Masz 365 dni
na zwrócenie dowolnego nieużywanego pro-
duktu, nawet jeśli został już złożony. W zamian 
otrzymasz zwrot pełnej kwoty zakupu.

Instalacja
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.

Na raty w IKEA
Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ra-
tom płatność możesz rozłożyć na 12, 18, 24, 30, 36 
lub 48 miesięcy. Ty decydujesz – im dłuższy okres, 
tym niższa rata. Raty IKEA są dostępne na wszyst-
kie produkty i usługi od 300 zł do 22 000 zł na 
IKEA.pl lub do 50 000 zł w sklepach stacjonarnych. 
Do 22 000 zł nie musisz dokumentować swojego 
dochodu, wystarczy dowód osobisty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 
18,22% i została obliczona na dzień 11.05.2021 r. 
Oprocentowanie zmienne 7,00%. 
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 3 300,00 zł; całkowity koszt kredytu 
457,79 zł (prowizja 257,40 zł; odsetki 200,39 zł; 
ubezpieczenie 0 zł; usługi dodatkowe 0 zł); całko-
wita kwota do zapłaty 3 757,79 zł; 18 miesięcznych 
rat w wysokości 208,77 zł.  

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank 
AB (publ) S.A. Oddział w Polsce – przyjmuje 
dane od Kredytobiorców, informuje o ofercie 
Ikano Banku oraz o procesie udzielania kredytu. 
Dostępność kredytu zależy od pozytywnego  
wyniku oceny zdolności kredytowej. Materiał nie 
jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji na ikanobank-online.pl

Dostawa
Nieważne, czy kupujesz w sklepie, czy w inter-
necie ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy się 
dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy wszyst-
ko pod wskazany adres.

Odbiór zużytego sprzętu AGD
Kupiłeś nową kuchnię i nie wiesz co zrobić ze 
starym sprzętem AGD? Wraz z zakupem Twojej 
nowej kuchni, możemy uzgodnić termin odbioru 
starego sprzętu AGD, który wymieniasz. Nie 
martw się - przekażemy go do utylizacji.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowane tak, 
aby można je było złożyć samodzielnie, jednak  
w razie potrzeby z przyjemnością w tym 
pomożemy. 

WYMIAROWANIE MONTAŻ I INSTALACJA KUCHNI DOSTAWA
Każdy detal ma znaczenie. Możemy 
dokładnie wymierzyć pomieszczenie, 
które chcesz zagospodarować – dzięki 
temu podczas planowania nic cię nie 
zaskoczy.

Wszystkie nasze produkty są  
projektowane tak, aby można je  
było złożyć samodzielnie, jednak
w razie potrzeby z przyjemnością  
w tym pomożemy.

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.

DŁUŻSZE ŻYCIE PRODUKTÓW NA RATY W IKEA
Kupiłeś nową kuchnię i nie wiesz  
co zrobić ze starym sprzętem AGD? 
Wraz z zakupem Twojej nowej kuchni, 
możemy uzgodnić termin odbioru  
starego sprzętu AGD, który wymieniasz. 
Nie martw się - przekażemy go do 
utylizacji.

Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ratom płatność możesz rozłożyć  
na 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy. Ty decydujesz – im dłuższy okres, tym niższa rata.  
Raty IKEA są dostępne na wszystkie produkty i usługi od 300 zł do 22 000 zł na IKEA.pl  
lub do 50 000 zł w sklepach stacjonarnych. Do 22 000 zł nie musisz dokumentować  
swojego dochodu, wystarczy dowód osobisty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu  
wynosi 18,22% i została obliczona na dzień 11.05.2021 r. Oprocentowanie zmienne 7,00%.
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 300,00 zł; całkowity koszt kredytu 
457,79 zł (prowizja 257,40 zł; odsetki 200,39 zł; ubezpieczenie 0 zł; usługi dodatkowe 0 zł);  
całkowitakwota do zapłaty 3 757,79 zł; 18 miesięcznych rat w wysokości 208,77 zł.

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce – przyjmuje
dane od Kredytobiorców, informuje o ofercie Ikano Banku oraz o procesie udzielania kredytu.
Dostępność kredytu zależy od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej. Materiał  
nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Więcej informacji na ikanobank-online.pl
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Nawet w przypadku większych projektów liczą się 
drobiazgi. Omów swoją koncepcję z doświadczo-
nymi projektantami. Wspólnie dopracujemy każdy 
szczegół.

Wymiarowanie
Jeżeli zechcesz, możemy wymierzyć pomiesz-
czenie i wszystko sprawdzić – od rozmieszczenia 
okien, drzwi i gniazdek elektrycznych, po materiał 
i stan ścian.

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy w IKEA, możesz zaoszczędzić sporo 
czasu. Złóż zamówienie przez internet, a gdy 
przyjedziesz do sklepu, wszystko będzie gotowe 
do odbioru.

Polityka zwrotów
Zawsze możesz zmienić zdanie. Masz 365 dni
na zwrócenie dowolnego nieużywanego pro-
duktu, nawet jeśli został już złożony. W zamian 
otrzymasz zwrot pełnej kwoty zakupu.

Instalacja
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.

Na raty w IKEA
Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ra-
tom płatność możesz rozłożyć na 12, 18, 24, 30, 36 
lub 48 miesięcy. Ty decydujesz – im dłuższy okres, 
tym niższa rata. Raty IKEA są dostępne na wszyst-
kie produkty i usługi od 300 zł do 22 000 zł na 
IKEA.pl lub do 50 000 zł w sklepach stacjonarnych. 
Do 22 000 zł nie musisz dokumentować swojego 
dochodu, wystarczy dowód osobisty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 
(RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 
18,22% i została obliczona na dzień 11.05.2021 r. 
Oprocentowanie zmienne 7,00%. 
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 3 300,00 zł; całkowity koszt kredytu 
457,79 zł (prowizja 257,40 zł; odsetki 200,39 zł; 
ubezpieczenie 0 zł; usługi dodatkowe 0 zł); całko-
wita kwota do zapłaty 3 757,79 zł; 18 miesięcznych 
rat w wysokości 208,77 zł.  

IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano Bank 
AB (publ) S.A. Oddział w Polsce – przyjmuje 
dane od Kredytobiorców, informuje o ofercie 
Ikano Banku oraz o procesie udzielania kredytu. 
Dostępność kredytu zależy od pozytywnego  
wyniku oceny zdolności kredytowej. Materiał nie 
jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji na ikanobank-online.pl

Dostawa
Nieważne, czy kupujesz w sklepie, czy w inter-
necie ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy się 
dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy wszyst-
ko pod wskazany adres.

Odbiór zużytego sprzętu AGD
Kupiłeś nową kuchnię i nie wiesz co zrobić ze 
starym sprzętem AGD? Wraz z zakupem Twojej 
nowej kuchni, możemy uzgodnić termin odbioru 
starego sprzętu AGD, który wymieniasz. Nie 
martw się - przekażemy go do utylizacji.

Montaż
Wszystkie nasze produkty są projektowane tak, 
aby można je było złożyć samodzielnie, jednak  
w razie potrzeby z przyjemnością w tym 
pomożemy. 
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Zaprowadź porządek w kuchni

Dobrze zorganizowana kuchnia to miejsce, w którym  
przyjemnie spędza się czas. Planując, co powinno się  
w niej znaleźć, zastanów się, jak zamierzasz wykorzystać  
szafki, półki i przestrzeń na blacie, żeby zaspokoić swoje  
kuchenne potrzeby. 

Opracowaliśmy szereg akcesoriów, które można połączyć  
z otwartymi obudowami ENHET, aby zwiększyć ich 
funkcjonalność i wszechstronność.
 
Wszystkie akcesoria do kuchni ENHET znajdziesz na str. 26 – 31.

1. Przenośną płytę grzewczą można zawiesić na haczyku  
z boku otwartej obudowy stojącej, aby zyskać na blacie 
więcej miejsca na przygotowanie posiłku.

2. Otwarta obudowa pod płytą grzewczą zapewnia podczas 
gotowania łatwy dostęp do garnków, patelni i drobnego 
sprzętu AGD.

3. Aby kuchnia była w pełni funkcjonalna, tuż obok szafek  
warto ustawić lodówko-zamrażarkę. Całość można też 
zamienić w pralnię, dostawiając do szafek pralkę.

4. Szuflady oferują praktyczne miejsce do przechowywania 
zarówno drobnych przyborów kuchennych, jak i dużych 
garnków. Wysuwają się niemal do samego końca, dzięki 
czemu łatwiej przegląda się ich zawartość i sięga 
po potrzebne przedmioty. Wnętrze szuflad można 
uporządkować za pomocą tacek, pojemników i stojaków  
na talerze.

5. Wnętrze szafki na zlew można zagospodarować z użyciem 
zestawu koszy na odpady segregowane HÅLLBAR. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu ograniczone zostaje ryzyko zabrudzenia 
kuchni podczas przekładania odpadków ze zlewu do kosza.

6. Szyna z haczykami ENHET oraz pojemniki SKATTÅN pozwalają 
wykorzystać każdy centymetr przestrzeni pod szafkami 
ściennymi, zwalniając przy tym miejsce na blacie.

7. Półka obrotowa ENHET zapewnia szybki i wygodny dostęp  
do słoiczków z przyprawami albo filiżanek do espresso.

8. Wstawiana półka wisząca ENHET tworzy dodatkowe miejsce 
do przechowywania w przestrzeni pomiędzy półkami  
otwartej obudowy ENHET.

1
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Zestawy dostawiane

Przestrzeń do działania
Kuchnia jest punktem centralnym każdego domu, dlatego musi
być zarówno piękna, jak i praktyczna. Zestaw mebli kuchennych
ENHET można bez trudu rozbudować o elementy oferujące 
więcej miejsca do przechowywania i tworzące przestrzeń  
do jedzenia lub miłego spędzania czasu. Mając to na względzie,  
przygotowaliśmy szeroki wybór dopasowanych do najróżniejszych  
potrzeb dostawianych zestawów, które pomogą w pełni 
wykorzystać dostępny metraż.

Przechowywanie
Im mniejsza przestrzeń, tym lepiej trzeba wszystko przemyśleć.
Jeśli wszystko jest na swoim miejscu, wyeksponowane  
na otwartych półkach lub pochowane w szafkach z drzwiami  
i szufladami, możesz stworzyć atmosferę przytulnego spokoju,
choćby kuchnia miała mikroskopijne wymiary. Całość można
uzupełnić wysokimi szafkami, które sporo pomieszczą bez
zajmowania zbyt wiele cennej przestrzeni, lub otwartymi 
szafkami ściennymi na często używane rzeczy. 

Miejsce pracy 
Gotowanie jest łatwiejsze, gdy nie brakuje nam miejsca, dlatego
seria ENHET oferuje kilka elementów, za pomocą których możesz  
rozbudować swoją kuchnię. Może to być na przykład wyspa 
kuchenna – idealne miejsce do rozpakowywania zakupów czy 
przygotowywania i podawania jedzenia, a ponadto sporo się  
w niej zmieści. Szafki i obudowy ENHET sprawdzą się doskonale
nie tylko do przechowywania kuchennych szpargałów – na ich
blatach można też poukładać rzeczy używane każdego dnia, 
takie jak przenośna płyta indukcyjna czy ekspres do kawy. 

Wygodne siedzenie 
Nawet w niedużym pomieszczeniu można urządzić kuchnię,  
w której wszyscy będą czuli się jak u siebie, gdzie chętnie usiądą  
i spędzą trochę czasu. Wyspa kuchenna roztacza wokół siebie
przyjemną aurę – można przy niej usiąść i szybko coś przekąsić,
gotować wspólnie z rodziną i przyjaciółmi albo po prostu sobie
posiedzieć. Wykorzystaj głębsze i płytsze obudowy, tak aby
wygospodarować miejsce na wsunięcie stołka lub krzesła,  
gdy akurat nie są potrzebne. 

Kompletna kuchnia ENHET + zestaw dostawiany ENHET

Wszystkie kompletne kuchnie ENHET znajdziesz na str. 8 – 18.
Wszystkie zestawy dostawiane ENHET znajdziesz na str. 9 – 23.
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Znalezienie odpowiednich szafek jest łatwiejsze, niż się wydaje. Na tej stronie przedstawiamy
przegląd wszystkich rodzajów i rozmiarów szafek oraz obudów dostępnych w systemie mebli
kuchennych ENHET. Na kolejnych stronach znajdziesz wszystkie dostępne elementy oraz ich ceny.

W sam raz do twojej kuchni

Zamknięte szafki

Szafka wysoka  
z półkami
W180 cm
dostępne rozmiary:
S30×G30 cm

Szafka ścienna z półkami
W75 cm
dostępne rozmiary:
S40×G15 cm  S40×G30 cm 
S60×G15 cm  S60×G30 cm 
S80×G15 cm  S80×G30 cm 

Szafka ścienna z półką
W60 cm
dostępne rozmiary:
S60×G30 cm

Szafka stojąca z półkami
W75 cm
dostępne rozmiary:
S40×G60 cm
S60×G60 cm
S80×G60 cm

Szafka stojąca z 3 szufladami
W75 cm
dostępne rozmiary:
S40×G60 cm
S60×G60 cm
S80×G60 cm

Szafka stojąca na piekarnik
W75 cm
dostępne rozmiary:
S60×G60 cm
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Otwarte obudowy

Szafka stojąca na zlew
W75 cm
dostępne rozmiary:
S60×G60 cm

Obudowa wysoka z półkami
W180 cm
dostępne rozmiary:
S30×G30 cm
S60×G30 cm

Obudowa stojąca z półkami
W75 cm
dostępne rozmiary:
S40×G60 cm
S60×G60 cm

Obudowa ścienna z półkami
W75 cm
dostępne rozmiary:
S40×G15 cm  S40×G30 cm 
S60×G15 cm  S60×G30 cm 
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Kompletna kuchnia ENHET

Zakup kompletnej kuchni jeszcze nigdy nie był aż tak prosty.
Wykorzystując poszczególne elementy systemu ENHET,
stworzyliśmy szereg praktycznych zestawów, które znajdziesz  
i kupisz przez internet.  
 
 

Pozostaje tylko wybrać kuchnię, która odpowiada twoim  
potrzebom i poradzi sobie z twoim temperamentem.  
Dzięki połączeniu przechowywania otwartego i zamkniętego, 
różnych kolorów i wybranych akcesoriów raz-dwa zbudujesz  
w pełni funkcjonalną i zdecydowanie osobistą kuchnię.

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115
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EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K508
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Kompletna kuchnia ENHET

ENHET K100 S103×G63,5×W222 cm.
Zestaw ma zaledwie 103 cm szerokości, ale oferuje idealne połączenie otwartego
i zamkniętego przechowywania ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 393.366.81 1147,- 693.367.12 1147,-
Drzwi ramowe, biały — — 993.367.15 1502,-
Drzwi ramowe, szary 493.366.90 1422,- 393.367.18 1512,-
Drzwi, imitacja dębu 893.367.06 1213,- — —
Drzwi, imitacja betonu 293.367.09 1193,- 293.367.33 1302,-

ENHET K101 S103×G63,5×W222 cm. 
Ten zestaw stanowi doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania
ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami, choć ma zaledwie 103 cm szerokości.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.368.95 1219,- 293.369.26 1110,-
Drzwi ramowe, biały — — 993.369.37 1447,-
Drzwi ramowe, szary 593.369.01 1352,- 993.369.61 1447,-
Drzwi, imitacja dębu 293.369.12 1168,- — —
Drzwi, imitacja betonu — — 693.370.14 1367,-
Drzwi, imitacja betonu/biały 593.369.20 1133,- — —

ENHET K102 S123×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw stanowi połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania, przestrzeni
roboczej i miejsca na zabudowę sprzętu AGD – wszystko na zaledwie 123 cm szerokości. 

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.370.21 1070,- 693.370.66 1070,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.370.72 1382,-
Drzwi ramowe, szary 893.370.46 1291,- 793.370.75 1391,-
Drzwi, imitacja dębu 493.370.53 1112,- — —
Drzwi, imitacja betonu 793.370.61 1102,- 393.370.82 1211,-

ENHET K103 S123×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw to doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania  
z przestrzenią roboczą oraz miejscem do gotowania – wszystko na zaledwie 123 cm 
szerokości.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 593.370.95 1188,- 993.371.16 1188,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.371.23 1568,-
Drzwi ramowe, szary 593.376.46 1468,- 493.371.33 1568,-
Drzwi, imitacja dębu 993.371.02 1274,- — —
Drzwi, imitacja betonu 293.371.10 1244,- 493.371.66 1353,-

30 cm
(11¾")

60 cm
(25⅜")

103 cm (40½")

63.5 cm (25")

56
 c

m
 (2

2"
)

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

32 cm
(12 ⅝")

100 cm (39 ⅜")
103 cm (40 ½")
103 cm (40 ½")

15 cm
(5 ⅞")

63.5 cm (25")

56
 c

m
(2

2"
)

34
.5

 c
m

 (1
3 
⅝

")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

60 cm (23 ⅝")

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")

30 cm
(11 ¾")

60 cm (23 ⅝")
123 cm (48 ⅜")

56
 c

m
(2

2"
)63.5 cm

(25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

32 cm
(12 ⅝")

120 cm (47 ¼")
123 cm (48 ⅜")

63.5 cm (25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

56
 c

m
(2

2"
)

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")
34

.5
 c

m
 (1

3 
⅝

")

Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

ENHET K104 S123×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania 
ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami, zajmując niewielką, ale świetnie rozplanowaną 
przestrzeń.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 493.371.71 1370,- 393.372.23 1518,-
Drzwi ramowe, biały — — 693.372.26 1728,-
Drzwi ramowe, szary 893.371.74 1638,- 093.372.29 1638,-
Drzwi, imitacja dębu 593.372.17 1484,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.372.20 1454,- 493.372.32 1583,-

ENHET K105 S143×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw ma jedynie 143 cm szerokości, ale oferuje idealne połączenie otwartego
i zamkniętego przechowywania ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami. 

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 793.372.35 1207,- 693.372.50 1154,-
Drzwi ramowe, biały — — 093.372.53 1453,-
Drzwi ramowe, szary 193.372.38 1343,- 393.372.56 1453,-
Drzwi, imitacja dębu 993.372.44 1189,- — —
Drzwi, imitacja betonu 293.372.47 1179,- 793.372.59 1278,-
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ENHET K106 S163×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw to perfekcyjne połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania  
z miejscem na ustawienie wolnostojącego sprzętu AGD.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 493.372.65 1284,- 993.372.82 1297,-
Drzwi ramowe, biały — — 293.372.85 1566,-
Drzwi ramowe, szary 893.372.68 1466,- 693.372.88 1566,-
Drzwi, imitacja dębu 193.372.76 1317,- — —
Drzwi, imitacja betonu 593.372.79 1307,- 093.372.91 1386,-

ENHET K107 S163×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw zapewnia doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania 
z przestrzenią roboczą i miejscem do gotowania, tworząc niewielką, ale świetnie 
rozplanowaną kuchnię.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.372.95 1511,- 693.373.49 1627,-
Drzwi ramowe, biały — — 993.373.57 1882,-
Drzwi ramowe, szary 893.373.10 1762,- 293.373.65 1882,-
Drzwi, imitacja dębu 593.373.35 1693,- — —
Drzwi, imitacja betonu 393.373.41 1653,- 093.373.71 1692,-
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Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET K109 S183×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw zapewnia doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego  
przechowywania z przestrzenią roboczą i miejscem do gotowania,  
tworząc niewielką, ale świetnie rozplanowaną kuchnię.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.374.61 1830,- 993.375.12 1877,-
Drzwi ramowe, biały — — 293.375.20 2096,-
Drzwi ramowe, szary 093.374.70 2106,- 193.375.25 2131,-
Drzwi, imitacja dębu 893.374.90 1932,- 593.375.47 2221,-
Drzwi, imitacja betonu 093.374.94 1912,- 793.375.32 2091,-

ENHET K110 S183×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw zapewnia doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego  
przechowywania, przestrzeni roboczej, miejsca do gotowania i wygodnego  
rozmieszczenia sprzętu AGD.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 493.372.94 1621,- 893.373.48 1664,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.373.64 2028,-
Drzwi ramowe, szary 993.373.19 1937,- 293.373.70 2032,-
Drzwi, imitacja dębu 893.373.34 1778,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.373.38 1738,- 993.373.76 1907,-

ENHET K111 S183×G63,5×W222 cm.
Otwarte i zamknięte przechowywanie połączone z miejscem na wolnostojący sprzęt
AGD oraz sporą przestrzenią do przygotowywania posiłków lub składania wypranych
ubrań.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.373.87 1422,- 193.374.60 1259,-
Drzwi ramowe, biały — — 793.374.62 1598,-
Drzwi ramowe, szary 193.374.41 1498,- 093.374.65 1588,-
Drzwi, imitacja dębu 493.374.49 1324,- — —
Drzwi, imitacja betonu 693.374.53 1294,- 893.374.71 1373,-

ENHET K108 S163×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania,
miejsca na zabudowę sprzętu AGD i sporej przestrzeni roboczej, jeśli zdecydujesz się 
na wąską płytę grzewczą.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 393.373.79 1668,- 093.374.32 1628,-
Drzwi ramowe, biały — — 993.374.37 1937,-
Drzwi ramowe, szary 793.373.82 1856,- 393.374.40 1956,-
Drzwi, imitacja dębu 493.374.25 1672,- — —
Drzwi, imitacja betonu 693.374.29 1731,- 293.374.50 1731,-

30 cm
(11 ¾")

120 cm (47 ¼")
183 cm (72 ")

63.5 cm (25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

56
 c

m
(2

2"
)

34
.5

 c
m

 (1
3 
⅝

")

32 cm
(12 ⅝")30 cm

(11 ¾")

180 cm (70 ⅞")
183 cm (72")

60 cm (23 ⅝")

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")

63.5 cm (25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")

56
 c

m
 (2

2"
)

32 cm
(12 ⅝")

120 cm (47 ¼")

183 cm (72")

87
.5

 c
m

 (3
4 

½
")

63.5 cm (25")

56
 c

m
 (2

2"
)

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

34
.5

 c
m

 (1
3 
⅝

")

30 cm
(11 ¾")

80 cm
(31 ½")

163 cm (64 ⅛")

60 cm (23 ⅝")

63.5 cm (25")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

56
 c

m
 (2

2"
)

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")

Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET K115 S203×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw przekonuje do siebie przepastnymi szufladami, które ułatwiają dostęp 
do naczyń i kuchennych przyborów, miejscem na zabudowę sprzętu AGD i sporą 
przestrzenią roboczą, jeśli wybierzesz wąską płytę grzewczą.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.373.04 1805,- 493.373.12 1852,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.373.16 2671,-
Drzwi ramowe, szary 093.373.14 2105,- 693.373.11 2245,-
Drzwi, imitacja dębu 293.373.13 2220,- — —
Drzwi, imitacja betonu 793.373.15 2180,- 393.373.17 2150,-

ENHET K112 S183×G63,5×W222 cm.
W urządzonej z rozmysłem kuchni znalazło się miejsce na otwarte i zamknięte
przechowywanie, przestrzeń roboczą oraz wolnostojący lub zabudowany sprzęt AGD.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.374.74 1243,- 893.375.03 1269,-
Drzwi ramowe, biały — — 793.375.08 1578,-
Drzwi ramowe, szary 193.374.79 1477,- 193.375.11 1577,-
Drzwi, imitacja dębu 293.374.93 1318,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.374.99 1298,- 293.375.15 1377,-

ENHET K113 S183×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje zamknięte szafki, w sam raz na ukrycie kuchennego bałaganu, 
oraz otwarte obudowy do wyeksponowania najlepszej zastawy, połączone  
z przestrzenią roboczą i miejscem do gotowania. 

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 393.374.21 1659,- 393.374.16 1703,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.374.15 2062,-
Drzwi ramowe, szary 793.374.19 1967,- 893.374.14 2057,-
Drzwi, imitacja dębu 593.374.20 1867,- — —
Drzwi, imitacja betonu 193.374.17 1868,- 093.374.13 1937,-

ENHET K114 S203×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania,
miejsca na zabudowę sprzętu AGD i sporej przestrzeni roboczej, jeśli zdecydujesz się 
na wąską płytę grzewczą.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.374.07 1877,- 393.374.02 1929,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.374.01 2448,-
Drzwi ramowe, szary 693.374.05 2547,- 193.373.99 2797,-
Drzwi, imitacja dębu 493.374.06 1988,- — —
Drzwi, imitacja betonu — — 393.373.98 2477,-
Drzwi, imitacja betonu/biały 193.374.03 2257,- — —

30 cm
(11 ¾")

120 cm (47 ¼")

203 cm (79 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

63.5 cm (25")

56
 c

m
(2

2"
)

75
 c

m
 (2

9 
½

")

60
 c

m
 (2

3 
⅝

")

32 cm
(12 ⅝")

100 cm (39 ⅜")

183 cm (72")

30 cm
(11 ¾")

75
 c

m
 (2

9 
½

")

56
 c

m
(2

2"
)

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

63.5 cm (25")

32 cm
(12 ⅝")

120 cm (47 ¼")
203 cm (79 ⅞")

60 cm (23 ⅝")

30 cm
(11 ¾")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

60
 c

m
(2

3 
⅝

")

56
 c

m
(2

2"
)

75
 c

m
 (2

9 
½

")

63.5 cm
(25")

Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET K116 S223×G63,5×W222 cm.
Połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania, przestrzeni roboczej i miejsca 
na zabudowę sprzętu AGD – to doskonałe rozwiązanie dla domowego szefa kuchni.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.377.34 1816,- 793.377.49 2098,-
Drzwi ramowe, biały — — 193.377.52 2388,-
Drzwi ramowe, szary 293.377.37 2477,- 493.377.55 2647,-
Drzwi, imitacja dębu 093.377.43 2257,- — —
Drzwi, imitacja betonu — — 893.377.58 2007,-
Drzwi, imitacja betonu/biały 393.377.46 2048,- — —

ENHET K117 S223×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw to perfekcyjne połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania  
z dobrze rozplanowanym rozmieszczeniem wolnostojącego sprzętu AGD.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.377.61 1756,- 793.378.48 1782,-
Drzwi ramowe, biały — — 293.378.55 2151,-
Drzwi ramowe, szary 693.377.64 1941,- 293.378.41 2171,-
Drzwi, imitacja dębu 793.378.29 1901,- — —
Drzwi, imitacja betonu 893.378.38 1762,- 093.378.61 1881,-
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ENHET K118 S243×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw będzie niezastąpiony, jeśli chcesz ukryć kuchenny nieporządek i sprzęt 
AGD za drzwiami szafek i frontami szuflad, tak aby nic nie zakłócało panującego  
w kuchni ładu.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 893.378.76 2159,- — —
Drzwi ramowe, biały 293.378.84 2530,- — —
Drzwi ramowe, szary 393.378.88 2500,- — —
Drzwi, imitacja dębu 293.379.21 2420,- — —
Drzwi, imitacja betonu 793.379.28 2569,- — —

ENHET K119 S243×G63,5×W241 cm.
Ten zestaw posiada wszystkie funkcje, jakich może potrzebować domowy szef kuchni,
zaakcentowane przez osobisty charakter otwartego przechowywania. 

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 593.379.34 1980,- 193.380.49 2098,-
Drzwi ramowe, biały — — 393.380.53 2748,-
Drzwi ramowe, szary 593.379.53 2247,- 293.380.58 3017,-
Drzwi, imitacja dębu 493.379.82 2142,- — —
Drzwi, imitacja betonu 793.380.46 2332,- 493.380.62 2122,-
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Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET K121 S243×G63,5×W241 cm.
Ten zestaw stanowi przyjemny kącik śniadaniowy, zaakcentowany przez półki  
do otwartego przechowywania, z wolną przestrzenią pozostawioną na montowany 
do ściany okap.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.381.43 2136,- 993.381.87 1965,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.381.99 2380,-
Drzwi ramowe, szary 193.381.53 2115- 293.382.18 2300,-
Drzwi, imitacja dębu 593.381.70 2151,- — —
Drzwi, imitacja betonu 893.381.83 2110,- 593.382.31 2320,-

ENHET K122 S243×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania 
oraz sporej przestrzeni do przygotowywania posiłków albo składania wypranych 
ubrań.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.377.91 1994,- 393.378.12 2104,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.378.16 2503,-
Drzwi ramowe, szary 393.377.94 2203,- 093.378.23 2528,-
Drzwi, imitacja dębu 293.378.03 2009,- — —
Drzwi, imitacja betonu 193.378.08 1989,- 593.378.30 2218,-

ENHET K123 S323×G63,5×241 cm.
Ten zestaw oferuje osobiste połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania, 
sporej przestrzeni roboczej i wszystkich funkcji, jakich potrzebuje kucharz  
z aspiracjami.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.378.36 3982,- 993.378.85 3624,-
Drzwi ramowe, biały — — 193.378.94 4627,-
Drzwi ramowe, szary 593.378.49 4216,- 593.379.05 4926,-
Drzwi, imitacja dębu/biały 293.378.60 4181,- — —
Drzwi, imitacja betonu — — 593.379.10 4121,-
Drzwi, imitacja betonu/biały 293.378.79 3871,- — —

ENHET K120 S243×G63,5×W222 cm.
Przemyślane w każdym calu połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania
ze sporą przestrzenią do przygotowywania posiłków.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.380.75 2535,- 993.381.06 2419,-
Drzwi ramowe, biały — — 393.381.14 3303,-
Drzwi ramowe, szary 093.380.78 2742,- 293.381.19 2882,-
Drzwi, imitacja dębu 393.380.91 2638,- — —
Drzwi, imitacja betonu 693.380.99 2498,- 293.381.24 2802,-
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Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.



16

ENHET K502 S121,5/185×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania  
z wyspą kuchenną do gotowania, pracowania, podjadania lub spotykania się  
z przyjaciółmi.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.381.84 2243,- 493.382.17 2303,-
Drzwi ramowe, biały — — 693.382.21 2632,-
Drzwi ramowe, szary 993.381.92 2482,- 593.382.26 2422,-
Drzwi, imitacja dębu 993.382.05 2367,- — —
Drzwi, imitacja betonu 593.382.12 2358,- 393.382.32 2637,-

ENHET K500 S170,5×/168,5×G63,5×222 cm.
Ten narożnikowy zestaw stanowi połączenie otwartego i zamkniętego  
przechowywania, które usprawnia kuchenne prace, pozostawiając wszystko  
w zasięgu ręki.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.379.27 1893,- 593.379.67 1919,-
Drzwi ramowe, biały — — 793.379.71 2222,-
Drzwi ramowe, szary 893.379.37 2231,- 293.379.78 2231,-
Drzwi, imitacja dębu 093.379.55 1963,- — —
Drzwi, imitacja betonu 093.379.60 1943,- 793.379.85 2441,-

ENHET K503 S210,5/248,5×G63,5×W226 cm.
Ten zestaw oferuje miejsce na zabudowę sprzętu AGD, a narożnikowy układ
usprawnia kuchenne prace, pozostawiając wszystko w zasięgu ręki.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.381.29 2896,- 593.381.27 2800,-
Drzwi ramowe, biały — — 393.381.28 3768,-
Drzwi ramowe, szary 793.381.31 3187,- 793.381.26 3797,-
Drzwi, imitacja dębu/biały 393.381.33 3117,- — —
Drzwi, imitacja betonu/biały 993.381.30 3197,- 993.381.25 3187,-

ENHET K501 S181,5/121,5×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania w postaci otwartego 
narożnika, a nieużywaną płytę grzewczą można odłożyć na bok i zyskać więcej 
przestrzeni roboczej.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.381.36 2077,- 493.381.61 2103,-
Drzwi ramowe, biały — — 793.381.69 2342,-
Drzwi ramowe, szary 093.381.39 2332,- 993.381.73 2492,-
Drzwi, imitacja dębu 593.381.46 2247,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.381.54 2138,- 493.381.80 2217,-
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Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET K504 S181,5/245×G63,5×W241 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania  
z wyspą kuchenną, która umożliwia jednoczesne gotowanie i zabawianie gości.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.382.37 2773,- 693.382.35 2754,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.382.36 3337,-
Drzwi ramowe, szary 893.382.39 2982,- 993.382.34 3592,-
Drzwi, imitacja dębu 493.382.41 2972,- — —
Drzwi, imitacja betonu 093.382.38 2770,- 193.382.33 3352,-
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ENHET K505 S181,5/281,5×S63,5×W241 cm.
Przyjemny kącik śniadaniowy z otwartymi półkami, które pozwalają nadać kuchni
osobistego wyrazu – w sam raz dla osób, które lubią przebywać w kuchni.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.380.68 3172,- 593.380.66 3852,-
Drzwi ramowe, biały — — 393.380.67 3842,-
Drzwi ramowe, szary 793.380.70 3591,- 793.380.65 3591,-
Drzwi, imitacja dębu 393.380.72 3461,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.380.69 3561,- 093.380.64 3741,-
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ENHET K506 W261,5/221.5×G63,5×W222 cm.
Ten zestaw posiada wszystkie funkcje, jakie mogą być potrzebne, i oferuje sporą
przestrzeń roboczą do przygotowywania posiłków albo składania ubrań.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.380.23 3407,- 093.380.21 4073,-
Drzwi ramowe, biały — — 893.380.22 4263,-
Drzwi ramowe, szary 193.380.25 3912,- 293.380.20 4232,-
Drzwi, imitacja dębu 793.380.27 3862,- — —
Drzwi, imitacja betonu 493.380.24 3496,- 493.380.19 4112,-

ENHET K507 S190,5/228,5×G63.5×W222 cm.
Ten niewielki zestaw oferuje wszystkie funkcje, jakich może potrzebować domowy
szef kuchni, wraz z miejscem na wygodnie rozmieszczony sprzęt AGD.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 393.379.92 2434,- 693.379.95 2315,-
Drzwi ramowe, biały — — 893.379.99 2963,-
Drzwi ramowe, szary 293.379.97 2682,- 093.379.98 2697,-
Drzwi, imitacja dębu 293.380.01 2582,- — —
Drzwi, imitacja betonu/biały 193.379.93 2334,- 493.379.96 2492,-
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Kompletna kuchnia ENHET
Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.



18

Kompletna kuchnia ENHET

ENHET K508 S168,5/290,5×G63,5×W241 cm.
Ten zestaw zawiera meble do przechowywania na ścianie o różnej głębokości,  
a przedmioty trzymane pod ręką i na widoku tworzą osobisty wyraz kuchni.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 093.378.37 3022,- 293.379.02 3513,-
Drzwi ramowe, biały — — 893.379.04 4083,-
Drzwi ramowe, szary 893.378.95 3882,- 393.379.06 4122,-
Drzwi, imitacja dębu/biały 893.379.18 3357,- — —
Drzwi, imitacja betonu/biały 093.379.17 3317,- 293.379.16 3527,-
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Całkowita szerokość kuchni obejmuje 1,5 cm zwis blatu po każdej ze stron.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Zestawy dostawiane ENHET

ENHET A102 Ścienny zestaw do przechowywania 60×30×150 cm. 
Ten zestaw stanowi idealne miejsce na kosze do segregowania odpadów albo pralkę.
Otwarta obudowa ścienna pozwala zagospodarować przestrzeń pod szafką. Zapewnia 
wygodny dostęp do słoików, butelek i innych często używanych przedmiotów. Miejsce 
pod otwartą obudową można wykorzystać do powieszenia ręczników, ustawienia 
kosza na odpady albo parkowania wózka kuchennego. Zestaw może także posłużyć 
jako pralnia z miejscem do przechowywania środków czystości i pralką ustawioną  
pod otwartą obudową. Do zestawu dołączona jest również półka obrotowa ENHET, 
która ułatwia dostęp do mniejszych rzeczy, takich jak słoiczki z przyprawami.
Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.314.34 402,- 693.314.65 415,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.314.66 445,-
Drzwi ramowe, szary 593.314.56 440,- 093.314.68 445,-
Drzwi, imitacja dębu 593.314.61 435,- — —
Drzwi, imitacja betonu 193.314.63 425,- 893.314.69 425,-

ENHET A100 ścienny zestaw do przechowywania 60×30×255 cm.
Ten zestaw pozwala ukryć nieporządek i wyeksponować ulubione przedmioty. Wysoka
szafka zapewnia sporo miejsca do przechowywania produktów spożywczych, ręczników 
i środków czystości bez zajmowania zbyt wiele cennej przestrzeni. To doskonałe 
rozwiązanie pozwalające wykorzystać ścianę w niedużym pomieszczeniu. Otwarta 
obudowa ścienna z dwoma półkami zapewnia wygodny dostęp do słoików, butelek  
i innych często używanych przedmiotów. Zestaw można bez trudu uzupełnić
akcesoriami ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność. 

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.314.05 822,- 293.314.53 835,-
Drzwi ramowe, biały — — 993.314.16 855,-
Drzwi ramowe, szary 893.314.07 850,- 793.314.17 855,-
Drzwi, imitacja dębu 093.314.11 850,- — —
Drzwi, imitacja betonu 893.314.12 850,- 593.314.18 850,-

ENHET A103 Ścienny zestaw do przechowywania 121,5×63,5×222 cm.
Ten zestaw stanowi doskonałe miejsce na wolnostojącą lodówkę. Szafka ma trzy
praktyczne szuflady na drobne akcesoria i duże garnki. Wystarczy dodać sprzedawaną 
osobno kuchenkę mikrofalową lub przenośną płytę indukcyjną, żeby stworzyć w pełni  
funkcjonalną minikuchnię. Wolną przestrzeń obok szafki można wykorzystać do 
ustawienia zmywarki albo pralki, jeśli chcesz urządzić pralnię z wygodnym miejscem 
do przechowywania środków czystości. Kuchenne przybory zawieszone na haczykach 
ENHET są zawsze pod ręką. Haczyki wsuwa się w rowki pod otwartymi obudowami. 
Zestaw zawiera także wstawianą półkę ENHET, która pozwala wygospodarować więcej 
miejsca na przechowywanie pomiędzy półkami otwartych obudów ENHET. To świetne 
miejsce na filiżanki do espresso, słoiczki, suszarkę do włosów czy ręczniki.
Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 693.314.70 943,- 793.315.11 969,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.315.12 1228,-
Drzwi ramowe, szary 293.314.86 1128,- 393.315.13 1238,-
Drzwi, imitacja dębu 593.315.07 999,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.315.10 989,- 193.315.14 1098,-

ENHET A101 ścienny zestaw do przechowywania 120×30×150 cm.
Ten zestaw to doskonałe miejsce na kosze do segregowania odpadów czy ręczniki.
Szafka ścienna zapewnia miejsce do przechowywania produktów spożywczych, 
ręczników i środków czystości. Otwarta obudowa ścienna zapewnia wygodny dostęp 
do słoików, butelek i innych często używanych przedmiotów. Miejsce pod otwartą 
obudową można wykorzystać do powieszenia ręczników, ustawienia kosza na odpady 
albo parkowania wózka kuchennego. Do zestawu dołączona jest również półka  
obrotowa ENHET, która ułatwia dostęp do mniejszych rzeczy, takich jak perfumy, 
klucze, akcesoria, witaminy czy słoiczki z przyprawami.
Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 293.314.34 402,- 793.314.55 844,-
Drzwi ramowe, biały — — 293.314.48 874,-
Drzwi ramowe, szary 593.314.56 440,- 893.314.50 874,-
Drzwi, imitacja dębu 593.314.61 435,- — —
Drzwi, imitacja betonu 193.314.63 425,- 693.314.51 859,-
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Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

ENHET zachwyca prostotą i możliwością wprowadzania zmian  
w dowolnym momencie. Codzienne życie będzie zdecydowanie 
łatwiejsze, jeśli wszystko będzie leżało na swoim miejscu,  
szczególnie gdy przestrzeń do urządzenia nie jest za wielka.  

Właśnie dlatego stworzyliśmy przedstawione poniżej  
zestawy, które można dostawić do kuchni ENHET, aby zyskać 
więcej przestrzeni roboczej lub miejsca do przechowywania.  
Wybierz zestaw, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom  
i pomoże ci dobrze wykorzystać dostępną przestrzeń.
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ENHET A107 ścienny zestaw do przechowywania 
123×63,5×207 cm.
Połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania z blatem, na którym zmieści się
zarówno przenośna płyta grzewcza, jak i ekspres do kawy. Szafka ścienna z drzwiami
pomaga zagospodarować miejsce nad blatem. Można w niej przechowywać szklanki  
i talerze – w ten sposób nie będą pokrywały się kurzem. Otwarte obudowy stojące
oferują mnóstwo miejsca, a na dużych półkach można ustawić miski i drobne sprzęty
AGD, takie jak toster, mikser czy ryżowar. Zestaw można uzupełnić sprzedawaną
osobną kuchenką mikrofalową lub przenośną płytą indukcyjną. Zestaw obejmuje
także pojemniki SKATTÅN, które pozwalają zwolnić trochę miejsca w szufladach 
i zapewniają swobodny dostęp do sztućców albo świeżych ziół.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 893.315.58 986,- 893.315.63 1208,-
Drzwi ramowe, biały — — 393.315.65 1258,-
Drzwi ramowe, szary 693.315.59 1153,- 193.315.66 1258,-
Drzwi, imitacja dębu 293.315.61 1034,- — —
Drzwi, imitacja betonu 093.315.62 1014,- 793.315.68 1223,-

ENHET A104 wyspa kuchenna 123×63,5×91 cm.
Wyspa kuchenna zawsze znajduje się w centrum uwagi, czy to podczas
przygotowywania posiłku, rozpakowywania zakupów czy serwowania przystawki.
Zestaw oferuje ogrom miejsca do otwartego przechowywania – w sam raz na garnki,
patelnie i koszyki na pieczywo. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami
ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
693.315.16 770,- 493.315.17 979,-

ENHET A108 wyspa kuchenna z miejscem do siedzenia 
123×63,5×91 cm.
Wyspa kuchenna pozwala trzymać wszystko w zasięgu ręki, a zanim się obejrzysz, 
stanie się twoim ulubionym miejscem do podjadania, pracowania i spotykania się  
z przyjaciółmi. Oferuje mnóstwo miejsca do otwartego przechowywania, np. misek 
czy tac. Można przy niej usiąść, żeby wrzucić coś na ząb albo zaserwować przystawki 
dla przyjaciół zaproszonych na kolację. Zestaw można bez trudu uzupełnić  
akcesoriami ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
593.315.69 690,- 993.315.72 899,-

ENHET A105 zestaw do zabudowy piekarnika/płyty grzewczej 
143×63,5×91 cm.
Ten zestaw oferuje przestrzeń roboczą podzieloną na dwie części, mnóstwo miejsca 
do otwartego przechowywania i umieszczoną pod piekarnikiem praktyczną szufladę 
na patelnie, folię aluminiową i papier do pieczenia. Garnki, patelnie i miski używane 
do przygotowywania posiłków można poukładać po jednej stronie, a naczynia i akce-
soria do nakrywania do stołu po drugiej. Okap montowany do ściany (sprzedawany 
osobno) nie tylko skutecznie oczyszcza powietrze, ale też fantastycznie dopełnia wy-
strój całego pomieszczenia. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami ENHET, 
aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
293.315.18 791,- 093.315.19 979,-
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Zestawy dostawiane ENHET
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

40 cm 
(15 ¾")

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

63.5 cm
 (25") 123 cm (48 ⅜")



21

32 cm
(12 ⅝")

90 cm (35 ⅜")

30 cm
(11 ¾")

18
0 

cm
 (7

0 
⅞

")
60

 c
m

 (2
3 
⅝

")

15
0 

cm
 (5

9"
)

90
 c

m
 (3

5 
⅜

")

60 cm (23 ⅝")

ENHET A111 ścienny zestaw do przechowywania W40×G30 cm.
Ograniczona przestrzeń nie oznacza wcale, że trzeba zrezygnować z przechowywania
zamkniętego, do ukrycia nieporządku, ani otwartego, do eksponowania ulubionych
rzeczy. Szafka ścienna skutecznie rozprawia się z bałaganem i chroni swoją zawartość
przed kurzem. Otwarta obudowa ścienna pozwala zagospodarować przestrzeń pod
szafką. Zapewnia wygodny dostęp do słoików, butelek i innych często używanych
przedmiotów. Zestaw obejmuje także wstawianą półkę wiszącą ENHET, która ułatwia
zaprowadzenie porządku i pozwala wygospodarować więcej miejsca w otwartych
obudowach ENHET. To doskonałe miejsce na filiżanki do espresso (w kuchni) albo
suszarkę do włosów (w łazience). Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami
ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.355.94 322,- 893.355.99 335,-
Drzwi ramowe, biały 693.355.95 345,- 493.356.00 350,-
Drzwi ramowe, szary 293.356.01 350,- — —
Drzwi, imitacja dębu 293.355.97 340,- — —
Drzwi, imitacja betonu 093.355.98 340,- 093.356.02 340,-

ENHET A109 zestaw do wolnostojącego sprzętu AGD 
121,5×63,5×222 cm.
Otwarte przechowywanie sprawia, że kuchnia wygląda lekko. Otwarta obudowa ścienna 
pozwala zagospodarować miejsce nad blatem. Można w niej postawić często używane 
filiżanki do kawy, butelki lub słoiki, a pod spodem zawiesić przybory kuchenne. 
Otwarta obudowa stojąca doskonale nadaje się do przechowywania półmisków  
i talerzy. Całość można uzupełnić sprzedawaną osobną kuchenką mikrofalową lub 
przenośną płytą indukcyjną. Wolną przestrzeń obok szafki można wykorzystać do 
ustawienia zmywarki albo pralki, jeśli chcesz urządzić pralnię z wygodnym miejscem 
do przechowywania środków czystości. Zestaw obejmuje także pojemniki SKATTÅN, 
które pozwalają zwolnić trochę miejsca w szufladach i zapewniają swobodny dostęp 
do sztućców albo świeżych ziół. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami 
ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
793.315.73 542,- 593.315.74 751,-

ENHET A112 zestaw do pralni 90×30×180 cm.
Ten zestaw oferuje doskonałe połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania, 
a także przestrzeń specjalnie wydzieloną na pralkę i kosz na pranie. Sprawdzi się nie
tylko w pralni, ale również w kuchni, a nawet w łazience. Szafki ścienne pomieszczą
ręczniki i pościel, chroniąc je przed osiadaniem kurzu, albo ukryją zapasy środków
czystości. Wykorzystując przestrzeń w pionie, pod spodem można wygospodarować
miejsce na pralkę i kosz na pranie. Otwarta obudowa ścienna pozwala trzymać środki
piorące w bezpośrednim sąsiedztwie pralki. Zestaw można bez trudu uzupełnić
akcesoriami ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 193.315.09 687,- 493.315.03 700,-
Drzwi ramowe, biały — — 693.315.02 740,-
Drzwi ramowe, szary 393.315.08 735,- 893.315.01 740,-
Drzwi, imitacja dębu 293.315.04 730,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.315.05 720,- 593.314.99 720,-

ENHET A110 ścienny/stojący zestaw do przechowywania 
W60×G30 cm. 
Ten zestaw zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania. Otwarte obudowy
gwarantują wygodny dostęp do niezbędnych przedmiotów. Na szafce stojącej można
ustawić ekspres do kawy, odłożyć suszarkę do włosów albo porozkładać najróżniejsze
akcesoria czy też przybory do makijażu. Do zestawu dołączona jest półka obrotowa
ENHET, która ułatwia dostęp do mniejszych rzeczy, takich jak perfumy, akcesoria, 
witaminy czy słoiczki z przyprawami. Można przymocować ją do dowolnej otwartej 
obudowy z serii ENHET. Zestaw obejmuje także wstawianą półkę wiszącą ENHET, 
która pozwala wygospodarować więcej miejsca do przechowywania między półkami 
w otwartych obudowach ENHET. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami 
ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
093.315.76 445,- 893.315.77 445,-
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Zestawy dostawiane ENHET
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET A115 ścienny zestaw do przechowywania 60×30×180 cm. 
Wysoka szafka pomieści znaczne ilości produktów spożywczych czy środków czystości, 
których nie używasz na co dzień. Otwarta obudowa ścienna zapewnia wygodny 
dostęp do słoików, butelek i innych często używanych przedmiotów. Zestaw obejmuje 
także wstawianą półkę wiszącą ENHET, która ułatwia zaprowadzenie porządku  
i pozwala wygospodarować więcej miejsca w otwartych obudowach ENHET.  
W sam raz na mniejsze ręczniki, szklanki lub filiżanki

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.314.78 662,- 093.314.73 675,-
Drzwi ramowe, biały 193.314.77 680,- 293.314.72 685,-
Drzwi ramowe, szary — — 493.314.71 685,-
Drzwi, imitacja dębu 593.314.75 680,- — —
Drzwi, imitacja betonu 893.314.74 680,- 293.314.67 680,-

ENHET A113 ścienny zestaw do przechowywania 40×15×150 cm. 
Ten zestaw stanowi idealne połączenie otwartego i zamkniętego przechowywania.
Pozwala ukryć nieporządek, a przedmioty codziennego użytku pozostawić w zasięgu
ręki. Szafka ścienna skutecznie rozprawia się z bałaganem i chroni swoją zawartość
przed kurzem. Otwarta obudowa ścienna pozwala zagospodarować przestrzeń pod
szafką. Zapewnia wygodny dostęp do słoików, butelek i innych często używanych
przedmiotów. Wykorzystując przestrzeń w pionie, pod spodem można wygospodarować  
miejsce na kosz na pranie albo kosz na odpady. Do zestawu dołączona jest również 
półka obrotowa ENHET, która ułatwia dostęp do mniejszych rzeczy, takich jak słoiczki 
z przyprawami. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami ENHET, aby dodatkowo 
zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 793.314.98 322,- 093.314.92 322,-
Drzwi ramowe, biały 993.314.97 345,- 293.314.91 345,-
Drzwi ramowe, szary — — 493.314.90 345,-
Drzwi, imitacja dębu 893.314.93 340,- — —
Drzwi, imitacja betonu 693.314.94 340,- — —

ENHET A116 ścienny zestaw do przechowywania 80×30×150 cm.
Ten zestaw pozwala ukryć nieporządek i wyeksponować ulubione przedmioty.
Szafka ścienna zapewnia mnóstwo miejsca do przechowywania produktów spożywczych, 
ręczników i środków czystości. Otwarta obudowa ścienna zapewnia wygodny dostęp 
do słoików, butelek i innych często używanych przedmiotów. Miejsce pod otwartą 
obudową można wykorzystać do powieszenia ręczników, ustawienia kosza na odpady 
lub ławki albo parkowania wózka kuchennego. Zestaw może także służyć jako pralnia 
z miejscem do przechowywania środków czystości i pralką ustawioną pod otwartą 
obudową. Do zestawu dołączona jest również półka obrotowa ENHET, która ułatwia 
dostęp do mniejszych rzeczy, takich jak słoiczki z przyprawami. Zestaw można bez 
trudu uzupełnić akcesoriami ENHET, aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 993.314.64 512,- 493.314.52 525,-
Drzwi ramowe, biały — — — —
Drzwi ramowe, szary 393.314.62 535,- 093.314.49 540,-
Drzwi, imitacja dębu 993.314.59 530,- — —
Drzwi, imitacja betonu 393.314.57 530,- — —

ENHET A114 zestaw do pralni 120×30×150 cm. 
Ten zestaw zapewnia miejsce do rozwieszenia mokrego prania. Sprawdzi się nie tylko  
w pralni, ale również w kuchni, a nawet w łazience. Otwarta obudowa ścienna nadaje 
się do przechowywania w zasięgu ręki ręczników, koszyków i wszystkiego, co jest 
często używane. Szafka ścienna pozwala schować przed wzrokiem środki czystości 
i środki piorące. Przestrzeń pod szafką i obudową ścienną można wykorzystać do 
ustawienia pralki i kosza na pranie. Do zestawu można również dodać sprzedawaną 
osobną szynę z haczykami do wieszania prania.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 893.314.88 637,- 193.314.82 650,-
Drzwi ramowe, biały 093.314.87 660,- 393.314.81 665,-
Drzwi ramowe, szary — — 593.314.80 665,-
Drzwi, imitacja dębu 993.314.83 655,- — —
Drzwi, imitacja betonu 793.314.84 655,- 793.314.79 655,-
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Zestawy dostawiane ENHET
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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ENHET A117 ścienny zestaw do przechowywania 
120×30×225 cm. 
Ten zestaw łączy przechowywanie otwarte z zamkniętym, umożliwiając ukrycie
bałaganu i wyeksponowanie czegoś ciekawego pomiędzy szafkami. Szafka ścienna
zapewnia odpowiednio dużo miejsca na produkty spożywcze, ręczniki i środki 
czystości. Otwarta obudowa ścienna pozwala wykorzystać miejsce pomiędzy szafkami.  
W sam raz do ustawienia swoich ulubionych słoiczków i buteleczek oraz często 
używanych rzeczy. Zestaw można bez trudu uzupełnić akcesoriami ENHET,  
aby dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
Drzwi standardowe, biały 493.314.47 1136,- 993.314.35 1175,-
Drzwi ramowe, biały — — 493.314.33 1265,-
Drzwi ramowe, szary 693.314.46 1250,- 093.314.25 1265,-
Drzwi, imitacja dębu — — — —
Drzwi, imitacja betonu 793.314.41 1220,- 393.314.24 1220,-

ENHET A118 Ścienny zestaw do przechowywania 30×30×180 cm. 
Ta obudowa pozwala w pełni wykorzystać wąską przestrzeń, oferując mnóstwo miejsca 
do przechowywania oraz łatwy dostęp do wszystkich swoich rzeczy. Jest wysoka,
otwarta i pojemna, choć nie zajmuje wiele cennej powierzchni. Koszyki, ręczniki  
i inne często używane przedmioty są zawsze pod ręką. Zestaw zawiera także wstawianą  
półkę wiszącą ENHET, która pozwala wygospodarować więcej miejsca na przechowy-
wanie pomiędzy półkami otwartych obudów ENHET. To świetne miejsce na filiżanki  
do espresso, słoiczki, suszarkę do włosów czy ręczniki.

Elementy zestawu Obudowa biała Obudowa antracyt
593.314.23 315,- 393.314.19 315,-
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ENHET – wszystkie elementy i ceny

Szafki zamykane
ENHET szafka ścienna z półką, 60×30×60 cm. Idealne
miejsce na butelki i słoiki, do których dobrze mieć wygodny
dostęp. Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET.  
Szafkę można zamontować nad przymocowanym do ściany 
okapem. Stworzy spójną linię z rzędem szafek ściennych 
ENHET (W75 cm). Dzięki temu przestrzeń nad okapem  
zamienia się w praktyczne miejsce do przechowywania.
Biały 904.404.29 130,-

ENHET szafka ścienna z 2 półkami. Idealne miejsce  
na butelki i słoiki, do których dobrze mieć wygodny dostęp. 
Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. Szafka ścienna 
z dwoma półkami pozwala wykorzystać przestrzeń na ścianie 
i trzymać często używane rzeczy w zasięgu ręki.
40×15×75 cm
Biały 104.404.47 100,-
Szary 004.404.43 100,-
60×15×75 cm
Biały 204.404.56 125,-
Szary 404.404.55 125,-
80×15×75 cm
Biały 404.404.41 155,-
Szary 304.404.51 155,-

ENHET szafka ścienna z 2 półkami. Idealne miejsce  
na butelki i słoiki, do których dobrze mieć wygodny dostęp. 
Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. Szafka ścienna 
z dwoma półkami pozwala trzymać często używane rzeczy  
w zasięgu ręki. Zamknięte przechowywanie uspokaja  
i ujednolica wystrój pomieszczenia.
40×30×75 cm
Biały 104.404.28 120,-

 60×30×75 cm
Biały 504.404.12 140,-
80×30×75 cm
Biały 604.404.16 160,-

ENHET szafka wysoka z 4 półkami. Choć sama sporo
pomieści, nie zajmuje zbyt wiele cennej powierzchni.  
Wysoka szafka z czterema półkami zapewnia dużo miejsca 
do przechowywania produktów spożywczych, ręczników  
i środków czystości bez zajmowania zbyt wiele cennej
przestrzeni. To doskonałe rozwiązanie pozwalające
wykorzystać ścianę w niedużym pomieszczeniu.
30×30×180 cm
Biały 104.404.52 250,-
Szary 204.404.42 250,-

ENHET szafka stojąca z półką. Doskonale nadaje się  
do przechowywania garnków, misek i drobnych sprzętów 
AGD. Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. Szafka
oferuje wystarczająco dużo miejsca na rzeczy większe  
i mniejsze.
40×60×75 cm
Biały 104.404.14 130,-
60×60×75 cm
Biały 204.404.23 170,-
80×60×75 cm
Biały 804.404.20 200,-

 

ENHET szafka stojąca z 3 szufladami. Szafka ma praktyczne 
szuflady, które pomieszczą wszystko – od drobiazgów po 
największe garnki. Do uzupełnienia wybranymi frontami 
szuflad ENHET. Przepastne szuflady zapewniają miejsce  
na przybory kuchenne i sztućce, garnki i patelnie. Wysuwają 
się niemal do końca, co ułatwia dostęp do ich zawartości. 
Wnętrze szuflad można dopasować do swoich potrzeb  
za pomocą sprzedawanych osobno akcesoriów.
40×60×75 cm
Biały 404.404.22 280,-
60×60×75 cm
Biały 204.404.18 300,-
80×60×75 cm
Biały 304.404.27 350,-

ENHET panel narożny. Chcesz zabudować narożnik
szafkami stojącymi? Dzięki panelowi możesz podzielić  
szafkę stojącą tak, aby ustawić ją w rogu pomieszczenia  
i zamocować do niej drzwi ENHET (40×75 cm lub 60×75 cm), 
zakrywając nimi otwór. Pasuje do szafek stojących ENHET. 
Panel narożny należy uzupełnić szafką stojącą o szerokości 
80 cm i drzwiami ENHET o wymiarach 40×75 cm  
lub 60×75 cm. Szafka i drzwi sprzedawane są osobno.
Biały 804.404.15 90,-
Szary 604.811.81 100,-
Imitacja dębu 404.811.82 100,-

ENHET szafka stojąca na piekarnik z szufladą.
Stworzona z myślą o zabudowaniu piekarnika. Szafkę
można uzupełnić zabudowaną lub przenośną płytą
grzewczą. Pasuje do piekarników o wymiarach 60×60 cm.
Kanał wentylacyjny umożliwia odprowadzanie ciepłego
powietrza, zabezpieczając szafkę przed nadmiernym
rozgrzaniem. Dodatkowe miejsce w szufladzie można
wykorzystać do przechowywania patelni, form do pieczenia
oraz desek do krojenia. Szuflada wysuwa się niemal  
do końca, co ułatwia dostęp do jej zawartości.
60×60×75 cm
Biały 304.404.13 200,-

ENHET szafka stojąca na zlew. Opracowana z myślą  
o montażu zlewu, baterii i zabudowanego zestawu koszy  
na odpady. Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET.  
W tylnej części szafki wygospodarowano miejsce na 
doprowadzenie wody i montaż odpływu. Można uzupełnić 
zestawem koszy na odpady segregowane HÅLLBAR.  
Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczone zostaje ryzyko 
zabrudzenia kuchni podczas przekładania odpadków  
ze zlewu do kosza.
60×60×75 cm
Biały 504.404.26 147,-

Nogi i cokół do szafek zamkniętych
Nogi zwiększają stabilność szafek stojących. Można je zakryć cokołem albo pozostawić 
odkryte – decyzja należy do ciebie! Nogi o wysokości 12,5 cm zwiększają komfort 
użytkowania szafek. Dostępne są w kolorze białym lub antracytowym, więc można 
dopasować je do wybranych szafek ENHET. Nogi są regulowane w zakresie 11-13,5 cm, 
aby możliwe było wypoziomowanie szafek na nierównej podłodze.

ENHET noga do szafki, 12,5 cm, 2 szt.

Biały 104.490.18 25,-
Antracyt 904.490.19 25,-

ENHET cokół, 180×12 cm.

Biały 704.563.55 50,-

Seria ENHET sprawia, że budowa zupełnie nowej kuchni  
to dziecinna igraszka. Zastosowanie unikalnych dybli klinowych
upraszcza montaż, a łączenia są niemal niewidoczne. Całości
można nadać odpowiedniego wyrazu, wybierając fronty, które

najbardziej przypadną ci do gustu. Zdecyduj się na szafki  
z widocznymi nogami albo schowaj je za cokołem ENHET,
żeby uzyskać bardziej jednolitą linię kuchni i ułatwić sobie
sprzątanie.
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ENHET – wszystkie elementy i ceny

Fronty ENHET do szafek zamkniętych
ENHET drzwi, biały. 
Białe drzwi i fronty szuflad tworzą nieskazitelnie czysty,  
jasny i świeży wystrój, do którego można dobrać dodatki  
we wszystkich kolorach tęczy. Miłe dla oka i zawsze na czasie.
60×60 cm 504.521.55 40,-
40×75 cm 304.521.61 35,-
60×75 cm 904.521.63 45,-
30×180 cm 204.521.66 70,-

Front szuflady

40×15 cm 404.521.65 15,-
60×15 cm 504.521.60 20,-
80×15 cm 704.521.59 25,-
40×30 cm, 2 szt. 704.521.64 40,-
60×30 cm, 2 szt. 804.521.68 50,-
80×30 cm, 2 szt. 904.521.58 75,-

Front szuflady do szafki stojącej na piekarnik
60×14 cm 604.574.78 16,-

ENHET drzwi ramowe, biały. 
Biała powierzchnia frontu na szerokiej obudowie jest niczym
czysta kartka, którą można ozdobić odpowiednio dobranymi
akcesoriami i akcentami kolorystycznymi. Nowocześnie lub
tradycyjnie – decyzja należy do ciebie!
60×60 cm 804.577.26 65,-
40×75 cm 004.577.25 50,-
60×75 cm 604.577.27 75,-
30×180 cm 504.577.23 80,-

Front szuflady
40×15 cm 404.521.65 15,-
60×15 cm 504.521.60 20,-
80×15 cm 704.521.59 25,-
40×30 cm, 2 szt. 204.577.29 80,-
60×30 cm, 2 szt. 804.577.31 100,-
80×30 cm, 2 szt. 404.577.33 120,-

Front szuflady do szafki stojącej na piekarnik
60×14 cm 604.574.78 16,-

ENHET drzwi ramowe, szary. 
Mając szarą barwę za podstawę, można urządzić się ciepło  
i przyjemnie. Doskonały wybór, jeśli oczekujesz dyskretnego
koloru pasującego właściwie do wszystkiego. Nowocześnie
czy tradycyjnie? Decyzja należy do ciebie!
60×60 cm 004.576.69 65,-
40×75 cm 204.576.68 50,-
60×75 cm 804.576.70 75,-
30×180 cm 604.576.66 80,-

Front szuflady
40×15 cm 604.576.71 25,-
60×15 cm 204.576.73 30,-
80×15 cm 704.576.75 35,-
40×30 cm, 2 szt. 404.576.72 80,-
60×30 cm, 2 szt. 004.576.74 100,-
80×30 cm, 2 szt. 504.576.76 120,-

Front szuflady do szafki stojącej na piekarnik
60×14 cm 304.576.77 25,-

ENHET drzwi, imitacja dębu. 
Good sense and feel in beautiful partnership. The foil 
surface is easy to keep clean and resists moisture, scratches 
and bumps, while the wood pattern creates a lively and 
warm expression.
60×60 cm 604.576.47 60,-
40×75 cm 804.576.46 45,-
60×75 cm 404.576.48 70,-
30×180 cm 304.576.44 80,-

Front szuflady
40×15 cm 204.576.49 25,-
60×15 cm 804.576.51 35,-
80×15 cm 904.576.55 45,-
40×30 cm, 2 szt. 004.576.50 55,-
60×30 cm, 2 szt. 604.576.52 75,-
80×30 cm, 2 szt. 704.576.56 95,-

Front szuflady do szafki stojącej na piekarnik
60×14 cm 504.576.57 25,-

ENHET drzwi, imitacja betonu.  
Doskonały wybór, jeśli zamierzasz stworzyć nowoczesny
wystrój w stylu industrialnym, a jednocześnie zachować 
ciepły i gościnny charakter pomieszczenia. Drzwi pokryte 
są wzorem przypominającym fakturę betonu i wykończone 
trwałą folią, która ułatwia utrzymanie ich w czystości.
60×60 cm 704.576.99 50,-
40×75 cm 904.576.98 45,-
60×75 cm 304.577.00 60,-
30×180 cm 304.576.96 80,-

Front szuflady

40×15 cm 104.577.01 20,-
60×15 cm 704.577.03 30,-
80×15 cm 204.577.05 40,-
40×30 cm, 2 szt. 904.577.02 50,-
60×30 cm, 2 szt. 504.577.04 70,-
80×30 cm, 2 szt. 004.577.06 90,-
Front szuflady do szafki stojącej na piekarnik
60×14 cm 804.577.07 25,-
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ENHET – wszystkie elementy i ceny

Obudowy
ENHET obudowa ścienna z półkami – głębokość 15 cm. 

40×15×75 cm
Biały 704.489.35 150,-
Antracyt 304.489.37 150,-
60×15×75 cm
Biały 004.489.67 180,-
Antracyt 804.489.68 180,-
Czerwono-pomarańczowy 304.740.21 180,-

ENHET obudowa ścienna z półkami – głębokość 30 cm. 

40×30×75 cm
Biały 904.489.44 160,-
Antracyt 604.489.45 160,-
60×30×75 cm
Biały 204.489.71 180,-
Antracyt 004.489.72 180,-
Czerwono-pomarańczowy 104.740.22 180,-

ENHET obudowa wysoka z półkami

30×30×180 cm
Biały 404.489.46 290,-
Antracyt 204.489.47 290,-
60×30×180 cm
Biały 804.489.54 350,-
Antracyt 704.489.64 350,-

ENHET obudowa stojąca z półkami.

40×60×75 cm
Biały 204.489.52 180,-
Antracyt 004.489.53 180,-
60×60×75 cm
Biały 304.489.75 250,-
Antracyt 104.489.76 250,-
Czerwono-pomarańczowy 004.740.27 250,-

ENHET nogi od obudowy otwartej, 12,5 cm, 2 szt. Nogi
nieznacznie podnoszą obudowy stojące, stanowią ciekawy
akcent stylistyczny i czynią zestaw mebli optycznie lżejszym.
Pasują do otwartych obudów stojących ENHET o głębokości
60 cm i wysokości 75 cm. Nogi o wysokości 12,5 cm podnoszą 
obudowy stojące na wygodną wysokość. Regulowane 
w zakresie 11-13,5 cm, aby możliwe było wypoziomowanie 
szafek na nierównej podłodze.
Biały 404.599.11 20,-
Antracyt 204.599.12 20,-
Czerwono-pomarańczowy 604.740.29 20,-

ENHET zestaw do montażu wyspy kuchennej do obudowy 
otwartej. Zestaw montażowy pozwala zbudować wyspę 
kuchenną wprost ze swoich snów. To nic trudnego, a kuchnia 
zdecydowanie na tym zyska. Zestaw umożliwia połączenie 
dwóch lub trzech otwartych obudów stojących ENHET. 
Elementy zestawu stabilizują obudowy i mocują je do 
podłogi. Możliwe jest także zbudowanie wyspy kuchennej 
z pojedynczej otwartej obudowy stojącej 40×60×75 cm lub 
60×60×75 cm) przymocowanej do ściany i przykrytej blatem 
(maks. 80×60 cm). Blat jest mocowany do ściany za pomocą
galwanizowanego wspornika blatu FIXA.
40 cm
Biały 204.801.74 40,-
Antracyt 704.801.76 40,-
60 cm 
Biały 704.801.81 50,-
Antracyt 104.801.79 50,-

ENHET akcesoria do obudowy otwartej
ENHET wstawiana półka wisząca, 26×28×15 cm. Wstawiana
półka nadaje nowego wymiaru otwartej obudowie ENHET.
Dzieli dostępną przestrzeń, co pozwala raz-dwa znaleźć
miejsce na więcej rzeczy. Wystarczy wsunąć ją w rowki  
umieszczone po bokach otwartej obudowy – pomiędzy 
dwoma półkami albo pod obudową ścienną. Nie potrzeba 
do tego żadnych narzędzi i obejdzie się bez wiercenia  
otworów w ścianie. Idealne miejsce na szklanki, talerze  
i miski w kuchni lub małe słoiczki i buteleczki w łazience.
Antracyt 704.657.55 25,-

ENHET półka obrotowa, 40×21 cm. Masz dosyć szukania
rzeczy, które jakimś cudem zawsze się gubią? Problemu 
można łatwo się pozbyć, zawieszając praktyczną półkę 
obrotową na jednej z półek otwartej obudowy ENHET. 
Sprytne mocowanie pozwala szybko i bez najmniejszych 
trudności przytwierdzić półkę do dowolnej otwartej obudowy 
z serii ENHET. Umieszczone na niej przedmioty łatwo 
sięgnąć, obracając całą półkę. Doskonale sprawdzi się jako 
półeczka na przyprawy nad płytą grzewczą, dzięki czemu 
wszystkie smaki będą zawsze pod ręką podczas gotowania.
Antracyt 204.657.34 35,-
Czerwono-pomarańczowy 404.740.25 35,-

ENHET haczyk, 6×24 mm, 2 szt. Dzięki haczykom można  
z łatwością wygospodarować jeszcze więcej miejsca do
przechowywania. Magia? W żadnym wypadku! Wystarczy
wsunąć je do rowków pod otwartą obudową ENHET.  
Nie trzeba wiercić żadnych otworów. Haczyki można
zamocować w rowkach pod otwartą obudową ENHET  
albo zawiesić na sprzedawanej osobno szynie ENHET.
Pozwalają zamienić przestrzeń w praktyczne miejsce  
do przechowywania. W sam raz na przybory albo ścierki 
kuchenne. Można uzupełnić pojemnikami SKATTÅN  
na sztućce albo świeże zioła.
Biały 004.657.54 4,-
Antracyt 604.657.51 4,-

ENHET szyna na haczyki. Szyna pozwala wykorzystać
każdy centymetr przestrzeni pod otwartą obudową ENHET.
Wystarczy zaledwie parę chwil i już można wieszać na niej
haczyki i pojemniki – bez używania jakichkolwiek narzędzi 
ani wiercenia otworów. Wybierz kolor odpowiadający 
pozostałym elementom wyposażenia wnętrza lub 
kontrastujący z nimi. Dzięki haczykom ENHET i pojemnikom 
SKATTÅN zawieszonym na szynie wygospodarujesz  
dodatkowe miejsce na sztućce i przybory kuchenne.
37 cm
Biały 104.657.39 15,-
Antracyt 704.657.36 15,-
57 cm
Biały 504.657.42 20,-
Antracyt 704.657.41 20,-

SKATTÅN pojemnik, 12×34 cm. Pojemnik łatwo zawiesić na 
haczyku po bokach otwartej obudowy ENHET lub pod nią.  
Pozwala zamienić przestrzeń pod obudowami w praktyczne 
miejsce, gdzie można przechowywać wszystko pod ręką. 
Jeśli drobne przedmioty będą poukładane w pojemnikach, 
łatwiej będzie zapanować nad porządkiem na kuchennym 
blacie można przechowywać wszystko pod ręką.

304.657.57 5,-

TAVELÅN taca, 2 szt. Ozdobne tace zapewniają sporo miejsca
bez zajmowania go zbyt wiele. Ułożone jedna na drugiej
zajmują jeszcze mniej miejsca. Idealnie dopasowane do
otwartych obudów ściennych ENHET (o głębokości 15 lub  
30 cm), ale można je wykorzystać gdziekolwiek. Choćby  
na blacie lub półce, w szafce albo w szufladzie. Ładnie 
wyglądają, są praktyczne i łatwo je przenosić z miejsca  
na miejsce. Większa taca pomieści w zasadzie wszystko  
– od sztućców po młynki do przypraw. W mniejszej można 
ułożyć torebki z przyprawami. Tacki są wykonane z bambusa 
– trwałego i szybko rosnącego naturalnego surowca  
odpornego na wilgoć i ochlapywanie wodą.

504.657.56 40,-
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GUBBARP gałka i uchwyt z białego tworzywa mają proste, 
nowoczesne linie, dzięki czemu pasują do różnych drzwi  
i frontów szuflad.
GUBBARP gałka, 2 szt.
21 mm
Biały 803.364.33 2,-
GUBBARP uchwyt, 2 szt. 
116 mm
Biały 003.364.32 3,-

BILLSBRO. Uchwyty BILLSBRO zachwycają czystymi liniami
o minimalistycznym, nowoczesnym charakterze.
BILLSBRO uchwyt, 2 szt. 
40 mm
Biały 203.343.14 10,-
Kolor stali nierdzewnej 603.235.92 10,-
120 mm
Biały 503.343.03 20,-
Kolor stali nierdzewnej 703.236.00 20,-
320 mm 
Biały 603.343.12 30,-
Kolor stali nierdzewnej 503.235.97 30,-
520 mm
Biały 503.343.17 40,-
Kolor stali nierdzewnej 403.235.93 40,-
720 mm
Biały 103.343.19 50,-

Kolor stali nierdzewnej 703.235.96 50,-

BAGGANÄS. Gałki i uchwyty BAGGANÄS przyciągają uwagę
czystymi liniami o nowoczesnym wyrazie. Występują  
w kolorze czarnym, mosiężnym i stalowym, dzięki czemu
możesz wybrać model najlepiej odpowiadający wystrojowi
wnętrza i twoim upodobaniom.
BAGGANÄS gałka 2 szt. 
20 mm
Czarny 103.384.16 15,-
Kolor mosiądzu 803.384.08 15,-
Stal nierdzewna 103.384.21 15,-
BAGGANÄS gałka, 2 szt.
21 mm
Czarny 903.384.17 15,-
Kolor mosiądzu 003.384.12 15,-
Stal nierdzewna 903.384.22 15,-
BAGGANÄS uchwyt, 2 szt.
143 mm
Czarny 803.384.13 20,-
Kolor mosiądzu 003.384.07 20,-
Stal nierdzewna 703.384.18 20,-
335 mm
Czarny 603.384.14 35,-
Kolor mosiądzu 203.384.11 35,-
Stal nierdzewna 503.384.19 35,-

Gałki i uchwyty – wszystkie elementy i ceny

ENERYDA. Gałki i uchwyty ENERYDA mają różne kształty  
i kolory, ale wszystkie utrzymane są w tradycyjnym stylu.
Dostępne są w wersji chromowanej, mosiężnej i czarnej.
ENERYDA gałka, 2 szt. 
20 mm
Czarny 303.475.04 15,-
Kolor mosiądzu 203.475.09 15,-
Chromowany 503.475.03 15,-
27 mm 
Czarny 803.475.06 15,-
Kolor mosiądzu 403.475.08 15,-
Chromowany 003.475.10 15,-
ENERYDA gałka, 2 szt.
35 mm
Czarny 003.475.05 20,-
Kolor mosiądzu 603.475.07 20,-
Chromowany 803.475.11 20,-
ENERYDA uchwyt, 2 szt.
89 mm
Czarny 503.475.17 20,-
Kolor mosiądzu 903.475.15 20,-
Chromowany 403.475.13 20,-
ENERYDA uchwyt, 2 szt.
112 mm
Czarny 703.475.16 25,-
Kolor mosiądzu 203.475.14 25,-
Chromowany 603.475.12 25,-

HACKÅS knobs and handles are smooth to the touch and 
easy to grip, while giving a modern look to your home.
HACKÅS gałka, 2 szt. 
15 mm
Biały 604.086.85 10,-
Antracyt 803.397.90 10,-
HACKÅS uchwyt, 2 szt.
100 mm
Biały 304.086.82 20,-
Antracyt 303.424.79 20,-
300 mm
Biały 104.086.83 30,-
Antracyt 503.424.78 30,-

HISHULT. Delikatnie zaokrąglone gałki i uchwyty HISHULT
są wykonane białej porcelany zapewniającej pewny chwyt  
i nadającej wnętrzu uroku wiejskiej chaty.
HISHULT gałka, porcelana, 2 szt. 
23 mm
Biały 202.731.41 10,-
30 mm 
Biały 502.652.48 15,-

HISHULT uchwyt, porcelana, 2 szt.
140 mm 
Biały 902.652.46 30,-
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Oświetlenie do kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

Zestaw oświetleniowy SKYDRAG został zaprojektowany specjalnie
dla serii ENHET. Sprawdzi się zarówno jako oświetlenie blatu,  
jak i oświetlenie nastrojowe.  
 

Po uzupełnieniu go sterownikiem i bezprzewodowym regulatorem 
natężenia światła TRÅDFRI można wygodnie zapalać, gasić  
i przyciemniać światło.

SKYDRAG listwa oświetleniowa LED z czujnikiem  
nad blat/do szafy, przyciemniana.
40 cm
Biały 504.395.88 49,99
Antracyt 904.396.28 49,99
60 cm
Biały 304.395.89 79,99
Antracyt 304.396.12 79,99
80 cm
Biały 104.395.90 99,99

FÖRNIMMA przewód zasilający, 3,5 m 

504.468.81 15,-

TRÅDFRI sterownik do pilota zdalnego sterowania, szary.

10 W 503.561.87 70,-
30 W 603.426.56 100,-

TRÅDFRI bezprzewodowy regulator natężenia światła, 
biały.

004.684.32 29,99
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Blaty do kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

Blaty do kuchni ENHET - długość 123 cm
LILLTRÄSK blat 123×2,8 cm.

Biały/laminat 004.798.74 90,-

Blaty do kuchni ENHET - długość 186 cm
LILLTRÄSK blat 186×2,8 cm.

Biały/laminat 502.427.23 120,-

EKBACKEN blat 186×2,8 cm.

Beżowy matowy/wzór laminat 003.971.85 199,-
Imitacja jesionu/laminat 503.376.17 199,-
Imitacja betonu/laminat 303.954.39 199,-
Imitacja białego marmuru/laminat 703.356.22 199,-
Imitacja szarego marmuru/laminat 403.971.69 199,-
Antracyt matowy/laminat 004.090.13 299,-

SÄLJAN blat 186×3,8 cm.

Imitacja dębu 604.391.73 199,-
Beżowy imitacja kamienia 404.391.26 199,-
Biały 502.022.08 199,-
Biały imitacja kamienia 502.830.54 199,-
Jasnoszary minerał 503.972.01 199,-
Czarny imitacja marmumu 203.356.86 199,- 
Czarny minerał 702.022.07 199,- 

Blaty do kuchni ENHET - długość 246 cm
LILLTRÄSK blat 246×2,8 cm. 

Biały/laminat 902.427.21 160,-

EKBACKEN blat 246×2,8 cm.

Beżowy matowy/wzór laminat 203.971.89 239,-
Imitacja jesionu/laminat 903.376.20 239,-
Imitacja betonu/laminat 503.954.43 239,-
Imitacja białego marmuru/laminat 003.356.25 239,-
Imitacja szarego marmuru/laminat 403.971.74 239,-
Antracyt matowy/laminat 104.090.17 399,-

SÄLJAN blat 246×3,8 cm. 

Imitacja dębu 804.92.09 239,-
Beżowy imitacja kamienia 604.391.30 239,-
Biały 602.022.17 239,-
Biały imitacja kamienia 202.830.55 239,-
Jasnoszary minerał 603.972.05 239,-
Czarny imitacja marmumu 003.356.87 239,- 
Czarny minerał 702.022.12 239,

Zlewy do kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

Zlewy do szafki na zlew ENHET
o szerokości 60 cm

FYNDIG zlew wpuszczany, 1 komora, 46×40 cm.  
Zlew ze stali nierdzewnej – higienicznego, wytrzymałego  
i trwałego materiału, który łatwo utrzymać w czystości.
Stal nierdzewna 591.580.03 149,-

FYNDIG zlew wpuszczany, 1 komora z ociekaczem,  
70×50 cm. Zlew ze stali nierdzewnej – higienicznego, 
wytrzymałego i trwałego materiału, który łatwo utrzymać  
w czystości.
Stal nierdzewna 091.581.85 169,-

BOHOLMEN zlew wpuszczany, 1 komora, Ø45 cm.
Okrągły zlew łagodzi charakter kuchni. Zlew wykonany  
jest ze stali nierdzewnej – higienicznego, wytrzymałego  
i trwałego materiału, który łatwo utrzymać w czystości.
Stal nierdzewna 791.574.94 149,-

BOHOLMEN zlew wpuszczany, 1 komora, 47×30 cm.
Nieduży zlew pozostawia więcej wolnego miejsca na blacie.
Zlew wykonany jest ze stali nierdzewnej – higienicznego,
wytrzymałego i trwałego materiału, który łatwo utrzymać  
w czystości.
Stal nierdzewna 991.575.01 149,-

LÅNGUDDEN zlew wpuszczany, 1 komora, 46×46 cm.  
Zlew posiada szerszą tylną krawędź, na której można ustawić 
płyn i odłożyć gąbkę do mycia naczyń. Zlew wykonany 
jest ze stali nierdzewnej – higienicznego, wytrzymałego  
i trwałego materiału, który łatwo utrzymać w czystości.
Stal nierdzewna 591.573.91 249,-

LÅNGUDDEN zlew wpuszczany, 1 komora, 56×53 cm.  
Zlew posiada szerszą tylną krawędź, na której można ustawić 
płyn i odłożyć gąbkę do mycia naczyń. Zlew wykonany jest  
ze stali nierdzewnej – higienicznego, wytrzymałego 
i trwałego materiału, który łatwo utrzymać w czystości.
Stal nierdzewna 291.574.77 299,-

VATTUDALEN zlew wpuszczany, 1 komora z ociekac-
zem, 69×47 cm. Zlew wyposażono w pochylony ociekacz, 
z którego nadmiar wody spływa z powrotem do komory. 
Zlew wykonany jest ze stali nierdzewnej – higienicznego, 
wytrzymałego i trwałego materiału, który łatwo utrzymać 
w czystości.
Stal nierdzewna 691.581.68 299,-

HAVSEN zlew wpuszczany, 1 komora, 53×47 cm.
Ceramiczny zlew ma zaokrąglone krawędzie i trwałą
powierzchnię, a kuchni nadaje rustykalnego, tradycyjnego
charakteru.
Biały 392.537.13 499,-
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Baterie do kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

LAGAN bateria kuchenna jednouchwytowa.
Bateria oszczędza wodę i energię, ponieważ wyposażono 
ją w mechanizm ograniczający strumień wody bez zmniej-
szania jego ciśnienia. Chromowany mosiądz jest twardy, 
trwały i łatwy do utrzymania w czystości.
Chromowany 100.850.27 89,-

GLYPEN bateria. Bateria oszczędza wodę i energię,  
a ponieważ jej głowica posiada twarde i trwałe tarcze  
ceramiczne, doskonale radzi sobie z silnym tarciem 
występującym podczas zmiany temperatury wody.
Imitacja stali nierdzewnej 304.423.65 199,-

EDSVIK bateria kuchenna z oddzielnymi pokrętłami. 
Bateria z wysoką wylewką oszczędza wodę i energię,  
a jednocześnie ułatwia zmywanie większych naczyń,
np. garnków. Chromowany mosiądz jest twardy, trwały  
i łatwy do utrzymania w czystości.
Chromowany 000.318.41 149,-

GAMLESJÖN bateria kuchenna z oddzielnymi pokrętłami. 
Bateria z wysoką wylewką oszczędza wodę i energię,  
a jednocześnie ułatwia zmywanie większych naczyń,  
np. garnków. Chromowany mosiądz jest twardy, trwały  
i łatwy do utrzymania w czystości.
Szczotkowany czarny metal 203.416.73 399,-

Przyjaciele kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

Zestawy do segregowania odpadów
Ciekawi cię, jak twoje odpady zamieniają się w coś nowego? 
Seria HÅLLBAR pomaga w sortowaniu różnych materiałów do
poszczególnych koszy – ta prosta czynność stanowi pierwszy 
krok na drodze odpadów ku nowemu życiu.

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy na odpady, 20 l,
z koszem wentylowanym.
Jasnoszary 993.088.16 144,99

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy na odpady, 20 l.
Jasnoszary 793.088.03 149,98

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy na odpady, 22 l.
Jasnoszary 093.088.25 129,99

HÅLLBAR kosz na odpady, 3 l. 

Jasnoszary 904.321.94 20,-

 HÅLLBAR kosz na odpady, 10 l. 

Jasnoszary 803.980.58 29,99

HÅLLBAR kosz na odpady organiczne, 10 l. 

Jasnoszary 804.338.82 25,-

HÅLLBAR kosz na odpadu, 22 l.

Jasnoszary 204.202.03 39,99

HÅLLBAR kosz na odpady, 35 l. 

Jasnoszary 504.202.06 49,99

HÅLLBAR wysuwana rama na kosze do sortowania
odpadów.
Jasnoszary 204.228.53 90,-

Akcesoria
VARIERA wkład do półki, biały.

32×13×16 cm 801.366.22 14,99
32×28×16 cm 601.366.23 19,99

VARIERA pojemnik, biały 

24×17 cm 301.550.19 9,99
34×24 cm 701.772.55 19,99

STÖDJA taca na sztućce, biały. 

20×50 cm 401.772.28 4,99
31×50 cm 501.772.23 6,99
51×50 cm 001.772.25 8,99

Wyposażenie dodatkowe
NISSAFORS wózek, 50.5×30×83 cm. 

Biały 404.657.33 129,-
Czarny 203.997.77 129,-
Czerwono-pomarańczowy 804.657.45 129,-
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Płyty grzewcze
TILLREDA przenośna płyta indukcyjna. Energooszczędna 
przenośna płyta indukcyjna sprawdzi się przede wszystkim 
w małej kuchni. Łatwo ją odłożyć lub zawiesić na ścianie, 
gdy nie jest używana, żeby nie zajmowała miejsca na blacie.
Biały 003.316.27 179,-

VÄLBILDAD mała płyta indukcyjna 300. Płyta indukcyjna
VÄLBILDAD posiada funkcję booster zwiększającą moc 
grzania – to idealne rozwiązanie do zagrzewania wody, 
smażenia warzyw czy obsmażania mięsa.

204.675.92 879,-

GRUNDAD płyta indukcyjna 300. Energooszczędna płyta
indukcyjna GRUNDAD posiada funkcję booster zwiększającą 
moc grzania – to idealne rozwiązanie do zagrzewania wody, 
smażenia warzyw czy obsmażania mięsa.

404.670.82 899,-

Okapy
LAGAN okap montowany do ściany 60 cm. Okap do
zabudowy z oświetleniem LED i wszystkimi podstawowymi
funkcjami. Pracuje cicho i doskonale zgrywa się z kuchnią,
ponieważ jest montowany pod szafką ścienną.
Biały 504.013.83 199,-

LAGAN okap montowany do ściany. Okap do zabudowy  
z oświetleniem LED i wszystkimi podstawowymi funkcjami. 
Pracuje cicho i doskonale zgrywa się z kuchnią, ponieważ 
jest montowany pod szafką
ścienną.
Stal nierdzewna 203.889.67 329,-

RYTMISK okap montowany do ściany 60 cm. Wyposażony 
w oświetlenie LED okap montowany do ściany z powodze-
niem podkreśla wystrój kuchni. Pracuje cicho i wydajnie, 
skutecznie usuwając przykre zapachy i tłuszcz.
Stal nierdzewna 803.889.69 599,-

MATÄLSKARE okap montowany do ściany. Wyposażony  
w oświetlenie LED okap montowany do ściany z powodze-
niem podkreśla wystrój kuchni. Pracuje cicho i wydajnie, 
skutecznie usuwając przykre zapachy i tłuszcz.
Stal nierdzewna 903.688.00 799,-
Czarny 103.889.77 799,-

MATTRADITION okap montowany do ściany. Wyposażony 
w oświetlenie LED okap montowany do ściany z powodze-
niem podkreśla wystrój kuchni. Pracuje cicho i wydajnie, 
skutecznie usuwając przykre zapachy i tłuszcz.
Stal nierdzewna 703.688.01 799,-
Czarny 703.891.44 799,-
Biały 403.891.45 799,-

Kuchenka mikrofalowa
TILLREDA kuchenka mikrofalowa. 

Biały 504.867.92 229,-

Sprzęt AGD do kuchni ENHET – wszystkie elementy i ceny

Piekarniki
LAGAN piekarnik.

Biały 504.169.21 549,-

GÖRLIG piekarnik

Stal nierdzewna 204.117.03 699,-

MATÄLSKARE piekarnik z termoobiegiem.  
Ma smukłą linię utrzymaną w tradycyjnym stylu. 
Rozprowadza ciepło równomiernie, dzięki czemu można  
piec kilka potraw jednocześnie. Do wolnego gotowania 
świetnie nadaje się funkcja grzania górnego i dolnego.
Kolor stali nierdzewnej 403.687.65 999,-

MATTRADITION piekarnik z termoobiegiem.  
Ma smukłą linię utrzymaną w tradycyjnym stylu. 
Rozprowadza ciepło równomiernie, dzięki czemu można  
piec kilka potraw jednocześnie. Do wolnego gotowania 
świetnie nadaje się funkcja grzania górnego i dolnego.
Stal nierdzewna 003.687.67 1049,-

MATTRADITION piekarnik z termoobiegiem.  
Ma smukłą linię utrzymaną w tradycyjnym stylu. 
Rozprowadza ciepło równomiernie, dzięki czemu można  
piec kilka potraw jednocześnie. Do wolnego gotowania 
świetnie nadaje się funkcja grzania górnego i dolnego.
Czarny 804.117.24 1099,-
Biały 304.117.26 1099,-

EFTERSMAK piekarnik z termoobiegiem.

Czarny 704.117.29 1399,-

Lodówka podblatowa
LAGAN lodówka z zamrażalnikiem, 97/16 l.

Biały 004.969.39 749,-

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca
LAGAN lodówko-zamrażarka, 194/109 l.

Biały 704.901.18 1199,-

Zmywarka
LAGAN zmywarka do zabudowy

504.754.25 1199,-



Przewodniki

Broszura kuchenna Poradniki kupującego:  
Kuchnie IKEA i Sprzęt AGD

Broszura wypełniona inspirującymi kuchniami różnej wielkości 
i w różnym stylu. Znajdziesz w niej wszystko, co trzeba – od 
kompletnych kuchni, po wszystkie drobiazgi, które ułatwiają 
codzienne prace w kuchni i czynią je fajniejszymi.

Dwa poradniki kupującego pomogą w poznaniu naszych  
produktów. Szczegółowo przedstawiają cały kuchenny  
asortyment oraz wszystkie produkty niezbędne do stworzenia 
wymarzonej kuchni. Znajdziesz je w najbliższym sklepie IKEA 
lub na IKEA.pl/kuchnia 

Program do planowania kuchni IKEA Program do tworzenia zestawów ENHET
Zaprojektuj swoją wymarzoną kuchnię METOD w środowisku 
3D i wyceń całą kuchnię oraz każdy jej element. Następnie  
wydrukuj rysunki i listę produktów albo zapisz je na stronie 
IKEA. A gdy odwiedzisz sklep IKEA, omów swój projekt  
z naszym pracownikiem, który doradzi i podsunie parę  
cieka wych pomysłów. Szczegóły na IKEA.pl/zaplanujkuchnie 

Specjalnie opracowany program gwarantuje, że zakup nowej
kuchni ENHET odbędzie się szybko i sprawnie. W internecie
znajdziesz gotowe rozwiązania zaprojektowane przez naszych
ekspertów na podstawie ich wieloletniego doświadczenia  
w planowaniu kuchni. Gdy jednym kliknięciem wybierzesz
odpowiedni zestaw, możesz go zmodyfikować, zmieniając  
w nim fronty, blat, zlew, baterię, gałki i uchwyty oraz sprzęt AGD.

Kuchnia IKEA w 3 krokach Poradnik montażu i instalacji kuchni
Poradnik przedstawia kolejne etapy planowania wymarzonej 
kuchni: inspiracja, planowanie, projekt i montaż. Znajdziesz  
go w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl/kuchnia 

Poradnik zawiera informacje oraz praktyczne wskazówki  
przydatne podczas montażu nowej kuchni. Znajdziesz  
go w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl/kuchnia 
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Broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Zastrzegamy 
możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie artykułów, a w razie konieczności użycie surowców zastępczych oraz możliwość wycofania  
wybranych artykułów ze sprzedaży. IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg cen innych niż podano w broszurze, w przypadku wystąpienia błędów drukarskich, 
zmiany stawek podatku VAT, zmiany podstawowych stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. 
Ceny zawarte w broszurze obowiązują do 31.01.2022 v08.2021

Rób zakupy tak, jak lubisz

Zrób zakupy w sklepie
Usiądź, połóż się, pootwieraj wszystkie szafki i szuflady, 
przetestuj materace. Poznaj nasze produkty i rozwiązania  
dla domu w najlepszy znany nam sposób: osobiście i z bliska. 
Nasi kompetentni pracownicy odpowiedzą na wszystkie  
twoje pytania.

Zamów i odbierz
Skorzystaj z usługi Zamów i odbierz: my skompletujemy 
wszystkie produkty z twojej listy zakupów, a ty odbierzesz 
je w wybranym Punkcie Odbioru Zamówień, kiedy będzie  
ci wygodnie.

Zrób zakupy przez internet
Zamów nasze produkty przez internet, kiedy chcesz,  
a my zajmiemy się dostawą prosto do domu lub biura.  
Na IKEA.pl znajdziesz mnóstwo produktów, a do tego  
najlepsze inspiracje, rozwiązania i wskazówki dotyczące 
urządzania wnętrz.

Skontaktuj się z nami osobiście
W naszych sklepach zawsze znajdziesz kompetentnych 
pracowników, w każdej chwili gotowych do pomocy.

DOMOLINIA IKEA
Zadzwoń do naszego Centrum Wsparcia Klienta DOMOLINIA 
IKEA pod numer 22 275 00 00  
pn-pt 8:00-21:00,  
sb-nd handlowe 9:00-21:00.

IKEA.pl
Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  
lub porozmawiaj z nami na czacie na IKEA.pl/kontakt

FACEBOOK
Śledź nasz profil na IKEA.pl/facebook,  
bierz udział w dyskusjach i podziel się swoją opinią.

Aplikacja IKEA STORE
Pobierz aplikację IKEA Store, a twoje zakupy staną się jeszcze 
łatwiejsze. Dzięki niej łatwiej znajdziesz to, czego szukasz, 
przejrzysz produkty online, sprawdzisz aktualne oferty  
i przygotujesz listę zakupów  

Więcej informacji o zakupach w IKEA znajdziesz na IKEA.pl/uslugi


