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Życie w kuchni jest dużo 
łatwiejsze, gdy szuflady  
wysuwają się do samego  
końca, ułatwiając sięgnięcie 
nawet po głęboko schowane 
rzeczy. Dzięki wyposażeniu 
wewnętrznemu oraz sprytnemu 
zagospodarowaniu szafek  
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Możesz zrobić wszystko samodzielnie,  
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i planowania kuchni, po jej kompletny  
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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. 

Usługi

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

Usługi IKEA

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

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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zajmiemy.
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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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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. 
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Kuchnia METOD jest objęta 
bezpłatną 25-letnią gwarancją.
Dowiedz się więcej na str. 140.

Organizacja  
w porządku  
klasycznym
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Jakiej kuchni szukasz?

Kuchnie IKEA

Niezależnie, czy poszukujesz kompletnej kuchni, takiej jak dający się dowolnie  
personalizować system METOD, czy prostszej kuchni, którą można kupić,  
zainstalować i uruchomić w ciągu jednego dnia, w IKEA znajdziesz coś dla siebie.  
Oto trzy rodzaje kuchni IKEA odpowiadające różnym potrzebom i oczekiwaniom.

System mebli  
kuchennych METOD
System mebli kuchennych METOD 
obejmuje szafki w kilku różnych 
rozmiarach, które można  
dopasować do układu pomiesz-
czenia i swoich przyzwyczajeń. 
Wszechstronność systemu  
oferuje nieograniczone możliwo-
ści wyboru, pozwalając stworzyć 
kuchnię idealnie pasującą do ciebie  
i przestrzeni, jaką dysponujesz. 
Zaprojektowaliśmy też szeroki 
asortyment akcesoriów i elemen-
tów wyposażenia wnętrza, które 
umożliwiają szybkie przeglądanie 
zawartości szafek oraz sięganie 
w najdalsze zakamarki szafek 
narożnych. Możesz też wybierać 
spośród wielu różnych frontów, 
blatów, oświetlenia, baterii 
kuchennych, zlewów, uchwytów, 
gałek i wszystkiego, co potrzebne, 
żeby spersonalizować każdy centy-
metr kuchni. Szczegóły na str. 8
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Kuchnie IKEA

Minikuchnia SUNNERSTA 
Jeśli lubisz prostotę i nie potrzebujesz  
rozbudowanej kuchni, SUNNERSTA może  
być rozwiązaniem w sam raz dla ciebie.  
Taką minikuchnię łatwo kupić, przewieźć  
do domu i zainstalować, a nawet zabrać  
ze sobą, jeśli postanowisz się przeprowadzić.  
A jeśli dodasz do tego przenośną płytę 
indukcyjną i lodówkę TILLREDA, otrzymasz 
podstawową kuchnię do niewielkiego 
mieszkania, pensjonatu, pokoju w akademiku 
albo jakiegokolwiek innego miejsca, w jakim 
być może przyjdzie ci przygotować posiłek. 
Szczegóły na str. 78

  
Kuchnia ENHET
Jakikolwiek układ ma twój dom, kuchnia 
ENHET będzie pasowała do niego jak ulał. 
Wybierz jeden z gotowych i przystępnych 
cenowo zestawów w internecie, a następnie 
złóż go samodzielnie bez pomocy specjalnych  
narzędzi – wszystkie elementy łączy się 
za pomocą dybli klinowych. ENHET daje 
całkowitą swobodę w urządzaniu kuchni, 
oferując otwarte i zamknięte przechowywanie,  
szafki narożne, fronty w różnych kolorach 
oraz szereg praktycznych akcesoriów.  
Więcej na str. 46.

Kuchnia KNOXHULT
Kuchnia KNOXHULT składa się z gotowych modułów, które możesz zestawić 
ze sobą według swoich potrzeb. Wraz ze sprzętem LAGAN otrzymujesz 
kompletną kuchnię oferującą wszystkie podstawowe funkcje w przystępnej 
cenie. Całość uzupełnij wybranym zlewem, baterią oraz gałkami lub uchwytami.  
Dzięki prostej konstrukcji montaż kuchni jest tak łatwy, że możesz ją ustawić  
na miejscu i uruchomić jeszcze tego samego dnia, w którym przywieziesz ją  
ze sklepu. Szczegóły na str. 74
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System mebli 
kuchennych METOD

Nieograniczone możliwości
Modułowa konstrukcja systemu mebli  
kuchennych METOD ułatwia montaż  
kuchni i daje nieograniczone możliwości  
podczas jej projektowania. Bez względu  
na to, czy gustujesz w tradycyjnym stylu,  
czy uwielbiasz minimalizm nowoczesnego  
wzornictwa, czy też twoje gusta znajdują się 
gdzieś pomiędzy, z pewnością znajdziesz  
coś dla siebie.

Wspaniała kuchnia nie tylko dobrze wygląda,  
ale musi też być funkcjonalna i spełniać  
wszystkie twoje kuchenne potrzeby.  

System METOD pozwala zbudować kuchnię 
piękną na zewnątrz, która jednocześnie  
nie straci nic na praktyczności wewnątrz. 
Zacznij od zdecydowania, w jakim stylu  
urządzisz swoją wymarzoną kuchnię,  
wybierając odpowiednie drzwi i fronty  
szuflad, oświetlenie, blat, zlew, baterię,  
gałki, uchwyty oraz akcesoria.

 
Kuchnia METOD jest objęta 
bezpłatną 25-letnią gwarancją.
Dowiedz się więcej na str. 140.
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System mebli 
kuchennych METOD

Ciemna, elegancka  
i zrównoważona
Kuchnia jest świetnym miejscem,  
by zacząć żyć bardziej eko.  
KUNGSBACKA to świetny design  
w nowoczesnym stylu, który  
przypadnie do gustu wielu osobom  
- stworzony w trosce o środowisko!
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Drzwi  
i fronty szuflad

Wybierz coś w swoim stylu!
Bez względu na twój styl i preferencje pamiętaj, żeby wybrać fronty szafek,  
na które będziesz z przyjemnością patrzeć przez długie lata. Stanowią 
wizytówkę twojej kuchni, a na pewno będziesz spędzać w niej sporo czasu. 

Oferujemy szeroki wybór materiałów i rodzajów wykończenia naszych  
frontów, więc bez wątpienia wybierzesz coś dla siebie – bez względu na to,  
co lubisz! Od tradycyjnych, bogatych w szczegóły drzwi i frontów szuflad,  
po lakierowane na wysoki połysk, nowoczesne modele ze zintegrowanymi  
uchwytami, które tworzą otwarte, czyste linie – wszystko to znajdziesz  
w IKEA!

Wybór stylu, w jakim zostanie urządzona kuchnia, zależy tylko i wyłącznie  
od ciebie. Nie krępuj się! To w końcu twoja kuchnia. Dołożyliśmy wszelkich  
starań, aby wszystkie nasze fronty kuchenne były trwałe i jak najwyższej  
jakości. Wszystkie fronty objęliśmy bezpłatną 25-letnią gwarancją,  
dzięki czemu możesz mieć pewność, że będą ci służyły przez wiele lat.

Drzwi szafek kuchennych objęte  
są bezpłatną 25-letnią gwarancją.
Dowiedz się więcej na str. 140.
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Drzwi i fronty szuflad

Style drzwi i frontów szuflad

Gładkie drzwi i fronty szuflad
Gładkie drzwi tworzą proste linie i równą powierzchnię, łatwą 
do utrzymania w czystości. To prostota w najprostszej postaci. 
Wybieraj spośród szerokiej oferty rodzajów wykończenia, 
kolorów i materiałów.

Frezowane drzwi i fronty szuflad
Frezowane drzwi i fronty szuflad są bogate w detale, sprawiają 
wrażenie ręcznie wykonanych i nadają kuchni rustykalnego, 
tradycyjnego wyglądu. Do każdego modelu można też dobrać 
dopasowane przeszklone drzwi.

Drzwi i fronty szuflad  
ze zintegrowanymi uchwytami
Możesz nie zauważyć ich na pierwszy rzut oka – i właśnie  
o to chodzi! Zintegrowane uchwyty nadają kuchni  
minimalistycznego, nowoczesnego charakteru.

Drzwi i fronty szuflad z połyskiem
Połyskujące powierzchnie przypadną do gustu zarówno  
minimalistom, jak i rodzinom z rozbieganymi dziećmi. 
Zabrudzenia nie stanowią problemu, ponieważ znikają  
równie szybko, jak się pojawiają.
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ASKERSUND
Kolor/wzór: imitacja jasnego jesionu
Materiał: płyta wiórowa wykończona  
folią melaminową.

ASKERSUND to drzwi imitujące jasne drewno 
jesionowe z widocznym i wyczuwalnym wzorem 
słojów. Tworzą jasną, nowoczesną kuchnię.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 303.318.57 55,-

Drzwi i fronty szuflad

HÄGGEBY
Kolor/wzór: biały
Materiał: płyta wiórowa wykończona  
folią melaminową

HÄGGEBY to białe drzwi o czystych,  
prostych liniach, które nadają kuchni 
nowoczesnego wyglądu. Wysoka jakość 
i dobre wzornictwo w niskiej cenie.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 502.054.62 30,-

Gładkie drzwi i fronty szuflad

VEDDINGE
Kolor/wzór: biały
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Lakierowane na biało eleganckie, gładkie  
drzwi VEDDINGE rozjaśniają kuchnię  
i nadają jej nowoczesny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 002.054.31 55,-

Nowość VEDDINGE
Kolor/wzór: szary
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Lakierowane na szaro eleganckie, gładkie  
drzwi VEDDINGE rozjaśniają kuchnię  
i nadają jej nowoczesny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm  702.210.0 55,-
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Gładkie drzwi i fronty szuflad

BODARP
Kolor/wzór: szarozielony 
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią

Produkowane w fabrykach z wykorzystaniem 
odnawialnej energii elektrycznej, wykończone 
folią z recyklingowanych butelek PET. Drzwi  
i fronty szuflad BODARP wprowadzają do kuchni 
nowoczesny, kolorowy styl. Można uzupełnić 
szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 804.355.36 80,-

Drzwi i fronty szuflad

ASKERSUND
Kolor/wzór: ciemnobrązowy
Materiał: płyta wiórowa wykończona  
folią melaminową

ASKERSUND to drzwi imitujące ciemne drewno 
jesionowe z widocznym i wyczuwalnym wzorem 
słojów. Tworzą jasną, nowoczesną kuchnię.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 604.252.46 55,-

Nowość HAVSTORP
Kolor/wzór: jasnoróżowy
Materiał: malowana płyta pilśniowa

HAVSTORP w kolorze jasnoróżowym to gładki 
front o czystych liniach, który nada Twojej 
kuchni nowoczesny charakter - z zaskakującym 
akcentem. Idealny wybór dla tych, którzy pragną 
czegoś innego. Można uzupełnić szklanymi 
drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 004.754.80  80,-

Nowość HAVSTORP
Kolor/wzór: beżowy
Materiał: malowana płyta pilśniowa

HAVSTORP w kolorze beżowym to gładki front 
o czystych liniach, który nada Twojej kuchni 
spokojny i harmonijny wygląd. Idealny wybór dla 
tych, którzy chcą mieć nowoczesny i neutralny 
styl. Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 504.752.65 80,-
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Frezowane drzwi i fronty szuflad

KUNGSBACKA
Kolor/wzór: antracytowy.
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią  
z poddanych recyklingowi butelek PET

KUNGSBACKA to drzwi z efektownym,  
matowym wykończeniem w kolorze antracytu 
i dwiema fazowanymi krawędziami. Wykonane  
z drewna i butelek PET z recyklingu, wprowa-
dzają do kuchni wygładzony, nowoczesny styl.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 403.373.35 90,-

EDSERUM
Kolor/wzór: brązowy, imitacja drewna 
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią

Osadzone na ramie drzwi EDSERUM  
przykuwają uwagę głęboką, brązową  
barwą i wyraźnym wzorem słojów. Nadają  
kuchni ciepły, przyjemny i naturalny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami EDSERUM.

S400×W800 mm 402.211.89 65,-

SÄVEDAL 
Kolor/wzór: biały
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią

Białe drzwi SÄVEDAL z szeroką ramą  
i cofniętym panelem środkowym.  
Pozwalają stworzyć tradycyjną kuchnię  
– jasną i pełną życia. Można uzupełnić  
szklanymi drzwiami SÄVEDAL.

S400×W800 mm 402.930.01 65,-

Drzwi i fronty szuflad

Gładkie drzwi i fronty szuflad

SINNARP
Kolor/wzór: brązowy.
Materiał: płyta wiórowa wykończona lakierowaną
okleiną dębową

Fronty SINARP pokryto okleiną dębową. 
Nowoczesne wzornictwo, które nie odwraca 
uwagi od naturalnego wzoru słojów drewna. 
Brązowy kolor nadaje kuchni ciepłego wyrazu. 
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 704.041.54 180,-
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Frezowane drzwi i fronty szuflad

BODBYN
Kolor/wzór: szary
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Bogate w detale szare drzwi BODBYN  
mają panel, który jest fazowany od środka,  
z profilowaną powierzchnią na zewnątrz.  
Nadają kuchni tradycyjny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami BODBYN.

S400×W800 mm 502.210.37 115,-

BODBYN
Kolor/wzór: zielony
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Bogate w detale szare drzwi BODBYN  
mają panel, który jest fazowany od środka,
z profilowaną powierzchnią na zewnątrz.
Nadają kuchni tradycyjny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami BODBYN.

S400×W800 mm  504.445.23 115,-

Drzwi i fronty szuflad

BODBYN
Kolor/wzór: kremowy
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Bogate w detale kremowe drzwi BODBYN  
mają panel, który jest fazowany od środka,  
z profilowaną powierzchnią na zewnątrz. 
 Nadają kuchni tradycyjny charakter.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami BODBYN.

S400×W800 mm 702.054.80 115,-

STENSUND
Kolor/wzór: biały
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Fronty STENSUND w kolorze białym oferują 
odrobinę wiejskiego życia dzięki frontom 
ramiakowym i ryflowanym panelom, które 
tworzą lekki, rzemieślniczy wygląd. Lakierowana 
powierzchnia jest odporna na plamy i wilgoć  
oraz łatwa do przecierania. Można uzupełnić
szklanymi drzwiami STENSUND.

S400×W800 mm 604.505.61 85,-
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Frezowane drzwi i fronty szuflad

AXSTAD
Kolor/wzór: ciemnoszary
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią

Drzwi AXSTAD mają matową, ciemnoszarą 
powierzchnię o miękkich liniach i wstawiony  
panel. Pozwala to na wykorzystanie ich  
do stworzenia zarówno nowoczesnej,  
jak i tradycyjnej kuchni. Folia zapewnia gładką  
i praktyczną powierzchnię odporną na wilgoć 
i zabrudzenia, łatwą do utrzymania w czystości.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami AXSTAD.

S400×W800 mm 604.543.28 145,-

Drzwi i fronty szuflad

TORHAMN 
Kolor/wzór: naturalny jesion
Materiał: lakierowana bezbarwnie  
okleina jesionowa i lity jesion

Każde drzwi TORHAMN są niepowtarzalne  
dzięki różnicom we wzorze słojów i kolorystyce 
podkreślającym naturalny urok drewna. 
Wprowadzają do kuchni jakość, tradycję  
i klimat ręcznego rzemiosła. Można uzupełnić 
szklanymi drzwiami TORHAMN.

S400×W800 mm 203.134.15 155,-

STENSUND
Kolor/wzór: beżowy
Materiał: malowana płyta pilśniowa

Fronty STENSUND w kolorze beżowym 
oferują odrobinę wiejskiego stylu dzięki 
frontom ramiakowym i ryflowanym panelom, 
które tworzą ciepły, rzemieślniczy wygląd. 
Lakierowana powierzchnia jest odporna na 
plamy i wilgoć oraz łatwa do przecierania. Można 
uzupełnić szklanymi drzwiami STENSUND.

S400×W800 mm 604.531.83 85,-
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VOXTORP
Kolor/wzór: imitacja orzecha
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią

Gładkie drzwi VOXTORP ze zintegrowanymi 
uchwytami. Wprowadzają do kuchni 
nowoczesne, czyste linie. Można uzupełnić 
szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 803.104.66 110,-

VOXTORP
Kolor/wzór: biały mat 
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią

Gładkie, matowe drzwi VOXTORP  
ze zintegrowanymi uchwytami.  
Wprowadzają do kuchni nowoczesne,  
czyste linie. Można uzupełnić szklanymi  
drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 402.731.78 110,-

Drzwi i fronty szuflad ze zintegrowanymi uchwytami

Drzwi i fronty szuflad

LERHYTTAN 
Kolor/wzór: czarna bejca
Materiał: bejcowana okleina jesionowa  
i lity jesion

Drzwi LERHYTTAN w tradycyjnym stylu z ramą 
z litego drewna o frezowanych krawędziach 
i panelem środkowym pokrytym drewnianą 
okleiną. Zapewniają kuchni przytulny i nieco 
rustykalny charakter. Można uzupełnić szklanymi 
drzwiami LERHYTTAN.

S400×W800 mm 003.560.57 155,-

LERHYTTAN
Kolor/wzór: jasnoszary
Materiał: bejcowana okleina jesionowa
i lity jesion

Drzwi LERHYTTAN w tradycyjnym stylu z ramą
z litego drewna o frezowanych krawędziach
i panelem środkowym pokrytym drewnianą
okleiną. Zapewniają kuchni przytulny i nieco
rustykalny charakter. Można uzupełnić szklanymi
drzwiami LERHYTTAN.

S400×W800 mm 904.614.88 155,-

Frezowane drzwi i fronty szuflad
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Drzwi i fronty szuflad

Drzwi i fronty szuflad z połyskiem

KALLARP
Kolor/wzór: ciemny czerwonobrązowy 
 z połyskiem
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią  
z połyskiem

Drzwi KALLARP z połyskiem, o smukłych  
i prostych liniach, wnoszą do kuchni  
nowoczesny, kolorowy styl. Można uzupełnić 
szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 104.282.85 80,-

VOXTORP
Kolor/wzór: jasnobeżowy z połyskiem
Materiał: płyta pilśniowa wykończona  
folią z połyskiem

Gładkie drzwi VOXTORP z połyskiem  
i zintegrowanymi uchwytami.  
Wprowadzają do kuchni nowoczesne, 
czyste linie.Można uzupełnić szklanymi  
drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 503.211.50 135,-

VOXTORP
Kolor/wzór: biały z połyskiem
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią  
z połyskiem

Gładkie drzwi VOXTORP z połyskiem  
i zintegrowanymi uchwytami. Wprowadzają  
do kuchni nowoczesne, czyste linie.
Można uzupełnić szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 203.974.86 135,-

VOXTORP
Kolor/wzór: ciemnoszary
Materiał: płyta pilśniowa wykończona folią

Gładkie, matowe drzwi VOXTORP  
ze zintegrowanymi uchwytami.  
Wprowadzają do kuchni nowoczesne,  
czyste linie. Można uzupełnić szklanymi  
drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 804.540.92 110,-
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Szklane drzwi JUTIS

JUTIS
Kolor/wzór: matowe szkło i aluminium
Materiał: szkło hartowane i aluminium

Białe szklane drzwi JUTIS są jak kameleon – perfekcyjnie zlewają się  
w harmonijną całość z pozostałymi frontami kuchennymi. Świetny  
wybór, jeśli wybrana seria frontów nie obejmuje szklanych drzwi. 
Uchwyty w komplecie.

S400×W800 mm 102.058.31 95,-

JUTIS
Kolor/wzór: czarny, dymione szkło
Materiał: szkło hartowane i aluminium

Drzwi JUTIS z dymioną szybą są jak kameleon – perfekcyjnie zlewają 
się w harmonijną całość z pozostałymi frontami kuchennymi. Idealne 
rozwiązanie, jeśli w wybranej serii frontów nie ma szklanych drzwi. 
Uchwyty w komplecie. 

S400×W800 mm 602.058.95 95,-

Szklane drzwi JUTIS, niczym kameleon, doskonale 
dopasowują się do innych drzwi i frontów szuflad w swoim 
otoczeniu. Świetny wybór, jeśli wybrana seria frontów  
nie obejmuje szklanych drzwi. Uchwyty w komplecie.

Drzwi i fronty szuflad

RINGHULT
Kolor/wzór: biały z połyskiem
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią  
z połyskiem

Białe drzwi RINGHULT o smukłych, prostych 
liniach i z połyskującą powierzchnią, która jest 
wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości. 
Drzwi RINGHULT wprowadzają do kuchni 
nowoczesny styl. Można uzupełnić szklanymi 
drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 302.050.95 90,-

Drzwi i fronty szuflad z połyskiem

RINGHULT
Kolor/wzór: jasnoszary z połyskiem
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią  
z połyskiem

Jasnoszare drzwi RINGHU LT o smukłych, 
prostych liniach i z połyskującą powierzchnią, 
która jest wytrzymała i łatwa do utrzymania  
w czystości. Drzwi RINGHULT wprowadzają  
do kuchni nowoczesny styl. Można uzupełnić 
szklanymi drzwiami JUTIS.

S400×W800 mm 403.271.38 90,-
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HASSLARP 
Kolor/wzór: brązowy wzór 
Materiał: płyta wiórowa wykończona lakierowaną 
okleiną dębową
Spersonalizuj swoją kuchnię, dodając jedne lub 
więcej drzwiczek HASSLARP do jednolitych drzwi 
i frontów szuflad. Zaprojektowany jako idealne 
połączenie z frontami szafek i frontami szuflad 
SINARP.

S400×W800 mm 904.047.80 260,-

Kolorowe drzwi

JÄRSTA
Kolor/wzór: jasnoturkusowy z połyskiem
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią

Połyskujące drzwi JÄRSTA w niezwykłym 
jasnoturkusowym odcieniu mają wyrazisty 
charakter i potrafią doskonale podkreślić  
wystrój kuchni.

S400×W800 mm 104.699.83 130,-

UDDEVALLA drzwi tablicowe
Kolor/wzór: antracytowy 
Materiał: płyta wiórowa wykończona folią

Czarne, matowe drzwi UDDEVALLA pełnią też rolę 
tablicy kredowej. Można na nich zapisać, co tylko 
zechcesz – przepisy, listę zadań albo plan zajęć 
dzieci. Do pisania po drzwiach można wykorzystać 
kredy MÅLA.

S400×W800 mm 103.456.76 75,-

Kolorowe drzwi to świetny sposób na podkreślenie  
charakteru kuchni za pomocą kontrastu, wzoru,  
wyraźnych bloków danego koloru albo pojedynczych,  

barwnych wstawek. Uzupełniają pozostałe drzwi  
zamontowane w kuchni, dlatego nie są dostępne  
w tak wielu rozmiarach.

*Więcej informacji o produktach oświetleniowych znajdziesz na str. 80-84

Fronty szuflad

VÅRSTA
Kolor/wzór: stal nierdzewna
Materiał: płyta wiórowa i stal nierdzewna.

Fronty VÅRSTA wykonane z wytrzymałej stali 
nierdzewnej wnoszą industrialny, restauracyjny 
klimat do kuchni i zainspirują cię do przygotowania 
wielu wspaniałych posiłków jak profesjonalista.

S400xW400  mm 304.105.95  90,-

Seria frontów szuflad nie obejmuje 
drzwi. Fronty szuflad zostały zaprojek-
towane tak, aby pasowały do drzwi  
z naszego asortymentu i występują 
w ograniczonej liczbie rozmiarów.

Drzwi i fronty szuflad

FRÖJERED
Kolor/wzór: jasny bambus
Materiał: lakierowany bambus.

Każdy front szuflady i panel maskujący FRÖJERED 
jest wyjątkowy, z wariacjami kolorów, które 
podkreślają naturalną ekspresję drewna.  
Nadaje Twojej kuchni ciepły i dynamiczny klimat.

S400xW400  mm 304.416.53 80,-
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Ostatnie szlify
Bez względu na to, czy zdecydowałeś się na bardziej tradycyjną kuchnię  
z mnóstwem szuflad i elementów dekoracyjnych, czy wybrałeś nowoczesne  
i minimalistyczne podejście, nadal możesz dodać do niej parę szczegółów,  
dzięki którym będzie wyglądać naprawdę wspaniale.

Uzupełnij kuchnię dopasowanymi panelami maskującymi, listwami  
dekoracyjnymi, nogami i cokołami. Albo zaszalej odrobinę i wybierz elementy 
kontrastujące z drzwiami i frontami szuflad. Wszystko zależy od ciebie.

Panele maskujące,  
listwy dekoracyjne, 
cokoły i nogi
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Cokół z podcięciemPanel maskujący Listwa dekoracyjna Cokół dekoracyjny 
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BODBYN panel maskujący, szary.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 102.344.28 100,-
39×106 cm 302.210.62 110,-
39×240 cm 902.210.64 210,-

62×80 cm 102.210.63 110,-
62×220 cm 102.344.52 210,-
62×240 cm 502.210.61 230,-

HAVSTORP panel maskujący, beżowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 504.752.51 100,-
39×106 cm 904.752.49 110,-
39×240 cm 704.752.50 210,-

62×80 cm 304.752.85 110,-
62×220 cm 104.752.53 210,-
62×240 cm 904.752.54 230,-

HAVSTORP panel maskujący, jasnoróżowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 704.754.67 100,-
39×106 cm 104.754.65 110,-
39×240 cm 904.754.66 210,-

62×80 cm 104.754.70 110,-
62×220 cm 504.754.68 210,-
62×240 cm 304.754.69 230,-

SINNARP panel maskujący, brązowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 004.041.43 120,-
39×106 cm 404.041.41 150,-
39×240 cm 204.041.42 350,-

62×80 cm 304.041.46 170,-
62×220 cm 804.041.44 450,-
62×240 cm 504.041.45 500,-

FRÖJERED panel maskujący, jasny bambus.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×80 cm 104.416.25 120,-

62×80 cm 904.416.31 160,-

STENSUND panel maskujący, biały.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×83 cm 904.505.45 110,-
39×103 cm 404.505.43 120,-
39×240 cm 204.505.44 230,-

62×80 cm 304.505.48 120,-
62×220 cm 704.505.46 230,-
62×240 cm 504.505.47 260,-

STENSUND panel maskujący, beżowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×83 cm 104.531.66 105,-
39×103 cm 604.531.64 115,-
39×240 cm 304.531.65 215,-

62×80 cm 504.505.47 120,-
62×240 cm 704.531.68 280,-

Wybierz panel maskujący dopasowany do pozostałych drzwi, 
żeby nie zakłócać spójnego wyglądu kuchni, albo dobierz 

wariant kontrastujący z resztą szafek.

Panele maskujące

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi

ASKERSUND panel maskujący, imitacja jasnego jesionu.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 603.318.46 70,-
39×106 cm 103.318.44 80,-
39×240 cm 803.318.45 170,-

62×80 cm 003.318.49 80,-
62×220 cm 403.318.47 170,-
62×240 cm 203.318.48 190,-

ASKERSUND panel maskujący, imitacja jesionu, ciemnobrązowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 604.252.32 70,-
39×106 cm 004.252.30 80,-
39×240 cm 804.252.31 170,-

62×80 cm 904.252.35 80,-
62×220 cm 404.252.33 170,-
62×240 cm 204.252.34 190,-

BODARP panel maskujący, szarozielony.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 604.355.23 100,-
39×106 cm 004.355.21 110,-
39×240 cm 804.355.22 210,-

62×80 cm 904.355.26 110,-
62×220 cm 404.355.24 210,-
62×240 cm 104.355.25 230,-

EDSERUM panel maskujący, imitacja drewna, brązowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 702.344.30 80,-
39×106 cm 102.211.76 90,-
39×240 cm 702.211.78 180,-

62×80 cm 902.211.77 90,-
62×220 cm 702.344.54 180,-
62×240 cm 302.211.75 200,-

LERHYTTAN panel maskujący, jasnoszary.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×85 cm 103.523.51 150,-
39×105 cm 503.523.49 165,-
39×240 cm 303.523.50 255,-

62×80 cm 503.523.54 165,-
62×220 cm 903.523.52 255,-
62×240 cm 703.523.53 275,-

VOXTORP panel maskujący, imitacja orzecha.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 103.104.55 105,-
39×106 cm 603.104.53 115,-
39×240 cm 403.104.54 215,-

62×80 cm 503.104.58 115,-
62×220 cm 903.104.56 215,-
62×240 cm 703.104.57 235,-

BODBYN panel maskujący, ciemnozielony.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 004.444.98 100,-
39×106 cm 404.444.96 110,-
39×240 cm 204.444.97 210,-

62×80 cm 104.445.01 110,-
62×220 cm 804.444.99 210,-
62×240 cm 304.445.00 230,-
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KUNGSBACKA panel maskujący, antracytowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×83 cm 803.373.24 105,-
39×103 cm 203.373.22 115,-
39×240 cm 003.373.23 215,-

62×80 cm 103.373.27 120,-
62×220 cm 503.373.25 240,-
62×240 cm 303.373.26 280,-

TORHAMN panel maskujący, naturalny jesion.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×80 cm 803.134.03 150,-
39×100 cm 203.134.01 165,-
39×240 cm 003.134.02 255,-

61×80 cm 103.134.06 165,-
61×220 cm 603.134.04 255,-
61×240 cm 303.134.05 275,-

UDDEVALLA panel maskujący z powierzchnią tablicową, antracytowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
62×240 cm 603.493.23 210,-

VEDDINGE panel maskujący, szary.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 002.344.43 110,-
39×106 cm 002.209.93 120,-
39×240 cm 502.209.95 220,-

62×80 cm 802.209.94 130,-
62×220 cm 902.344.67 220,-
62×240 cm 202.209.92 240,-

RINGHULT panel maskujący, jasnoszary z połyskiem.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 703.271.27 105,-
39×106 cm 103.271.25 115,-
39×240 cm 903.271.26 215,-

62×80 cm 103.271.30 115,-
62×220 cm 503.271.28 215,-
62×240 cm 303.271.29 235,-

KALLARP panel maskujący, ciemny czerwonobrązowy z połyskiem.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 904.282.72 100,-
39×106 cm 403.227.01 110,-
39×240 cm 104.282.71 210,-

62×80 cm 204.282.75 110,-
62×220 cm 704.282.73 210,-
62×240 cm 504.282.74 230,-

Panele maskujące FÖRBÄTTRA zostały zaprojektowane z myślą  
o drzwiach i frontach szuflad w różnych odcieniach białego.  
Wybierz panel FÖRBÄTTRA w takim samym kolorze jak drzwi  
szafek, żeby wszystko doskonale do siebie pasowało.

Panele maskujące

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi

FÖRBÄTTRA panel maskujący, biały mat.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 604.176.61 110,-
39×106 cm 004.176.59 120,-
39×240 cm 804.176.60 220,-

62×80 cm 004.176.64 130,-
62×220 cm 404.176.62 220,-
62×240 cm 204.176.63 240,-

FÖRBÄTTRA panel maskujący, kremowy.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 402.344.36 100,-
39×106 cm 302.057.26 110,-
39×240 cm 102.057.27 210,-

62×80 cm 902.057.28 110,-
62×220 cm 402.344.60 210,-
62×240 cm 502.057.25 230,-

FÖRBÄTTRA panel maskujący, biały.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 102.978.83 100,-
39×106 cm 502.978.81 110,-
39×240 cm 302.978.82 210,-

62×80 cm 402.978.86 110,-
62×220 cm 902.978.84 210,-
62×240 cm 602.978.85 230,-

VOXTORP panel maskujący, jasnobeżowy z połyskiem.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 803.211.39 130,-
39×106 cm 203.211.37 140,-
39×240 cm 003.211.38 230,-

62×80 cm 003.211.43 140,-
62×220 cm 403.211.41 230,-
62×240 cm 203.211.42 250,-

LERHYTTAN panel maskujący, czarna bejca.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×85 cm 303.560.46 150,-
39×105 cm 103.560.85 165,-
39×240 cm 503.560.45 255,-

62×80 cm 103.560.90 165,-
62×220 cm 103.560.47 255,-
62×240 cm 303.560.89 275,-

Panele maskujące FÖRBÄTTRA

FÖRBÄTTRA panel maskujący, biały z połyskiem.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 303.974.76 130,-
39×106 cm 803.974.74 140,-
39×240 cm 503.974.75 230,-

62×80 cm 703.974.79 140,-
62×220 cm 103.974.77 230,-
62×240 cm 903.974.78 250,-

FÖRBÄTTRA panel maskujący, ciemnoszary.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×86 cm 304.540.80 105,-
39×106 cm 704.540.78 115,-
39×240 cm 504.540.79 215,-

62×80 cm 704.540.83 115,-
62×220 cm 104.540.81 215,-
62×240 cm 904.540.82 235,-

VÅRSTA panel maskujący, stal nierdzewna.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×80 cm 804.105.88 100,-
62×80 cm 604.105.89 140,-

VÅRSTA panel maskujący z nogami, stal nierdzewna.

Dostępne rozmiary, szerokość x wysokość
39×80 cm 804.106.06 100,-
62×80 cm 304.106.04 140,-
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BODBYN listwa dekoracyjna  
profilowana, ciemnozielony.

221×6 cm  404.445.14 65,-

ASKERSUND listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, imitacja jesionu, 
ciemnobrązowy.

221×6 cm 704.252.36 55,-

STENSUND listwa dekoracyjna profilowana, 
biały.

221×3 cm 104.505.49 70,-

STENSUND listwa dekoracyjna profilowana, 
beżowy.

221×3 cm 304.531.70 70,-

Listwy dekoracyjne nadają kuchni ostatecznego szlifu.  
Są dostępne w wielu różnych stylach, dzięki czemu bez  
trudu uda się dopasować coś do wybranych drzwi i frontów  
szuflad. Wykorzystaj je, żeby „spiąć” wystrój kuchni, ukryć 
oświetlenie blatu albo jako element dekoracyjny.  
 
 

Listwy możesz zamontować na szafkach w taki sposób, jaki ci 
odpowiada. Poniżej przedstawiamy pełen asortyment listew 
oraz różne sposoby ich montażu – jako gzyms na szafce lub 
pod nią, otaczający całą szafkę albo tylko wypełniający miej-
sce pomiędzy panelami maskującymi.

Listwy dekoracyjne

ASKERSUND listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, imitacja jasnego jesionu.

221×6 cm 803.318.50 55,-

BODBYN listwa dekoracyjna profilowana, 
szary.

221×6 cm 602.210.65 65,-

BODBYN listwa dekoracyjna profilowana, 
kremowy.

221×6 cm 804.177.59 65,-

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi
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HAVSTORP listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, beżowy. 

221x6 cm 604.752.55 65,- 

Listwy dekoracyjne
EDSERUM listwa dekoracyjna profilowana, 
imitacja drewna, brązowy.

221×6 cm 502.211.79 65,-

KALLARP listwa dekoracyjna  
zaokrąglona, ciemny czerwonobrązowy  
z połyskiem.

221×6 cm 004.282.76 65,-

BODARP listwa dekoracyjna  
zaokrąglona, szarozielony.

221×6 cm 704.355.27 65,-

KUNGSBACKA listwa dekoracyjna 
fazowana, antracytowy.

221×2,8 cm 903.373.28 65,-

LERHYTTAN listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, czarna bejca.

221×4,3 cm 903.560.91 165,-

HAVSTORP listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, jasnoróżowy. 

221×6 cm 904.754.71 65,-

LERHYTTAN listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, jasnoszary.

221x4,3 cm 903.523.71 165,- 

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi
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TORHAMN listwa dekoracyjna fazowana, 
naturalny jesion.

221×2,9 cm 903.134.07 125,-

SÄVEDAL listwa dekoracyjna fazowana, 
biały.

221×6 cm 404.177.56 65,-

VEDDINGE listwa dekoracyjna zaokrąglona, 
szary.

221×6 cm 302.209.96 65,-

RINGHULT listwa dekoracyjna zaokrąglona, 
jasnoszary z połyskiem.

221×6 cm 903.271.31 65,-

VOXTORP listwa dekoracyjna zaokrąglona, 
imitacja orzecha.

221×6 cm 303.104.59 65,-

Listwy dekoracyjne

VOXTORP listwa dekoracyjna zaokrąglona, 
jasnobeżowy z połyskiem.

221×6 cm 803.211.44 85,-

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi

SINARP listwa dekoracyjna zaokrąglona, 
brązowy.

221×6 cm 104.041.47 140,-
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FÖRBÄTTRA listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, biały mat.

221×6 cm 704.176.65 65,-

FÖRBÄTTRA listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, kremowy.

221×6 cm 702.069.60 65,-

FÖRBÄTTRA listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, biały.

221×6 cm 202.978.87 65,-

Listwy dekoracyjne FÖRBÄTTRA zostały zaprojektowane  
z myślą o drzwiach i frontach szuflad w różnych odcieniach 
białego. Wybierz listwę FÖRBÄTTRA w takim samym kolorze 
jak drzwi szafek, żeby wszystko doskonale do siebie pasowało.

Listwy dekoracyjne FÖRBÄTTRAListwy dekoracyjne

FÖRBÄTTRA listwa dekoracyjna 
zaokrąglona, biały z połyskiem.

221×6 cm 503.974.80 85,-

FÖRBÄTTRA listwa dekoracyjna
zaokrąglona, ciemnoszary.

221×6 cm 504.540.84 65,-

Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi
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Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi

SINARP  brązowy.

Cokół 220×8 cm

004.041.81 150,-

VEDDINGE szary.

Cokół 220×8 cm

903.123.23 60,-

STENSUND beżowy.

Cokół 220×8 cm

104.532.08 75,-

Wybierz standardowy lub dekoracyjny cokół,  
żeby zakryć szczelinę między szafką a podłogą.  

Alternatywą dla cokołu jest postawienie  
szafek stojących i szafek wysokich na nogach.

Cokoły i nogi

BODBYN, szary.

LERHYTTAN czarna bejca. 

Cokół 220×8 cm

403.560.84 80,-

Noga do cokołu dekoracyjnego. 

103.978.06 105,-/2 szt.
Noga narożna cokołu dekoracyjnego.

204.032.27 125,-/2 szt.

Cokół 220×8 cm

302.807.73 60,-

ASKERSUND  
imitacja jasnego jesionu.

Cokół 220×8 cm

903.318.78 40,-

EDSERUM imitacja drewna, brązowy.

Cokół 220×8 cm      802.807.75 50,-

Cokół dekoracyjny 220×8 cm

502.613.06 80,-

EKESTAD dąb. BODARP szarozielony

Cokół dekoracyjny z podcięciem

66x8 cm   102.930.74 70,-

KUNGSBACKA antracytowy.

Noga 8 cm

102.613.08 60,-/2 szt.

VOXTORP imitacja orzecha.

Cokół 220×8 cm

603.104.86 60,-

VOXTORP jasnobeżowy  
z połyskiem.

RINGHULT jasnoszary  
z połyskiem.

ASKERSUND imitacja jesionu,  
ciemnobrązowy.

BODBYN, ciemnozielony.

Cokół 220×8 cm

204.445.53 60,-

Cokół dekoracyjny 220×8 cm

904.445.02 80,-

Cokół dekoracyjny z podcięciem

66x8 cm   604.445.13 70,-

Noga 8 cm

404.445.52 60,-/2 szt.

HAVSTORP beżowy.

Cokół 220×8 cm

404.752.56 60,-

KALLARP ciemny czerwono- 
brązowy z połyskiem.

Cokół 220×8 cm      302.881.80 60,- Cokół 220×8 cm      703.373.53 60,- Cokół 220×8 cm     204.355.58 60,-

Cokół 220×8 cm     603.271.56 60,-Cokół 220×8 cm     704.283.05 60,- Cokół 220×8 cm     404.252.66 40,- Cokół 220×8 cm     703.211.68 60,-
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Panele maskujące, listwy dekoracyjne, cokoły i nogi

FÖRBÄTTRA biały.

Cokół 220×8 cm

403.275.05 40,-

FÖRBÄTTRA biały z połyskiem.

Cokół 220×8 cm

703.975.06 60,-

FÖRBÄTTRA biały mat.

Cokół 220×8 cm

504.176.66 60,-

FÖRBÄTTRA kremowy.

Cokoły i nogi FÖRBÄTTRA zostały zaprojektowane z myślą  
o drzwiach i frontach szuflad w różnych odcieniach białego. 

 

Wybierz cokół albo nogi FÖRBÄTTRA w takim samym kolorze 
jak drzwi szafek, żeby wszystko doskonale do siebie pasowało.

Cokoły i nogi FÖRBÄTTRA

Cokół 220×8 cm

602.807.76 60,-

Cokół dekoracyjny 220×8 cm

302.613.07 80,-

Cokół dekoracyjny z podcięciem 
66×8 cm

402.930.77 70,-

Noga 8 cm

902.613.09 60,-/2 szt.

METOD noga, 4 szt. Można uzupełnić cokołem.
8 cm 402.055.99 15,-
5 - 6,5 cm 804.738.06 20,-

CAPITA noga, 8 cm, 4 szt.
Stal nierdzewna 302.443.46 35,-
Biały 402.443.41 35,-

CAPITA noga, 16 cm, 4 szt.
Stal nierdzewna 102.678.95 40,-

UTBY noga do wyspy, 8 cm, 2 szt.
Stal nierdzewna 902.443.34 50,-

UTBY noga, stal nierdzewna.
88 cm 305.036.60 70,-
101,5 cm 201.175.51 65,-

Nogi

METOD podium. Bloczki ułatwiają dopasowanie 
wysokości sprzętu AGD do szafek stojących  
i reszty kuchni.
7 cm 202.161.84 75,-

FÖRBÄTTRA ciemnoszary.

Cokół 220×8 cm

804.541.10 60,-

Cokoły i nogi
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Modułowe szafki na miarę twojej kuchni
Jak wygląda twoja wymarzona kuchnia? Jak wiele czasu będziesz w niej spędzać  
i jak będziesz z niej korzystać? Gdy chodzi o kuchnię, każdy z nas oczekuje czegoś  
innego. Mamy różne marzenia oraz potrzeby i dysponujemy odmienną przestrzenią.  
Czy istnieje coś, co może lepiej sprostać tej różnorodności niż wszechstronny  
system mebli kuchennych, który będzie odpowiadał każdemu i który zmieści się 
wszędzie? Dzięki szafkom w różnych rozmiarach, szufladom o niekończących się 
możliwościach i dopasowanym elementom wyposażenia wewnętrznego możesz 
zbudować prawdziwą kuchnię marzeń bez względu na wielkość twojego domu  
ani rodziny.

Szafki METOD

Kuchnia METOD jest objęta bezpłatną 25-letnią gwarancją. 
Szczegóły znajdziesz na st. 108-109.
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Smak  
tradycyjnego  
rzemiosła

VADHOLMA  
półka na wino 
S40xG37xW40 cm.
903.743.30

260,-
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METOD szafki stojące
METOD obudowa szafki stojącej 20×60×80 cm.

Biały 302.125.62 75,-
Imitacja drewna, czarny 002.125.68 95,-

METOD obudowa szafki stojącej 30×37×80 cm.

Biały 204.171.49 65,-
Imitacja drewna, czarny 604.171.85 85,-

METOD obudowa szafki stojącej 30×60×80 cm.

Biały 504.171.95 85,- 
Imitacja drewna, czarny 104.172.82 105,-

METOD obudowa szafki stojącej 40×37×80 cm.

Biały 302.056.32 65,-
Imitacja drewna, czarny 802.056.44 85,-

METOD obudowa szafki stojącej 40×60×80 cm.

Biały 802.134.32 85,-
Imitacja drewna, czarny 702.056.30 105,-

METOD obudowa szafki stojącej 60×37×80 cm.

Biały 502.056.31 85,-
Imitacja drewna, czarny 602.056.35 105,-

METOD obudowa szafki stojącej 60×60×80 cm.

Biały 502.056.26 110,-
Imitacja drewna, czarny 902.056.34 130,-

METOD obudowa szafki stojącej 80×37×80 cm.

Biały 102.056.28 110,-
Imitacja drewna, czarny 902.056.29 130,-

METOD obudowa szafki stojącej 80×60×80 cm.

Biały 102.056.33 125,-
Imitacja drewna, czarny 702.056.25 145,-

METOD szafki ścienne
METOD obudowa szafki ściennej 20×37×80 cm.

Biały 802.521.12 65,-
Imitacja drewna, czarny 602.521.13 85,-

METOD obudowa szafki ściennej 30×37×60 cm.

Biały 404.210.51 60,-
Imitacja drewna, czarny 104.210.57 80,-

METOD obudowa szafki ściennej 30×37×80 cm.

Biały 704.172.98 65,-
Imitacja drewna, czarny 604.173.07 85,-

METOD obudowa szafki ściennej 40×37×40 cm.

Biały 102.055.29 50,-
Imitacja drewna, czarny 302.055.52 70,-

METOD obudowa szafki ściennej 40×37×60 cm.

Biały 102.055.34 60,-
Imitacja drewna, czarny 502.055.46 80,-

METOD obudowa szafki ściennej 40×37×100 cm.

Biały 502.055.32 70,-
Imitacja drewna, czarny 402.055.42 90,-

METOD obudowa szafki ściennej 40×37×80 cm.

Biały 702.055.31 65,-
Imitacja drewna, czarny 502.055.51 85,-

METOD obudowa szafki ściennej 60×37×40 cm.

Biały 302.055.33 60,-
Imitacja drewna, czarny 702.055.50 80,-

METOD obudowa szafki ściennej 60×37×60 cm.

Biały 802.055.35 70,-
Imitacja drewna, czarny 702.055.45 90,-

METOD obudowa szafki ściennej 60×37×80 cm.

Biały 302.055.28 75,-
Imitacja drewna, czarny 602.055.41 95,-

METOD obudowa szafki ściennej 60×37×100 cm.

Biały 202.055.38 85,-
Imitacja drewna, czarny 902.055.49 105,-

METOD obudowa szafki ściennej 80×37×40 cm.

Biały 802.055.40 65,-
Imitacja drewna, czarny 002.055.44 85,-

METOD obudowa szafki ściennej 80×37×60 cm.

Biały 602.055.22 75,-
Imitacja drewna, czarny 602.055.55 95,-

METOD obudowa szafki ściennej 80×37×80 cm.

Biały 702.055.26 85,-
Imitacja drewna, czarny 102.055.48 105,-

METOD obudowa szafki ściennej 80×37×100 cm.

Biały 902.055.30 100,-
Imitacja drewna, czarny 302.055.47 120,-

Szafki METOD

Na tej stronie przedstawiamy wszystkie dostępne szafki METOD wraz z ich wymiarami.  
Dobierz z nich zestaw, który najlepiej wkomponuje się w architekturę twojej kuchni  
oraz w twoje potrzeby. Masz nieograniczoną ilość kombinacji.

METOD szafki stojące do zabudowy
Wszystkie sprzęty AGD znajdziesz w poradniku kupującego dostępnym
w najbliższym sklepie IKEA oraz na IKEA.pl/kuchnia. Wszystkie zlewy znajdziesz 
na str. 106-115.

METOD szafka stojąca na piekarnik/zlew. 
60×60×80 cm. 
Biały 702.135.69 110,-
Imitacja drewna, czarny 202.055.43 130,-

METOD szafka stojąca na piekarnik/zlew 
80×60×80 cm. 
Biały 502.154.75 125,-
Imitacja drewna, czarny 802.154.74 145,-
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METOD nadstawki
Wszystkie sprzęty AGD znajdziesz w poradniku kupującego dostępnym
w najbliższym sklepie IKEA oraz na IKEA.pl/kuchnia

METOD nadstawka 40×60×40 cm.

Biały 602.240.78 90,-
Imitacja drewna, czarny 502.240.74 110,-

METOD obudowa szafki ściennej nad lodówkę/
zamrażarkę 60×60×40 cm.
Biały 402.055.37 110,-
Imitacja drewna, czarny 402.055.56 130,-

METOD obudowa szafki ściennej nad lodówkę/
zamrażarkę 60×60×60 cm. 
Biały 002.055.39 120,-
Imitacja drewna, czarny 202.055.24 140,-

Szafki METOD

METOD szafki narożne
Karuzelę UTRUSTA dopasowaną idealnie do wnętrza szafki narożnej znajdziesz na 
str. 41.

METOD obudowa narożnej szafki stojącej 
128×68×80 cm. 
Biały 602.055.17 210,-
Imitacja drewna, czarny 702.055.12 230,-

METOD obudowa narożnej szafki stojącej 
88×88×80 cm. 
Biały 202.055.19 195,-
Imitacja drewna, czarny 402.055.18 215,-

METOD obudowa narożnej szafki ściennej 
68×68×60 cm. 
Biały 002.125.54 130,-
Imitacja drewna, czarny 602.056.59 150,-

METOD obudowa narożnej szafki ściennej 
68×68×80 cm. 
Biały 202.056.61 160,-
Imitacja drewna, czarny 802.056.58 180,-

METOD obudowa narożnej szafki ściennej 
68×68×100 cm. 
Biały 702.152.81 190,-
Imitacja drewna, czarny 902.152.80 210,-

METOD szafki wysokie
METOD obudowa szafki wysokiej 40×37×200 cm.

Biały 102.125.63 150,-
Imitacja drewna, czarny 202.125.72 170,-

METOD obudowa szafki wysokiej 40×60×200 cm.

Biały 902.125.59 180,-
Imitacja drewna, czarny 402.125.71 200,-

METOD obudowa szafki wysokiej 40×60×220 cm.

Biały 102.125.58 200,-
Imitacja drewna, czarny 402.125.66 220,-

METOD obudowa szafki wysokiej 60×37×200 cm.

Biały 702.125.60 180,-
Imitacja drewna, czarny 602.125.70 200,-

METOD obudowa szafki wysokiej 60×60×200 cm.

Biały 602.125.65 220,-
Imitacja drewna, czarny 802.125.69 240,-

METOD obudowa szafki wysokiej 60×60×220 cm.

Biały 902.125.64 240,-
Imitacja drewna, czarny 202.125.67 260,-

METOD obudowa szafki wysokiej 80×37×200 cm.

Biały 502.125.61 190,-
Imitacja drewna, czarny 002.125.73 210,-

METOD szafki wysokie do zabudowy
Wszystkie sprzęty AGD znajdziesz w poradniku kupującego dostępnym
w najbliższym sklepie IKEA oraz na IKEA.pl/kuchnia

METOD obudowa szafki wysokiej na lodówkę/
piekarnik 60×60×200 cm. 
Biały 902.135.68 280,-
Imitacja drewna, czarny 702.135.74 300,-

METOD obudowa szafki wysokiej na lodówkę/
piekarnik 60×60×220 cm. 
Biały 502.135.70 300,-
Imitacja drewna, czarny 202.135.76 320,-

METOD obudowa szafki wysokiej na lodówkę/
piekarnik60×60×140 cm. 
Biały 203.854.74 230,-
Imitacja drewna, czarny 103.854.79 250,-
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Otwarte przechowywanie

VADHOLMA półka na wino, 40×37×40 cm.

Brązowy/bejcowany jesion 903.743.30 260,-

TORNVIKEN otwarta szafka, 

20×37×40 cm
Szary 603.589.92 210,-
Biały 203.589.65 210,-
20×37×60 cm
Szary 403.589.93 250,-
Biały 603.589.68 250,-
20×37×80 cm
Szary 203.589.94 290,-
Biały 203.589.70 290,-

TORNVIKEN półka na wino, 40×37×40 cm. 

Szary 803.589.67 250,-
Biały 803.589.72 250,-

VADHOLMA otwarta szafka, brązowy/bejcowany 
jesion.
20×37×40 cm 603.743.36 210,-
20×37×60 cm 603.743.41 260,-
20×37×80 cm 203.743.38 310,-

Stwórz przyjemną dla oka przerwę w rzędzie szafek  
z drzwiami za pomocą otwartej szafki. Kuchnia stanie się 
bardziej osobista, a często używane przedmioty, jak choćby  
książki kucharskie, możesz trzymać w zasięgu ręki.

Szafki METOD

VADHOLMA komoda, 40×37×40 cm. Gładko  
wysuwające się szuflady z blokadą. Domykają  
się samoczynnie na kilku ostatnich centymetrach.  
Szuflady wysuwają się do samego końca, dzięki 
czemu masz łatwy dostęp do ich zawartości.
Brązowy/bejcowany jesion 503.743.32 360,-

TORNVIKEN pudełko, 16×34×15 cm. 
Wszechstronne pudełko, które możesz umieścić  
w otwartej szafce TORNVIKEN albo je wyciągnąć  
i przenieść w inne miejsce – choćby na blat albo 
stół w jadalni.
Szary 003.589.66 65,-
Biały 003.589.71 65,-
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TORNVIKEN
półka na wino, 
S40xG37xW40 cm.
803.589.67

250,-
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Niewidoczni pomocnicy
Dzięki elementom wyposażenia wewnętrznego szafek METOD możesz zachować spójny 
wygląd kuchni bez ujawniania tego, co znajduje się wewnątrz. Kuchenne szafki mogą 
skrywać wiele różnych niespodzianek. Za drzwiami możesz znaleźć wysuwane uchwyty 
na akcesoria do sprzątania, stojaki utrzymujące pokrywki garnków w uporządkowanej 
kolejności albo szereg w pełni wysuwanych szuflad, do których łatwo po coś sięgnąć. 
Nie wspominając o szufladach schowanych w szufladach, dzięki którym maksymalnie 
wykorzystasz przestrzeń wewnątrz szafki. Tylko od ciebie zależy, co pochowasz w swoich 
szafkach kuchennych. 

Na kolejnych stronach znajdziesz wiele przydatnych akcesoriów, które ułatwią twoje 
codzienne prace w kuchni.

Wyposażenie 
wewnętrzne 
szafek METOD
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MAXIMERA szuflada średnia, 
S56,4xG54,2xW14,4 cm.
202.214.49

130,-
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MAXIMERA szuflada niska*, biały. 

40×37 cm 002.214.45 75,-
40×60 cm 602.214.47 80,-
60×37 cm 302.046.37 95,-
60×60 cm 202.046.28 105,-
80×37 cm 802.046.30 120,-
80×60 cm 402.046.27 130,-

MAXIMERA wysuwane kosze. 

20 cm 703.188.68 200,-
30 cm  304.170.40 240,-

MAXIMERA szuflada średnia*, biały. 

40×37 cm 602.046.26 90,-
40×60 cm 402.214.48 105,-
60×37 cm 802.214.46 115,-
60×60 cm 202.214.49 125,-
80×37 cm 102.046.38 145,-
80×60 cm 502.046.36 160,-

MAXIMERA szuflada wysoka, biały. 

40×37 cm 702.046.35 115,-
40×60 cm 002.046.34 150,-
60×37 cm 402.046.32 145,-
60×60 cm 902.046.39 170,-
80×37 cm 002.214.50 185,-
80×60 cm 202.046.33 210,-

Na kosze do segregowania odpadów  
(patrz str. 124-127)
60×45 cm 602.046.31 160,-
80×45 cm 002.046.29 210,-

Szuflady MAXIMERA i akcesoria do szuflad

Wyposażenie wewnętrzne

Szuflady MAXIMERA wysuwają się całkowicie, a dzięki  
wbudowanemu amortyzatorowi zawsze zamykają się  
gładko i po cichu. Możesz zobaczyć ich całą zawartość  
jak na dłoni i bez trudu sięgniesz nawet po najmniejsze  
drobiazgi upchnięte w głębi szuflady. 

Szuflady MAXIMERA są dostępne w różnych rozmiarach,  
co daje szerokie możliwości podczas dopasowywania ich  
do własnych potrzeb. Można też dodać do nich wewnętrzne  
szuflady, żeby w pełni wykorzystać miejsce w szafce.

MAXIMERA dodatkowy bok wysokiej szuflady, 
szkło, 2 szt.
37 cm 102.388.60 20,-
60 cm 502.388.58 30,-

MAXIMERA dodatkowy bok średniej
szuflady, szkło, 2 szt.
37 cm 702.388.62 15,-
60 cm 302.388.59 20,-

MAXIMERA przegroda do wysokiej szuflady, 
biały/przezroczysty.
40 cm 802.427.45 40,-
60 cm 602.427.46 50,-
80 cm 402.427.47 60,-

MAXIMERA przegroda do średniej szuflady, 
biały/przezroczysty. 
40 cm 302.046.75 25,-
60 cm 602.046.74 35,-
80 cm 702.046.78 45,-

UTRUSTA kosz druciany, stalowy.

40 cm 802.046.73 40,-
60 cm 002.046.72 50,-

UTRUSTA front szuflad, niski, biały.

40 cm 802.214.51 15,-
60 cm 402.046.51 20,-
80 cm 202.046.52 25,-

UTRUSTA front szuflad, średni, biały.

40 cm 602.214.52 20,-
60 cm 802.046.54 30,-
80 cm 402.214.53 45,-

UTRUSTA front szuflad, wysoki, biały.

40 cm 002.046.53 30,-
60 cm 502.046.55 35,-
80 cm 302.046.56 40,-
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Szuflady EXCEPTIONELL

EXCEPTIONELL wysuwane akcesoria  
z otwieraczem dotykowym, biały.
20 cm 104.478.25 280,-
30 cm 904.478.26 320,-

EXCEPTIONELL szuflada wysoka z otwieraczem  
dotykowym, biały. 
40×37 cm 604.478.04 210,-
40×60 cm 304.478.05 240,-
60×37 cm 104.478.06 270,-
60×45 cm 904.478.07 280,-
60×60 cm 704.478.08 290,-
80×37 cm 504.478.09 350,-
80×45 cm 304.478.10 370,-
80×60 cm 104.478.11 360,-

Szuflada EXCEPTIONELL otwiera się po jej naciśnięciu, gładko 
porusza się w prowadnicach, wysuwa się niemal do końca,  
a wbudowane amortyzatory domykają ją powoli, delikatnie 
i po cichu. Więcej miejsca w szafkach można wygospodarować 
za pomocą wewnętrznych szuflad, umieszczonych za wysokim 
frontem lub drzwiami. 

Górna szuflada doskonale sprawdzi się jako miejsce na sztućce 
i przybory kuchenne, a większe szuflady pomieszczą garnki 
i patelnie. Gdy wszystko jest poukładane, niczego nie trzeba 
szukać i można od razu zabierać się do gotowania.

EXCEPTIONELL szuflada średnia z otwieraczem  
dotykowym, biały. 
40×37 cm 404.478.19 140,-
40×60 cm 204.478.20 160,-
60×37 cm 004.478.21 180,-
60×60 cm 804.478.22 200,-
80×37 cm 604.478.23 240,-
80×60 cm 404.478.24 260,-

UTRUSTA karuzela do narożnej szafki wiszącej. 

802.656.47 150,-

UTRUSTA karuzela do narożnej szafki stojącej. 

88 cm 602.152.91 250,-

UTRUSTA wysuwane półki do narożnej szafki 
stojącej. 
128 cm 402.152.92 360,-

Wnętrze szafki narożnej

EXCEPTIONELL szuflada niska z otwieraczem  
dotykowym, biały.
40×37 cm 904.478.12 130,-
40×60 cm 504.478.14 140,-
60×37 cm 204.478.15 150,-
60×60 cm 004.478.16 170,-
80×37 cm 804.478.17 190,-
80×60 cm 604.478.18 210,-

Zobacz, jak możesz uporządkować akcesoria kuchenne za pomocą akcesoriów VARIERA, na str. 137.

Wyposażenie wewnętrzne
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METOD pionowa listwa maskująca, 220 cm. 
Możesz precyzyjnie wykończyć kuchnię, zakrywając 
przestrzeń między szafkami i ścianą.
Biały 102.448.42 35,-
Imitacja drewna, czarny 902.448.43 35,-

UTRUSTA zawias do drzwi poziomych, otwierany 
na przycisk, 2 szt. Dzięki tym zawiasom drzwi można 
ustawić poziomo - i podkreślić proste linie i nowo-
czesny wygląd Twojej kuchni. Naciśnij, aby otworzyć 
drzwi i ciesz się ciszą, kiedy będą zamykać się cicho.
Czarny 904.624.83 175,-
Biały 704.624.84 175,-

UTRUSTA zawias 95°, 2 szt. Pasuje do szafek  
na lodówkę/zamrażarką do zabudowy.

202.046.47 30,-

UTRUSTA okucie łączące drzwi. Okucie łączące 
drzwi UTRUSTA służy do łączenia dwóch frontów 
drzwi, np. w szafce wysokiej albo szafce  
na lodówkę/zamrażarkę do zabudowy.

303.669.17 10,-

UTRUSTA okucia narożne, 2 szt. Za pomocą okucia 
narożnego możesz połączyć szafki ścienne  
w narożniku pod kątem 90°.
Galwanizowany 403.059.71 50,-

UTRUSTA zawias z wbudowanym amortyzatorem 
153°, 2 szt. Ten zawias ma wbudowany amortyzator 
-drzwi zamykają się powoli, delikatnie i cicho. 
Amortyzator można z łatwością dezaktywować, 
przesuwając przycisk z boku, np. jeśli chcesz 
zamontować otwieranie przyciskowe albo gdy 
drzwi zamykają się zbyt wolno, a w razie potrzeby 
ponownie aktywować. Bardzo szeroki kąt otwarcia 
153° umożliwia ukrycie za drzwiami szuflady.

104.272.62 60,-

METOD cokół wentylacyjny, 60 cm. 

Stal nierdzewna 302.214.58 30,-

UTRUSTA otwieracz, 2 szt. Naciśnij, żeby otworzyć. 
Uchwyty nie są potrzebne.

802.302.24 15,-

METOD kratka wentylacyjna.

Stal nierdzewna 702.561.77 30,-

UTRUSTA otwieracz, elektryczny. Możesz otworzyć 
szufladę z koszem na odpady, naciskając ją palcem 
albo biodrem, kolanem czy stopą, jeśli ręce masz 
akurat zajęte.

702.272.36 349,-

METOD szyna montażowa, 200 cm.

Galwanizowany 602.056.64 35,-

UTRUSTA zawias 45°, 2 szt. Przeznaczony wyłącznie 
do narożnej szafce ściennej i potrzebny jedynie, gdy 
chcesz zamocować do nich dwoje drzwi.

202.619.92 40,-

METOD zestaw do montażu wyspy kuchennej. 
Zestaw montażowy ułatwia montaż szafek 
ustawionych do siebie tyłem albo mocowanie  
panelu maskującego do tylnej ściany szafki stojącej.

202.984.10 35,-

UTRUSTA zawias z wbudowanym amortyzatorem 
do drzwi poziomych, 2 szt. Ten zawias ma wbudowany 
amortyzator, dzięki czemu drzwi zamykają się powoli, 
delikatnie i cicho. Drzwiczki można z łatwością  
zamontować we właściwej pozycji, ponieważ  
w zawiasach można regulować wysokość, głębokość 
i szerokość.
Czarny 704.624.79 150,-
Biały 504.624.80 150,-

UTRUSTA zawias z wbudowanym amortyzatorem 
110°, 2 szt. Ten zawias ma wbudowany amortyzator, 
dzięki czemu drzwi zamykają się powoli, 
delikatnie i cicho. Amortyzator można z łatwością 
dezaktywować, przesuwając przycisk z boku,  
np. jeśli chcesz zamontować otwieranie przyciskowe 
albo gdy drzwi zamykają się zbyt wolno, a w razie 
potrzeby ponownie aktywować.

404.017.84 30,-

Nawet najmniejsze detale mają ogromne znaczenie 
podczas planowania kompletnej kuchni. Wszystko 
zależy od twoich potrzeb i życzeń – ale może to właśnie 
akurat ten drobny element musi się w niej znaleźć.

Elementy montażowe i zawiasy METOD

Wyposażenie wewnętrzne
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METOD wspornik do wyspy kuchennej. Zestaw 
montażowy ułatwia montaż szafek ustawionych do 
siebie tyłem albo mocowanie panelu maskującego 
do tylnej ściany szafki stojącej.
40 cm 202.984.05 30,-

UTRUSTA szyna łączeniowa do frontów. Za pomocą 
szyny łączeniowej UTRUSTA możesz z łatwością 
ustawić front szuflady równo z pozostałymi drzwiami 
i frontami szuflad w kuchni.

602.635.88 30,-

UTRUSTA elementy mocujące szufladę  
na drzwiach.

202.699.31 15,-

VARIERA zaślepka, 100 szt. Zakrywa otwory  
w przeszklonej szafce albo otwartej półce. Pasuje  
do wszystkich produktów z otworami 5 mm.
Biały 002.263.15 1,99
Czarny 802.263.16 1,99

UTRUSTA półka*, biały, 2 szt. 

20×60 cm 702.056.06 20,-
30×37 cm 304.173.42 20,-
30×60 cm 304.173.99 25,-
40×37 cm 402.056.22 20,-
40×60 cm 302.056.13 25,-
60×37 cm 102.056.14 25,-
60×60 cm 502.056.12 30,-
80×37 cm 102.056.09 30,-
80×60 cm 702.056.11 45,-

Półki

UTRUSTA półka*, imitacja drewna, czarny, 2 szt. 

20×60 cm 802.056.15 25,-
30×37 cm 504.173.98 25,-
30×60 cm 004.174.09 30,-
40×37 cm 502.129.76 25,-
40×60 cm 602.056.21 30,-
60×37 cm 802.056.20 30,-
60×60 cm 002.056.19 35,-
80×37 cm 202.056.18 35,-
80×60 cm 402.056.17 50,-

UTRUSTA półka do narożnej szafki wiszącej*, 
68 cm. 
Szkło 802.056.63 50,-
Biały 002.056.62 25,-
Imitacja drewna, czarny 402.056.60 30,-

UTRUSTA nieruchoma półka wentylowana*, 
60×60 cm. 
Biały 902.135.73 35,-
Imitacja drewna, czarny 102.135.72 40,-

UTRUSTA wspornik do piekarnika*. 

Galwanizowany 103.019.60 60,-

UTRUSTA półka do narożnej szafki stojącej*, 
128 cm. 
Biały 502.132.97 90,-
Imitacja drewna, czarny 302.132.98 90,-

UTRUSTA półka do narożnej szafki stojącej*, 
88 cm. 
Biały 802.776.50 60,-
Imitacja drewna, czarny 602.776.51 60,-

UTRUSTA półka*, szkło, 2 szt. 

30×37 cm  204.174.13 30,-
40×37 cm 202.133.31 30,-
60×37 cm 902.056.05 35,-
80×37 cm 202.056.04 40,-

Elementy montażowe i zawiasy METOD

Wyposażenie wewnętrzne
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VARIERA uchwyt na rurę od odkurzacza.  
Można zamontować wewnątrz szafki, żeby ułatwić 
przechowywanie odkurzacza.
Kolor srebrny 678.659.83 19,99

VARIERA uchwyt na żelazko.  
Pozwala uporządkować elementy żelazka. Posiada 
uchwyt na przewód.
Galwanizowany 900.903.84 19,99

UTRUSTA wnętrze szafy gospodarczej, 140 cm. 
Wysuwane wnętrze ułatwia dostęp do akcesoriów 
do sprzątania.

403.258.89 350,-

UTRUSTA suszarka do szafki ściennej.
Można zamocować w szafce ściennej, żeby zwolnić 
miejsce na blacie.
40×35 cm 902.046.15 100,-
60×35 cm 202.046.14 125,-
80×35 cm 002.153.12 150,-

VARIERA wysuwany pojemnik. Pojemnik się 
wysuwa, co zapewnia łatwy dostęp do jego 
zawartości.
Biały 402.417.95 29,99

VARIERA półka wstawiana, biały.  
Ustaw na półce, żeby uzyskać więcej miejsca  
na miski,szklanki czy słoiczki z przyprawami. 
Ułatwia przeglądanie zawartości szafki  
i dostęp do przechowywanych rzeczy.
32×13×16 cm 801.366.22 14,99
32×28×16 cm 601.366.23 19,99

VARIERA uchwyt na talerze, bambus/stal 
nierdzewna. Uchwyt jest regulowany, więc  
można dopasować szerokość jego podstawy  
do wielkości talerzy.
15-21 cm 003.846.92 24,99
21-31 cm 303.846.95 29,99

VARIERA uchwyt na pokrywki. Długość uchwytu 
można dopasować do wielkości oraz liczby 
pokrywek.
Stal nierdzewna 701.548.00 19,99

Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne szafek
 VARIERA pojemnik na torby plastikowe. Idealny 

do przechowywania plastikowych torebek, 
papieru toaletowego, ręczników kuchennych, 
rękawiczek czy skarpetek.
Biały 800.102.22 6,-

UTRUSTA drążek na ręcznik, 16 cm. Drążek  
jest wysuwany, co ułatwia dostęp do ręczników.
Biały 502.472.16 29,99

Wyposażenie wewnętrzne

UTRUSTA wysuwany blat.

60 cm 005.105.77 175,-
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UPPDATERA taca  na sztućce,  
S32xG50 cm. 404.599.73

59,99
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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 wyeks-
ponować swoje ulubione rzeczy, a całą 
resztę schować. Meble kuchenne ENHET  
są ponadto dostępne w różnych szeroko-
ściach i głębokościach, dzięki czemu łatwo 
dopasować je do niedużych pomieszczeń.

Kuchnia ENHET  jest objęta 
bezpłatną 10-letnią gwarancją.
Szczegóły znajdziesz na str. 140

System mebli 
kuchennych  
ENHET
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ENHET otwarta szafka z półkami, 
S60xG30xW75 cm, antracyt.

180,-/szt.

47



Kompletna kuchnia ENHET

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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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

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.

Kompletna kuchnia ENHET

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. 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,-

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,- — —

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Kompletna kuchnia ENHET

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,-

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,-

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 2430,- 693.379.95 2311,-
Drzwi ramowe, biały — — 893.379.99 2859,-
Drzwi ramowe, szary 293.379.97 2678,- 093.379.98 2693,-
Drzwi, imitacja dębu 293.380.01 2578,- — —
Drzwi, imitacja betonu/biały 193.379.93 2330,- 493.379.96 2488,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno. Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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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,-

Uwaga! Sprzęt AGD i oświetlenie sprzedawane są osobno.
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Zestawy dostawiane ENHET
Wybierz, kliknij, zapłać i samodzielnie zmontuj – tylko  
parę kroków dzieli cię od gotowania i miłego spędzania 
czasu w nowej kuchni. Pora zająć się szczegółami i znaleźć 
rozwiązanie, które rozmiarem, możliwościami przechowywania, 
kolorem i akcesoriami będzie w pełni odpowiadać twoim 
oczekiwaniom. 

Na kolejnych stronach zamieściliśmy informacje na temat 
poszczególnych zestawów, które pomogą ci w podjęciu  
ostatecznej decyzji. Przed tobą najtrudniejsze zadanie  
– wybór swojego faworyta.

Kompletna kuchnia ENHET

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 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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Kompletna kuchnia 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 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 693.314.70 939,- 793.315.11 965,-
Drzwi ramowe, biały — — 593.315.12 1224,-
Drzwi ramowe, szary 293.314.86 1124,- 393.315.13 1234,-
Drzwi, imitacja dębu 593.315.07 995,- — —
Drzwi, imitacja betonu 993.315.10 985,- 193.315.14 1094,-

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 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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Kompletna kuchnia ENHET

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 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 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
793.315.73 538,- 593.315.74 747,-

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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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 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,-

Kompletna kuchnia ENHET

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 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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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 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 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,-

Kompletna kuchnia ENHET
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ENHET drzwi  
i fronty szuflad

Pokaż swoje prawdziwe oblicze
Niektórzy pozostają wierni jednobarw-
nej klasyce. Inni preferują wystrzałową 
mieszankę kilku kolorów. Tymczasem 
ENHET oferuje wybór drzwi i frontów, 
które zadowolą każdego. Dostępne są 
podstawowe kolory nadające kuchni  
czystego, jasnego i świeżego wyglądu, 
do którego pasują wszystkie kolory 
tęczy. Znajdą się też drzwi ozdobione 
wzorem lub wykończone na wysoki 
połysk, jeśli podoba ci się nowoczesne, 
industrialne wzornictwo. 

Oczywiście zawsze możesz pomieszać 
wszystko po swojemu i stworzyć  
naprawdę wyjątkową kuchnię, być 
może łączącą przechowywanie otwarte 
z zamkniętym. Cokolwiek wybierzesz, 
możesz mieć pewność, że powierzchnia 
drzwi i frontów nie sprawi kłopotów 
podczas czyszczenia oraz że nie zaszko-
dzą jej wilgoć, zadrapania czy uderzenia. 
Taka kuchnia bez trudu poradzi sobie  
z wieloletnim użytkowaniem.

Drzwi szafek kuchennych 
objęte są 10-letnią gwarancją. 
Szczegóły na str. 140

64



ENHET półka obrotowa, 
40x21 cm. Antracyt 
204.657.34 

35,-
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ENHET drzwi i fronty szuflad

Biały
Białe drzwi i fronty szuflad nadają 
kuchni czystego, jasnego i świeżego 
wyrazu. Można je łączyć z akcentami 
we wszystkich kolorach tęczy.  
Są miłe dla oka i nigdy nie wychodzą 
z mody.

Biały na ramiaku 
Biała powierzchnia z szeroką ramą 
jest niczym czyste płótno, które 
można uzupełnić dowolnymi  
akcesoriami i kontrastującymi  
kolorami. Nowocześnie lub klasycz-
nie – decyzja należy do ciebie.

Szary na ramiaku
Szary jako kolor bazowy tworzy 
ciepłe i przytulne wnętrze.  
To doskonały wybór, jeśli oczekujesz 
dyskretnej barwy, która pasuje do 
wszystkiego. Nowoczesność lub 
tradycja – wszystko zależy od ciebie.

ENHET drzwi i fronty szuflad

Drzwi

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 dla szafki na piekarnik
60×14 cm 604.574.78 16,-

Drzwi

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 dla szafki na piekarnik
60×14 cm 604.574.78 16,-

Drzwi

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 dla szafki na piekarnik
60×14 cm 304.576.77 25,-
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Imitacja dębu
Zdrowy rozsądek i zamiłowanie do 
piękna w jednym. Wykończona folią 
powierzchnia daje się łatwo czyścić 
i jest odporna na wilgoć, zadrapania  
i uderzenia, a wzór imitujący drewno 
skutecznie ociepla wnętrze.

Imitacja betonu
Doskonały wybór, jeśli oczekujesz 
nowoczesnego, industrialnego 
efektu, który pozostawi wnętrze 
ciepłym i zachęcającym. Wzór  
przypomina beton, a pokrywająca 
front folia jest trwała i łatwo  
utrzymać ją w czystości.

ENHET drzwi i fronty szuflad

Drzwi

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 dla szafki na piekarnik
60×14 cm 504.576.57 25,-

Drzwi

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 dla szafki na piekarnik
60×14 cm 804.577.07 25,-
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Otwartość umysłu
W nieustannie zmieniającym się świecie 
można być pewnym tylko jednego – że 
wraz z naszym domem musimy za nim 
nadążyć. Właśnie dlatego ENHET oferuje 
tak wiele możliwości i daje się bez trudu 
przebudować w ramach adaptacji do 
nowej sytuacji życiowej lub po prostu 
zmiany upodobań.

Szeroki wybór szafek i obudów pozwala 
zbudować kuchnię, która będzie  
odpowiadać twoim potrzebom i twojemu  
charakterowi (ta jaskrawo czerwona  
zdecydowanie przyciąga uwagę). 

Otwarte obudowy umożliwiają praktyczne  
zagospodarowanie przestrzeni nad 
zlewem i blatem, zapewniając miejsce 
na zawieszenie przyborów kuchennych 
i ustawienie naczyń lub innych często 
używanych przedmiotów. Jak najlepsze 
wykorzystanie dostępnego miejsca 
ułatwiają szerokie i wąskie szafki, a także 
głębokie i płytkie obudowy. Wszystkie 
elementy łatwo do siebie dopasować,  
a bezpłatna 10-letnia gwarancja sprawia, 
że nowa kuchnia będzie ci wiernie służyć 
przez długie lata.

ENHET szafki  
i obudowy

Kuchnia ENHET objęta jest 
10-letnią gwarancją.  
Szczegóły na str. 140
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ENHET szafki i obudowy

ENHET szafki zamykane

Kuchnia ENHET jest funkcjonalna i łatwa  
do zaplanowania.  

Wybierz zestaw szafek, który ci odpowiada, i uzupełnij 
go sprzętem AGD, zlewem, baterią kuchenną  
oraz gałkami i uchwytami. Gotowe!

ENHET szafka ścienna z półką, 60x30x60 cm.  
W sam raz na butelki i słoiki – wszystko widać jak na 
dłoni. Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. 
Można zamontować nad okapem mocowanym 
do ściany. Wyrówna rząd szafek ściennych ENHET 
(wysokość 75 cm), tworząc jednolitą linię kuchni. 
Zamienia przestrzeń nad okapem w praktyczne  
miejsce do przechowywania.
Biały 904.404.29 130,-

ENHET szafka ścienna z 2 półkami. W sam raz  
na butelki i słoiki – wszystko widać jak na dłoni.  
Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. 
Pozwala wykorzystać przestrzeń na ścianie i trzymać 
często używane przedmioty 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. W sam raz  
na butelki i słoiki – wszystko widać jak na dłoni.  
Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET. 
Pozwala trzymać często używane przedmioty  
w zasięgu ręki. Zamknięte przechowywanie  
uspokaja wystrój i czyni kuchnię bardziej jednolitą  
niż przechowywanie otwarte.
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. Zapewnia sporo 
miejsca do przechowywania bez zajmowania cennej 
przestrzeni na podłodze. To doskonałe miejsce  
na produkty spożywcze. Idealny sposób  
na wykorzystanie ścian w niedużym pomieszczeniu.
30×30×180 cm
Biały 104.404.52 250,-
Szary 204.404.42 250,-

ENHET szafka stojąca z półką.  
Idealne miejsce na garnki, miski lub małe sprzęty 
AGD. Do uzupełnienia wybranymi drzwiami ENHET.
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 3szufladami. W szufladach  
pomieszczą się drobne przybory i sztućce, jak również  
garnki i patelnie. Do uzupełnienia wybranymi frontami  
szuflad ENHET. Szuflady wysuwane niemal do końca 
ułatwiają dostęp do zawartości. Przestrzeń  
w szufladach można podzielić 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? Panel narożny pozwala podzielić 
szafkę i zamontować drzwi, które zakryją otwór.  
Do uzupełnienia szafką stojącą ENHET o szerokości 
80 cm i drzwiami ENHET o wymiarach 40x75 cm lub 
60x75 cm. Szafka i drzwi sprzedawane osobno.
Biały 804.404.15 90,-
Szary 604.811.81 100,-
Imitacja dębu 404.811.82 100,-

ENHET szafka stojąca na piekarnik z szufladą.
Przeznaczona do montażu piekarnika o wymiarach  
60x60 cm. Można uzupełnić zabudowaną lub 
przenośną płytą grzewczą. Kanał wentylacyjny 
odprowadza ciepłe powietrze, dzięki czemu szafka 
nie nagrzewa się nadmiernie. Dodatkowa szuflada 
na patelnie, formy do pieczenia lub deski do krojenia. 
Wysuwa się niemal do końca, co ułatwia dostęp do 
jej zawartości. Dla zwartego wyglądu i łatwiejszego 
sprzątania nogi szafki można ukryć za cokołem 
ENHET.
60×60×75 cm
Biały 304.404.13 200,-

ENHET cokół, 180×12 cm.

Biały 704.563.55 50,-

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

Biały 104.490.18 25,-
Antracyt 904.490.19 25,-

ENHET szafka stojącana zlew. Przeznaczona  
do montażu zlewu, baterii i zabudowanego zestawu 
koszy do segregowania odpadów. Do uzupełnienia 
wybranymi drzwiami ENHET. W tylnej części szafki po-
zostawiono miejsce na rury. Można wyposażyć  
w zestaw do segregowania odpadów HÅLLBAR. Kosz 
umieszczony bezpośrednio pod zlewem ogranicza 
ryzyko zabrudzenia kuchni. Nogi szafki mogą być 
widoczne lub ukryte za cokołem ENHET dla bardziej 
zwartego wyglądu i łatwiejszego sprzątania.
60×60×75 cm
Biały 504.404.26 147,-

Nogi i cokoły do zamykanych szafek

70



ENHET szafki i obudowy

ENHET obudowy otwarte

Ukryj bałagan za zamkniętymi drzwiami szafek,  
a swoje najwspanialsze skarby wyeksponuj w otwartych 
obudowach ENHET. Odpowiednio dobrane przedmioty  
ustawione na półkach potrafią wiele o tobie powiedzieć, 
a samo otwarte przechowywanie nadaje kuchni dynamiki  
i lekkości. Jeśli nadal mało ci personalizacji, obudowy 
dostępne są w kilku różnych kolorach, więc można 
zestawić je ze sobą w dowolny sposób – zachować 
klasyczny, jednobarwny wystrój albo dodać odrobinę 
czerwieni jako ciekawy detal.

Otwarte przechowywanie zapewnia też wygodny 
podgląd kuchennych zapasów i pozwala trzymać 
najczęściej używane przedmioty na półkach będących 
zawsze w zasięgu ręki. Łącząc przechowywanie otwarte 
z zamkniętym, można zbudować kuchnię, która nie tylko 
usprawni codzienne przygotowywanie posiłków,  
ale będzie też cieszyć oko, zachęcać do gotowania  
i przyciągać bliskich i przyjaciół, którzy będą chętnie  
ci w niej towarzyszyć.

ENHET obudowa ścienna z półkami, głębokość 30 cm.

40×30×75 cm
Biały 904.489.44 160,-
Antracyt 604.489.45 160,-

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,-

60×30×75 cm
Biały 204.489.71 180,-
Antracyt 004.489.72 180,-
Czerwono-pomarańczowy 104.740.22 180,-

ENHET obudowa ścienna z półkami, głębokość 15 cm.

40×15×75 cm
Biały 704.489.35 150,-
Antracyt 304.489.37 150,-

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 do obudowy otwartej, 12,5 cm, 2 szt.  
Pasują do otwartej obudowy stojącej ENHET  
o głębokości 60 cm i wysokości 75 cm. Nogi podnoszą 
szafkę na wygodną wysokość. Wybierz kolor 
odpowiedni do obudowy i uzupełnij wnętrze 
ciekawym detalem. Nogi są regulowane na wysokość 
w zakresie 11-13,5 cm dla uzyskania poziomu  
na nierównej podłodze.
Biały 404.599.11 20,-
Antracyt 204.599.12 20,-
Czerwono-pomarańczowy 604.740.29 20,-

ENHET zestaw montażowy do wyspy kuchennej. 
Umożliwia budowę wymarzonej wyspy kuchennej, 
nadając kuchni nowego wymiaru. Pozwala połączyć 
2  lub 3 otwarte obudowy stojące ENHET. Zestaw 
montażowy stabilizuje obudowy i przytwierdza je do 
podłogi. Możliwa jest także budowa wyspy kuchennej  
z 1 otwartą obudową stojącą (40x60x75 cm lub 
60x60x75 cm) przymocowaną do ściany i 1 blatem 
(maks. 80x60 cm). Blat należy przymocować 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,-

60×15×75 cm
Biały 004.489.67 180,-
Antracyt 804.489.68 180,-
Czerwono-pomarańczowy 304.740.21 180,-

71



ENHET wstawiana półka wisząca, 26x28x15 cm. 
Wstawiana półka nadaje otwartej obudowie ENHET 
nowego wymiaru. Dzieli przestrzeń i zapewnia miejsce  
na dodatkowe rzeczy. Wystarczy wsunąć ją w rowki 
obudowy. Nie będą potrzebne żadne narzędzia. 
Nie trzeba wiercić otworów w ścianie. To idealne 
miejsce na szklanki, talerze, miski, małe słoiczki albo 
buteleczki.
Antracyt 704.657.55 25,-

ENHET szyna na haczyki. Pozwala wykorzystać każdy 
centymetr pod otwartą obudową ENHET. Zawieszenie 
na niej haczyków i pojemników zajmuje tylko parę 
sekund. Nie będą potrzebne żadne narzędzia ani 
wiertarka. Wybierz kolor dopasowany do pozostałych 
mebli lub postaw na kontrast. Haczyki ENHET  
i pojemniki SKATTÅN zapewniają ogrom miejsca  
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,-

ENHET półka obrotowa, 40x21 cm. Masz dosyć 
ciągłego szukania czegoś w kuchni? Problem 
rozwiąże półka obrotowa mocowana do otwartych 
obudów ENHET. Montaż odbywa się szybko i bez  
najmniejszych trudności. Wystarczy obrócić półkę, 
żeby sięgnąć potrzebne rzeczy. To miejsce w sam  
raz na przyprawy, które warto mieć pod ręką podczas 
gotowania.
Antracyt 204.657.34 35,-
Czerwono-pomarańczowy 404.740.25 35,-

SKATTÅN pojemnik, 12x34 cm. Zamiast trzymać 
wszystko w szufladach możesz mieć najpotrzebniejsze 
rzeczy, jak sztućce czy świeże zioła, zawsze pod ręką. 
Pojemnik łatwo zawiesić na haczyku pod otwartą 
obudową ścienną ENHET. Wkładając mniejsze  
przedmioty do pojemników, łatwiej zapanujesz  
nad porządkiem na kuchennym blacie.

304.657.57 5,-

ENHET haczyk, 6x24 mm, 2 szt. Haczyki pozwalają 
wygospodarować więcej miejsca w tej samej 
przestrzeni. Magia? W żadnym wypadku! Wystarczy 
zawiesić je w rowkach otwartej obudowy ENHET lub 
na sprzedawanej osobno szynie na haczyki ENHET. 
Nie trzeba wiercić ani jednego otworu. Haczyki 
zamieniają niewykorzystaną przestrzeń w praktyczne 
miejsce do przechowywania, np. przyborów i ścierek 
kuchennych. Można uzupełnić pojemnikami SKATTÅN 
na sztućce lub zioła.
Biały 004.657.54 4,-
Antracyt 604.657.51 4,-

TAVELÅN taca, 2 szt. Ozdobne tace sporo pomieszczą, 
same mieszcząc się nawet w ciasnych miejscach. 
Gdy ustawisz je jedna na drugiej, zajmą go jeszcze 
mniej. Pasują do otwartej obudowy ściennej ENHET 
(głębokość 15 lub 30 cm), ale można je wykorzystać 
gdziekolwiek. Może na blacie, na półce, w szafce albo 
w szufladzie? Są ładne, praktyczne i łatwo je przenieść 
w inne miejsce. Większa taca pomieści sztućce i młynki  
do przypraw. Do mniejszej można powkładać torebki  
z przyprawami. Tace wykonano z bambusa – trwałego,  
szybko rosnącego naturalnego materiału odpornego 
na wilgoć i ochlapywanie wodą.

504.657.56 40,-

ENHET akcesoria do obudowy otwartej
Aby zwiększyć funkcjonalność zestawu  
do przechowywania ENHET, można uzupełnić go 
praktycznymi akcesoriami. Oczywiście bez żadnego 
wiercenia.

ENHET szafki i obudowy
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ENHET wstawiana półka wisząca,  
26x28x15 cm. 704.657.55

25,-
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Gdy liczą się podstawowe funkcje i niska cena
Aby ułatwić ci zadanie, stworzyliśmy gotowe 
zestawy z szafkami, drzwiami, szufladami,  
blatami, zlewem, półkami, baterią kuchenną  
i syfonem. Wystarczy, że uzupełnisz kuchnię  
wybranymi gałkami, uchwytami i sprzętem  
AGD. Jeśli nową kuchnię przywieziesz ze sklepu 
IKEA przed południem, jeszcze tego samego 
dnia ugotujesz w niej późną kolację.  

Zajrzyj na IKEA.pl, żeby zobaczyć wszystkie 
dostępne zestawy. Oczywiście możesz  
wybrać dokładnie takie szafki KNOXHULT, 
jakich potrzebujesz. Na kolejnych stronach 
zobaczysz, co dla ciebie przygotowaliśmy.

Kuchnia 
KNOXHULT
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Kuchnia KNOXHULT

Kuchnia KNOXHULT jest funkcjonalna i łatwa do zaplanowania.  
Wybierz odpowiedni zestaw szafek, a następnie uzupełnij 
je wybranym sprzętem, zlewem, baterią oraz gałkami lub 
uchwytami. Gotowe!

KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami i szufladą, 120 cm.
Przechowywanie ułatwiają regulowane półki i gładko wysuwająca się 
szuflada. Laminowany blat jest odporny na wilgoć, wysoką temperaturę 
i zadrapania. Obudowa i fronty pokryte są folią, która tworzy 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.
Biały 303.267.90 350,-
Szary 503.267.94 400,-
Biały z połyskiem 503.268.07 450,-

KNOXHULT szafka stojąca na piekarnik do zabudowy, 180 cm.  
Przechowywanie ułatwiają regulowane półki i gładko wysuwająca się 
szuflada. Laminowany blat jest odporny na wilgoć, wysoką temperaturę 
i zadrapania. Obudowa i fronty pokryte są folią, która tworzy 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.
Biały 703.267.88 425,-
Szary 203.267.95 500,-
Biały z połyskiem 303.268.08 570,-

KNOXHULT szafka stojąca z szufladami, 40 cm. Przechowywanie  
ułatwiają gładko wysuwające się szuflady. Laminowany blat jest  
odporny na wilgoć, wysoką temperaturę i zadrapania. Obudowa  
i fronty pokryte są folią tworzącą powierzchnię odporną na zaryso-
wania i łatwą do utrzymania w czystości. Dzięki regulowanym nogom 
szafka stoi stabilnie nawet na nierównej podłodze.
Biały 903.267.87 200,-
Szary 703.267.93 280,-
Biały z połyskiem 703.268.06 280,-

Szafki stojące

Szafki ścienne

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 120×75 cm.  
Przechowywanie ułatwiają regulowane półki. Obudowa i fronty  
pokryte są folią tworzącą powierzchnię odporną na zarysowaniai 
łatwą do utrzymania w czystości. Zawiasy można regulować w pionie, 
poziomie oraz na głębokość, dzięki czemu zamontowanie drzwi szafki 
we właściwej pozycji nie sprawia trudności.
Biały 903.267.92 150,-
Szary 003.267.96 200,-
Biały z połyskiem 103.268.09 230,-

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 60×60 cm. 
Przechowywanie ułatwiają regulowane półki. Obudowa i fronty  
pokryte są folią tworzącą powierzchnię odporną na zarysowania  
i łatwą do utrzymania w czystości. Zawiasy można regulować w pionie, 
poziomie oraz na głębokość, dzięki czemu zamontowanie drzwi szafki 
we właściwej pozycji nie sprawia trudności. Szafkę można zawiesić  
nad okapem.
Biały 103.267.91 70,-
Szary 603.267.98 90,-
Biały z połyskiem 703.268.11 110,-

KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami, 40×75 cm.  
Przechowywanie ułatwiają regulowane półki. Obudowa i fronty  
pokryte są folią tworzącą powierzchnię odporną na zarysowania 
i łatwą do utrzymania w czystości. Zawiasy można regulować  
w pionie, poziomie oraz na głębokość, dzięki czemu zamontowanie 
drzwi szafki we właściwej pozycji nie sprawia trudności.
Biały 503.267.89 70,-
Szary 803.267.97 90,-
Biały z połyskiem 903.268.10 110,-

KNOXHULT szafka stojąca narożna z półką, 100x61x91 cm. Umożliwia 
ustawienie narożne, na przykład w kuchniach w kształcie litery L lub U. 
W tych przestronnyych szafkach można przechowywać wszystkie swoje 
garnki, patelnie i zastawy stołowe. Dodaj wewnętrzne organizery, pojem-
niki 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 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. Drzwiczki można zamontować, 
aby otwierały się w lewo lub w prawo. Długość blatu 122 cm.
Biały 004.861.29 330,-
Szary 204.861.28 360,-
Biały z połyskiem 404.861.27 400,-

76



SLAGSIDA oświetlenie blatu LED. Zaprojekto-
wane z myślą o szafkach kuchennych KNOXHULT. 
Dwustopniowe przyciemnianie światła za pomocą 
wbudowanego czujnika. Łatwy montaż – wystarczy  
podłączyć wtyczkę do gniazdka w ścianie. Ten 
model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki 
LED o klasie energetycznej od A++ do A, których 
nie można wymieniać.
40 cm. 5,2W, 320 lm 804.000.61 70,-
60 cm. 7W, 480 lm 003.428.57 90,-

Akcesoria

STÖDJA pojemnik na sztućce, 31×50 cm. 

Biały 501.772.23 6,99

STÖDJA pojemnik na sztućce, 51×50 cm.

Biały 001.772.25 8,99

STÖDJA pojemnik na sztućce, 20×50 cm. 

Biały 401.772.28 4,99

SMÄCKER pojemnik na sztućce, 31×26 cm. 

Szary 902.417.88 3,-

Kuchnia KNOXHULT

SUNNERSTA regulowany stojak z haczykami,  
S45,7 cm. Min. wysokość 45 cm, max. wysokość 65 cm.
Biały 204.409.51 39,-

SUNNERSTA pojemnik, S12×G11×W13 cm.
Pasuje do szyny, wózka i minikuchni SUNNERSTA.
Biały 503.037.35 2,-

SUNNERSTA haczyk, 5 szt.  

Biały 403.037.26 2,-

SUNNERSTA uchwyt na ręcznik.  
S24,5xG11,5xW4,7 cm. Maksymalne obiążenie 1 kg.
Biały 204.439.21 7,-

SUNNERSTA zestaw do powieszenia.
D60×W14×G13 cm. Zestaw zawiera 1 szynę,  
2 pojemniki i 4 haczyki.
Biały 404.545.60 15,-

SUNNERSTA półka, S25×G14×W5 cm. Maksymalne 
obciążenie 2 kg.
Biały 904.439.27 7,-

SUNNERSTA półka/ociekacz, S36.5×G15 cm. 
Maksymalne obciążenie 4 kg.
Biały 304.439.30 12,-

SUNNERSTA organizer kuchenny. Zestaw zawiera 
regulowany stojak z haczykami, pojemnik, półkę,  
uchwyt na ręczniki papierowe oraz półkę/ociekacz. 
S45,7 cm. Min. wysokość 45 cm, max. wysokość 65 cm.
Biały 793.384.28 67,-

SUNNERSTA organizer kuchenny. Zestaw zawiera 
regulowany stojak z haczykami, 2 pojemniki, uchwyt 
na ręczniki papierowe oraz półkę/ociekacz. S45,7 cm.
Min. wysokość 45 cm, max. wysokość 65 cm.
Biały 693.384.24 60,-

SUNNERSTA organizer kuchenny. Zestaw zawiera 
regulowany stojak z haczykami, 3 pojemniki. S45,7 cm.
Min. wysokość 45 cm, max. wysokość 65 cm. 
Biały 993.384.27 55,-

77



Wszechstronna i przystępna 
Minikuchnia SUNNERSTA pozwala stworzyć 
otwartą i przyjemną kuchnię, nawet jeśli  
nie ma na nią zbyt wiele miejsca. To świetne 
rozwiązanie dla pokoi w akademikach oraz 
pensjonatów. Haczyki i pojemniki pomagają 
zapanować nad kuchennymi akcesoriami,  
a gdy w kuchni sporo się dzieje, z odsieczą  
może nadejść wózek, zapewniając dodatkową 

powierzchnię roboczą. Dodając przenośną  
płytę indukcyjną oraz lodówkę TILLREDA, 
otrzymasz w pełni funkcjonalną kuchnię.  
Tę przystępną cenową i wszechstronną  
kuchnię łatwo kupić, zawieźć do domu  
i zainstalować, a w razie potrzeby zabrać  
ze sobą podczas przeprowadzki.

Minikuchnia  
SUNNERSTA

SUNNERSTA minikuchnia, 
S112×G56×W139 cm. Zlew FYNDIG  
w komplecie, zestaw należy uzupełnić 
o syfon LILLVIKEN oraz dowolną 
baterię. Więcej informacji o bateriach 
znajdziesz na str. 114-119.
903.020.79     399,-

SUNNERSTA szyna, biały, D60 cm.

Biały 303.037.22 6,-

SUNNERSTA wózek,  
biały. D56×S33×W97 cm.
703.037.20 129,-

SUNNERSTA haczyk, 5 szt.  

Biały 403.037.26 2,-

SUNNERSTA pojemnik, biały. 
S12×G11×W13 cm. Pasuje do szyny, 
wózka i minikuchni SUNNERSTA.
Biały 503.037.35 2,-

SUNNERSTA uchwyt na ręcznik. 
S24,5xG11,5xW4,7 cm. Maksymalne 
obiążenie 1 kg.
Biały 204.439.21 7,-

SUNNERSTA zestaw do powieszenia.
D60×W14×G13 cm. Zestaw zawiera  
1 szynę, 2 pojemniki i 4 haczyki.
Biały 404.545.60 15,-

SUNNERSTA półka, S25×G14×W5 cm. 
Maksymalne obciążenie 
2 kg.
Biały 904.439.27 7,-

SUNNERSTA półka/ociekacz,
S36,5×G15 cm. Maksymalne obciążenie 
4 kg.
Biały 304.439.30 12,-
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SUNNERSTA minikuchnia,
S112×G56×W139 cm.
903.020.79 

399,-
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66  Usługi

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. 

Oświetlenie  
i dźwięk
Jaśniejsze życie w kuchni
Właściwe oświetlenie stanowi kluczowy element każdej kuchni. Właśnie dlatego  
oferujemy aż cztery serie zintegrowanego oświetlenia perfekcyjnie dopasowane  
do naszych szafek kuchennych. Wszystkie lampy wykorzystują trwałą technologię  
LED, która zużywa do 85% mniej energii i świeci 20 razy dłużej niż tradycyjne żarówki. 
Zintegrowane oświetlenie w kuchni stanowi świetny sposób na wyeksponowanie  
ulubionej zastawy za przeszklonymi drzwiami albo rozświetlenie szuflady. Poza tym 
odpowiednie oświetlenie pozwala też ożywić drzwi szafek, blat oraz panele ścienne. 

Życie w kuchni jest jeszcze wygodniejsze, jeśli światło można przyciemniać, włączać 
i wyłączać bezprzewodowo. Wystarczy mieć pilota zdalnego sterowania TRÅDFRI. 
Albo wykorzystać bramkę oraz aplikację TRÅDFRI, żeby sterować każdym światłem  
za pomocą swojego smartfona. Tak działa inteligentne oświetlenie IKEA.

Dźwięk ma ogromne znaczenie w tworzeniu nastroju, podobnie jak światło. 
I dźwięk, i oświetlenie są równie ważne, gdy chodzi o odpowiednią atmosferę 
w domu, a każdy z nas ma tutaj własne preferencje: każdy lubi inną głośność, 
natężenie oświetlenia czy gatunek muzyki. Dźwięk jest ważny w sytuacjach 
towarzyskich: muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale też zbliża ludzi.

MONTAŻ I INSTALACJA KUCHNI
Jeśli zechcesz, możemy zainstalować oświetlenie  
kuchni za ciebie w ramach usługi montażu kuchni.  
Szczegóły na str. 4.
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Oświetlenie blatu  
powinno ułatwiać  
wykonywanie prac  
kuchennych.

Oświetlenie nadszafkowe 
rozświetla wybrane drzwi  
szafek kuchennych  
i wypełnia całą kuchnię 
przytulną atmosferą.

Oświetlenie szuflad ułatwia 
znajdowanie tego, co potrzebne,  
również podczasnocnych  
nalotów na kuchnię. Światło 
zapala się automatycznie  
po otwarciu szuflady i gaśnie  
po jej zamknięciu.

Reflektory zapewniają  
skoncentrowany strumień 
światła, który świetnie  
sprawdza się przy oświetlaniu 
niewielkich przestrzeni  
oraz za przeszklonymi  
drzwiami szafek.

Dźwięk potrafi zupełnie  
odmienić atmosferę  
w domu. Czasem  
wystarczy przycisnąć  
guzik, aby szary dzień  
nabrał barw i uroku.
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Oświetlenie do kuchni METOD

Oświetlenie MITTLED ma kompaktową budowę i nie sprawia trudności
podczas montażu, ponieważ każdy element posiada oddzielny przewód
podłączany do sterownika LED.

MITTLED oświetlenie blatu LED. Dopasowane do
szerokości szafek. Wyróżnia się zwartą budową.
Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED
TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA
(sprzedawane osobno). Żywotność LED ok. 25 tys.
godzin. Możliwość przyciemniania za pomocą
bezprzewodowego regulatora natężenia światła
TRÅDFRI i bramki TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

Kolor aluminium
20 cm, 2.0W, 150 lm 904.570.52 39,-
30 cm, 3.0W, 240 lm 104.570.51 49,-
40 cm, 4.0W, 300 lm 504.354.01 59,-
60 cm, 5.5W, 480 lm 704.354.00 79,-
80 cm, 7.5W, 640 lm 304.354.02 99,-
Biały
20 cm, 2.0W, 150 lm 104.570.89 39,-
30 cm, 3.0W, 4240 lm 404.570.97 49,-
40 cm, 4.0W, 300 lm 403.535.37 59,-
60 cm, 5.5W, 480 lm 803.596.17 79,-
80 cm, 7.5W, 640 lm 503.596.33 99,-

MITTLED reflektor LED. Skoncentrowany snop światła  
świetnie sprawdza się przy oświetlaniu niewielkich 
przestrzeni. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia  
LED TRÅDFRI oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA 
(sprzedawane osobno). Możliwość przyciemniania  
za pomocą bezprzewodowego regulatora natężenia  
światła TRÅDFRI i bramki TRÅDFRI (sprzedawane 
osobno). Można zamontować bezpośrednio pod  
szafką lub w zagłębieniu. Ø6,8 cm.

2.2W, 150lm
Kolor aluminium 104.353.99 49,-
Czarny 604.721.34 49,-
Biały 304.353.98 49,-

MITTLED listwa oświetleniowa LED do szuflady.
W kuchni IKEA możesz rozświetlić wszystkie
szuflady, dzięki czemu zawsze znajdziesz to, czego
potrzebujesz, również podczas nocnych nalotów
na kuchnię. Światło zapala się automatycznie
po otwarciu szuflady i gaśnie po jej zamknięciu.
Światło zapala się automatycznie po otwarciu
szuflady i gaśnie po jej zamknięciu. Należy uzupełnić 
sterownikiem oświetlenia LED ANSLUTA 19W.

Biały
36 cm, 2.0W, 50 lm 304.635.17 59,-
56 cm, 2.0W, 50 lm 804.635.48 79,-
76 cm, 3.5W, 100 lm 204.635.65 99,-

STRÖMLINJE wyróżnia się smukłym kształtem, a kolejne elementy łączą się
ze sobą, dzięki czemu potrzebny jest tylko jeden przewód zasilający. Lampa
STRÖMLINJE daje silniejsze światło, przez co skutecznie oświetla blat.

STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED. Pasuje rozmia-
rem do szafek, ma smukły kształt, daje mocniejsze 
światło, a jego montaż jest łatwy. Należy uzupełnić
sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI oraz przewo-
dem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane osobno). 
Możliwość przyciemniania za pomocą bezprzewodo-
wego regulatora natężenia światła TRÅDFRIi bramki 
TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

20 cm 3W, 170 lm 903.339.95 99,-
40 cm 5W, 300 lm 803.430.42 129,-
60 cm 8W, 500 lm 003.430.41 179,-

Seria MITTLED

Seria STRÖMLINJE

Oświetlenie i dźwięk
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Oświetlenie do kuchni METOD

IRSTA to nowoczesne i niezwykle smukłe oświetlenie LED, które pokrywa 
cały spód szafki ściennej, równomiernie rozświetlając całą powierzchnię 
blatu.

To oświetlenie blatu przeznaczone jest do kuchni KNOXHULT i pozwala 
stworzyć funkcjonalne miejsce do pracy. Łatwa, samodzielna instalacja 
dzięki dołaczonej wtyczce, dwustopniowe ściemnianie za pomocą czujnika 
dotykowego.

IRSTA oświetlenie blatu LED. Nowoczesne i niezwykle smukłe oświetlenie LED,  
które pokrywa cały spód szafki ściennej, równomiernie rozświetlając całą 
powierzchnię blatu. Należy uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI 
oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawane osobno). Możliwość 
przyciemniania za pomocą bezprzewodowego regulatora natężenia światła 
TRÅDFRI i bramki TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

40 cm 4,5W, 300 lm 104.069.43 179,-
60 cm 7,0W, 450 lm 204.069.47 199,-
80 cm 8,5W, 600 lm 404.069.51 229,-

SLAGSIDA oświetlenie blatu LED. Oświetlenie z tej 
serii ma wtyczkę, dzięki czemu można je w prosty 
sposób zainstalować samodzielnie, bez pomocy 
wykwalifikowanego elektryka.

40 cm 5,3 W, 320 lm 804.000.61 70,-
60 cm 6,6 W, 480 lm 003.428.57 90,-

Oświetlenie nadszafkowe rozświetla wybrane drzwi szafek kuchennych  
i wypełnia całą kuchnię przytulną atmosferą. Lampy URSHULT, LINDSHULT 
oraz FORMAT są wyposażone w energooszczędne diody LED i można nimi 
sterować za pomocą bezprzewodowego regulatora natężenia światła oraz 
bramki TRÅDFRI.

URSHULT oświetlenie nadszafkowe LED.  
Skoncentrowany snop światła świetnie sprawdza 
się przy oświetlaniu niewielkich przestrzeni. Należy 
uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI 
oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA. Możliwość 
przyciemniania za pomocą bezprzewodowego  
regulatora natężenia światła TRÅDFRI i bramki 
TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

Niklowany
2W, 100 lm 302.604.02 59,-

LINDSHULT oświetlenie nadszafkowe LED.  
Skoncentrowany snop światła świetnie sprawdza się 
przy oświetlaniu niewielkich przestrzeni. Należy  
uzupełnić sterownikiem oświetlenia LED TRÅDFRI 
oraz przewodem zasilającym FÖRNIMMA. Możliwość 
przyciemniania za pomocą bezprzewodowego  
regulatora natężenia światła TRÅDFRI i bramki 
TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

Niklowany
2W, 80 lm 102.604.36 59,-

Seria IRSTA

Oświetlenie nadszafkowe

Seria SLAGSIDA 

Oświetlenie do kuchni KNOXHULT

Oświetlenie i dźwięk
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Oświetlenie i dźwięk

Oświetlenie do kuchni ENHET

Oświetlenie z serii SKYDRAG można zastosować pod szafkami ściennymi 
ENHET i otwartymi szafkami jako oświetlenie robocze - do stworzenia  
przytulnego oświetlenia wewnątrz otwartych szafek ściennych.  
Po podłączeniu listwy oświetleniowej do sterownika TRÅDFRI  
i bezprzewodowego ściemniacza można wygodnie włączać,  
wyłączać i przyciemniać oświetlenie w zależności od potrzeb.

SKYDRAG taśma oświetleniowa blat/szafa  
z czujnikiem, 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

Seria SKYDRAG
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Oświetlenie i dźwięk

TRÅDFRI pilot zdalnego sterowania. 
Możesz użyć pilota do sterowania 
źródłami światła, włączać, wyłączać 
i przyciemniać, aby stworzyć 
odpowiedni nastrój.
Biały 304.431.24 49,99

TRÅDFRI bramka. Bramka TRÅDFRI 
pozwala sterować każdym źródłem 
światła niezależnie, tworzyć różne 
sceny świetlne i ustawiać je za 
pomocą aplikacji, asystenta Apple 
HomeKit lub Amazon Alexa.

Biały 403.378.06 149,-

Dźwięk potrafi zupełnie odmienić atmosferę w domu. Czasem wystarczy przycisnąć 
guzik, aby szary dzień nabrał barw i uroku. Zawieś półkę-głośnik WiFi SYMFONISK 
na szynie KUNGSFORS, aby nie zajmować cennego miejsca na blacie. Haczyki do 
głośników SYMFONISK mają podkładki z materiału tłumiącego drgania, więc szyny 
kuchenne nie pobrzękują, kiedy gra muzyka.

Głośniki SYMFONISK

SYMFONISK haczyk głośnika. Powieś półkę-głośnik 
WiFi SYMFONISK na ścianie, aby nie zajmować  
cennego miejsca w kuchni. Z pomocą haczyka 
możesz z łatwością powiesić głośnik na szynie 
KUNGSFORS lub FINTORP, dzięki czemu więcej  
miejsca zostanie ci na blacie.
Czarny 504.443.25 30,-

SYMFONISK półka-głośnik WiFi. Ustaw głośnik 
poziomo lub pionowo albo zamocuj go na ścianie 
jako praktyczną półkę. Tym sposobem maksymalnie 
wykorzystasz dostępne miejsce i będziesz cieszył się 
bogatym dźwiękiem, który wypełni całe pomieszczenie.
Czarny 503.575.54 499,-
Biały 304.352.04 499,-

SYMFONISK pilot zdalnego sterowania. Nastaw 
odpowiednią muzykę na każdą okazję czy to z kuchni,  
z sypialni, czy innego pomieszczenia w domu. Dzięki  
pilotowi, możesz sterować głośnikiem SYMFONISK  
i innymi głośnikami firmy Sonos w całym domu. 
Należy uzupełnić bramką TRÅDFRI, która jest 
sprzedawana osobno.
Czarny 404.337.80 49,99
Biały 603.704.80 49,99 

FÖRNIMMA przewód zasilający. 
Do zasilania sterownika oświetlenia 
TRÅDFRI – pozwala włączać i wyłączać 
połączone ze sobą lampy jednym 
przełącznikiem.
D3,5 m 504.468.81 15,-

Pobierz aplikację firmy Sonos,  
aby sterować głośnikami 
SYMFONISK i cieszyć się muzyką 
przesyłaną ze wszystkich urządzeń 
– smartfonów, komputerów 
i tabletów. Kiedy przyjdą znajomi,  
oni też mogą pobrać aplikację 
i pobawić się w DJ-ów.

Dzięki stacji łączności, czyli bramce TRÅDFRI, możesz sterować wszystkimi źródłami światła podłączonymi  
do sterownika TRÅDFRI za pomocą aplikacji mobilnej albo asystenta głosowego. Możesz także tworzyć  
nastroje i sceny świetlne z użyciem pozostałych elementów inteligentnego oświetlenia IKEA.

Seria TRÅDFRI

Przewody i sterowniki LED IKEA

VÅGDAL przewód łączący. Służy 
do podłączenia oświetlenia blatu 
MITTLED ze sterownikiem TRÅDFRI 
LED.
Biały  704.636.00 15,-

ANSLUTA sterownik LED 19W  
z przewodem. Możesz włączyć 
i wyłączyć wszystkie podłączone 
źródła światła za pomocą jednego 
przełącznika.
Biały    804.058.41 60,-

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

D0,7 m 903.947.00 10,-
D2 m 303.946.99 10,-

TRÅDFRI sterownik oświetlenia 
LED. Należy uzupełnić przewodem 
zasilającym FÖRNIMMA (sprzedawany 
osobno). Można połączyć  
z bezprzewodowym regulatorem 
natężenia światła TRÅDFRI i bramką 
TRÅDFRI (sprzedawane osobno).

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

TRÅDFRI bezprzewodowy  
przyciemniacz.
Biały 004.684.32 29,99
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Wszystkie blaty objęte 
są bezpłatną 25-letnią 
gwarancją. Więcej  
informacji w broszurze 
gwarancyjnej.

Blaty
Kuchnia jest sercem domu, dlatego musi być otwarta dla każdego! Jej funkcjonalność  
oraz wygląd stanowią dwa istotne czynniki. Choć najwięcej uwagi podczas planowania  
nowej kuchni poświęcamy wyborowi drzwi i frontów szuflad, blat również ma ogromne  
znaczenie dla jej wyglądu. Jednak blat nie tylko wspaniale uzupełnia wygląd kuchni  
– w dużym stopniu zależy od niego, czy będzie praktyczna na co dzień. Wybierając  
odpowiedni blat, należy uwzględnić wiele różnych kwestii – gust, trwałość, sposób  
konserwacji, styl życia oraz koszt. Nasze blaty są dostępne jako gotowe elementy  
lub wykonywane na wymiar. Do wyboru jest kilka trwałych materiałów, rodzajów 
wykończenia i grubości. Każda powierzchnia ma odmienne właściwości oraz inną  
odporność na zalanie, wycieranie i wysoką temperaturę.

Jak wybrać blat kuchenny:

01 02 03

Jakim dysponujesz budże-
tem? Świetny wygląd wcale 
nie musi kosztować fortuny. 
Nasze blaty różnią się
materiałem i sposobem  
wykończenia, ponadto  
oprócz gotowych blatów,  
wykonujemy je też na wymiar 
– dopasowane do twojego 
stylu, potrzeb i portfela.

Jaki materiał preferujesz? 
Wybierając materiał, 
zastanów się nad tym,  
jak solidny powinien być  
blat, na jak wiele pracy  
przy jego konserwacji 
jesteś gotowy i jak powinien 
prezentować się na tle reszty 
kuchni.

Blaty wykonywane na wymiar 
są dopasowane do układu 
twojej kuchni. Możesz  
zamówić blat o dowolnych 
wymiarach, z gotowymi  
otworami na zlew, baterię 
i płytę grzewczą. Gotowe 
blaty są dostępne w różnych 
rozmiarach, można je odebrać  
ze sklepu od razu po zakupie  
i przyciąć do odpowiedniej 
długości .

Stworzone, by znieść wszystko 
Blaty IKEA poddajemy wielu testom symulującym 
ich przyszłe zmagania z kuchenną codziennością. 
Wylewamy na nie różne płyny i oleje, kierujemy  
na nie strumień pary, podgrzewamy je, uderzamy  
i rysujemy. Dzięki temu jesteśmy pewni, że zniosą 
naprawdę wszystko, a wyrazem naszej pewności  
jest udzielana na nie gwarancja.
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Więcej o blatach i panelach ściennych na wymiar dowiesz się na str. 86-105.

Materiały 
Laminat 

Blaty laminowane powstają poprzez nałożenie warstwy  
laminatu melaminowego na płytę wiórową. Powierzchnia  
jest utwardzana pod naciskiem w wysokiej temperaturze,  
dzięki czemu gotowy blat jest trwały. Przystępne cenowo  
i łatwe do utrzymania w czystości blaty laminowane występują 
w wielu wariantach kolorystycznych i stylistycznych.

Fornirowane

Blaty pokryte warstwą drewna posiadają wszystkie  
cechy litego drewna, ale w ich konstrukcji wykorzystano  
nowoczesną technologię. Powstają w wyniku nałożenia  
na płytę wiórową warstwy litego drewna o grubości 3 mm. 
Taka konstrukcja zwiększa stabilność blatu i zmniejsza ryzyko  
jego pęknięcia. Blat można zeszlifować, żeby usunąć drobne  
zadrapania, a z biegiem lat zachowa swoje naturalne piękno. 

 
 
Lite drewno 

Blaty z litego drewna są bardzo odporne i trwałe. Każdy  
gatunek drewna wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. 
Taki blat można zeszlifować i ponownie polakierować, żeby 
usunąć zadrapania. Przy odrobinie troski blat będzie służył 
długie lata, pięknie się przy tym starzejąc.
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Blaty

Blaty laminowane o grubości 2,8 cm
Blaty laminowane występują jako elementy gotowe  
albo wykonywane na wymiar. Bogaty wybór wariantów  
kolorystycznych i stylistycznych pozwoli ci znaleźć blat  
w sam raz dla ciebie. Gotowe blaty można przyciąć na 
dowolną długość i zakryć krawędzie za pomocą dwóch 
pasków dołączonych w zestawie. W przypadku blatów  
wykonywanych na wymiar ich głębokość oraz długość  
(maks. 4 m bez łączeń) są dopasowywane do układu  
twojej kuchni.

   

LILLTRÄSK blat, biały.

D123xG63,5 cm 004.798.74  90,-
D186×G63,5 cm 502.427.23 120,-
D246×G63,5 cm 902.427.21 160,-

   

EKBACKEN blat, dwustronny, biały/jasnoszary  
z białą krawędzią.
D186×G63,5 cm  402.913.42 199,-
D246×G63,5 cm  202.913.43 239,-

   

EKBACKEN blat, biały, imitacja marmuru.

D186×G63,5 cm  703.356.22 199,-
D246×G63,5 cm  003.356.25 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

EKBACKEN blat, dwustronny, jasnoszary/biały  
z białą krawędzią.
D186×G63,5 cm  402.913.42 199,-
D246×G63,5 cm  202.913.43 239,-

   

EKBACKEN blat, jasnoszary,  
imitacja kamienia.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

   

EKBACKEN blat, jasnoszary, imitacja betonu. 

D186×G63,5 cm  303.954.39 199,-
D246×G63,5 cm  503.954.43 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

EKBACKEN blat, jasnoszary. 

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

   

EKBACKEN blat, kremowy.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

   

EKBACKEN blat, biały połysk.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 349,-/mb
G45,1-63,5 cm 399,-/mb
G63,6-125 cm  599,-/mb
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EKBACKEN blat, matowy antracyt.

D186×G63,5 cm  004.090.13 299,-
D246×G63,5 cm  104.090.17 399,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 349,-/mb
G45,1-63,5 cm 399,-/mb
G63,6-125 cm 599,-/mb

   

EKBACKEN blat, ciemnoszary, imitacja marmuru.

D186×G63,5 cm  403.971.69 199,-
D246×G63,5 cm  403.971.74 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

Blaty

Blaty laminowane o grubości 2,8 cm

Zaprojektuj własny blat na wymiar i już  
po chwili poznaj jego szacunkową cenę  
za pomocą kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

*Więcej o blatach na wymiar dowiesz się na str. 96-99.

   

EKBACKEN blat, imitacja jesionu.

D186×G63,5 cm  503.376.17 199,-
D246×G63,5 cm  903.376.20 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

EKBACKEN blat, imitacja betonu.

D186×G63,5 cm  203.356.48 199,-
D246×G63,5 cm  603.356.51 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

EKBACKEN blat, czarny, imitacja kamienia.

D186×G63,5 cm  302.743.62 199,-
D246×G63,5 cm  902.743.64 239,-

Dostępny na wymiar*:    

   

EKBACKEN blat, ciemnoszary, efekt lnu.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

EKBACKEN blat, beżowy wzór.

D186xG63,5 cm 003.971.85         199,-
D246xG63,5 cm 203.971.89        239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb
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SÄLJAN blat, biały z połyskiem.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 399,-/mb
G45,1-63,5 cm 499,-/mb
G63,6-125 cm 599,-/mb

   

SÄLJAN blat, imitacja aluminium.

Dostępny na wymiar*:    

   

SÄLJAN blat, jasnoszary, minerał.

D186×G63,5 cm 503.972.01 199,-
D246×G63,5 cm 603.972.05 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

SÄLJAN blat, beżowy imitacja kamienia

D186×G63,5 cm 404.391.26 199,-
D246×G63,5 cm 604.391.30 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

SÄLJAN blat, imitacja dębu

D186×G63,5 cm 604.391.73 199,-        
D246×G63,5 cm 804.392.09 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

Blaty laminowane o grubości 3,8 cm
Blaty laminowane występują jako elementy gotowe  
albo wykonywane na wymiar. Bogaty wybór wariantów  
kolorystycznych i stylistycznych pozwoli ci znaleźć blat  
w sam raz dla siebie. Gotowe blaty można przyciąć na 
dowolną długość i zakryć krawędzie za pomocą dwóch 
pasków dołączonych w zestawie. W przypadku blatów  
wykonywanych na wymiar ich głębokość oraz długość  
(maks. 4 m bez łączeń) są dopasowywane do układu  
twojej kuchni.

   

SÄLJAN blat, biały.

D186×G63,5 cm 502.022.08 199,-
D246×G63,5 cm 602.022.17 239,-

Dostępny na wymiar*:    

   

SÄLJAN blat, biały, imitacja kamienia.

D186×G63,5 cm 502.830.54 199,-
D246×G63,5 cm 202.830.55 239,-

Dostępny na wymiar*:    

G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

G10-45 cm 199,-/mb
G45,1-63,5 cm 249,-/mb
G63,6-125 cm  349,-/mb

Blaty
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*Więcej o blatach na wymiar dowiesz się na str. 96-99.

Blaty laminowane o grubości 7,7 cm
Blaty wykonywane są na wymiar do danej kuchni. Wybierz 
właściwą głębokość oraz długość blatu (maks. 4 m bez łączeń).

Zaprojektuj własny blat na wymiar i już  
po chwili poznaj jego szacunkow cenę  
za pomocą kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

   

SÄLJAN blat, czarny, imitacja marmuru.

D186×G63,5 cm 203.356.86 199,-
D246×G63,5 cm 003.356.87 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

SÄLJAN blat, czarny, minerał.

D186×G63,5 cm 702.022.07 199,-
D246×G63,5 cm 702.022.12 239,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 249,-/mb
G45,1-63,5 cm 299,-/mb
G63,6-125 cm  399,-/mb

   

DEJE blat, biały.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm  599,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 999,-/mb

   

DEJE blat, biały z połyskiem.

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm  599,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 999,-/mb

Blaty
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CAPITA wspornik, 2 szt.
Stal nierdzewna 400.511.96 35,-

FIXA wspornik blatu, spowoduje, że twój blat 
będzie stabilny i wytrzymały po zamontowaniu.

Galwanizowany 702.746.28 10,-/szt.

FIXA bariera dyfuzyjna. Powinna być 
zamontowana nad zmywarką do spodu  
blatu dla dodatkowej ochrony przed wilgocią.
Chromowany 043.750.85 29,99

Akcesoria do blatów

Stwórz stylowy barek i zyskaj więcej przestrzeni przymocowując go do blatu. Stołki barowe o wysokości 74 cm będą doskonale pasować do mebli 
barowych, jeśli zastosujemy wsporniki CAPITA.

Barek
Zmień swoją kuchnię w centrum życia towarzyskiego, montując w niej barek. Takie rozwiązanie stanowi dodatkowy blat,  
którego powierzchnię można wykorzystać podczas jedzenia obiadu lub do ugoszczenia rodziny oraz znajomych.

Ochrona i wsparcie blatu roboczego

   

STOCKARYD olej do impregnacji blatów.  
Do użytku w pomieszczeniach. Zabezpiecza 
powierzchnię drewna i wnika głęboko w jego 
włókna, nadając mu atrakcyjny połysk.

500 ml 202.404.62 39,99

UTBY noga, stal nierdzewna.
86 cm 305.036.60 70,-
101,5 cm 201.175.51 65,-

Blaty
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CAPITA wspornik, 2 szt.
Stal nierdzewna 400.511.96 35,-

Ostatnie szlify

OTTARP przyścienna listwa wykończeniowa.

Dostępna na wymiar*:                 
Akryl 203.459.49 199,-/mb

FIXA listwa wykończeniowa blatu. Do łączenia blatów pod kątem 90°. 
Pasuje wyłącznie do blatów SÄLJAN o zaokrąglonych krawędziach  
na górze i dole. Tworzy równą powierzchnię z blatem.
63,5×1×1,8 cm 303.392.88 10,-

Akcesoria do blatów

OTTARP przyścienna listwa wykończeniowa.

Dostępna na wymiar*:                 
Kwarc 003.459.50 199,-/mb

*Więcej o blatach na wymiar dowiesz się na str. 96-99.

Blaty

PINNARP blat. Jesion,
186×3.8 cm. 003.722.98 

599,-/szt.

93



Jesion 
Jesion to twarde drewno o jasnej barwie  
i pięknym układzie słojów. Trwały, mocny,  
a jednocześnie elastyczny materiał o dosko-
nałej sprężystości i podatności na obróbkę.  
Z biegiem lat stopniowo ciemnieje.  
W naturalnej postaci jesion jest ciężki  
i sprawia wrażenie bardzo solidnego.

Orzech 
Drewno orzechowe jest stosunkowo ciężkie, 
twarde i sprężyste. Jego naturalny odcień, 
od jasnobrązowego po ciemny, czekoladowy  
brąz, ociepla wystrój kuchni. Z wiekiem 
drewno orzechowe jaśnieje. Wyróżnia je 
bogactwo odcieni oraz dekoracyjny deseń 
tworzony przez słoje.

Brzoza 
Brzoza to jasne drewno bez wyraźnych  
słojów i o satynowym połysku, które  
ciemnieje z czasem. Kremowe lub jasno- 
brązowe sęki sprawiają, że blat nabiera  
wyrazistego, naturalnego charakteru.

Dąb
Drewno dębowe jest niesamowicie mocne, 
ciężkie i trwałe. Ma atrakcyjną jasną  
barwę i wyraziście zarysowane słoje.  
Występuje w odcieniach od jasnobrązowego 
po czerwonawobrązowy i pięknie ciemnieje 
z czasem.

Gatunki drewna

Zaprojektuj własny blat na wymiar i już  
po chwili poznaj jego szacunkową cenę  
za pomocą kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

   

STOCKARYD olej do impregnacji blatów.  
Do użytku w pomieszczeniach. Zabezpiecza 
powierzchnię drewna i wnika głęboko w jego 
włókna, nadając mu atrakcyjny połysk.

500 ml 202.404.62 39,99

Blaty
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PINNARP blat, jesion.

D186×G63,5 cm 003.722.98 599,-
D246×G63,5 cm 003.723.02 699,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 699,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 1199,-/mb

   

SKOGSÅ blat, dąb.

D186×G63,5 cm 803.829.86 599,-
D246×G63,5 cm 003.829.90 699,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 799,-/mb
G45,1-63,5 cm 899,-/mb
G63,6-125 cm 1099,-/mb

Blaty fornirowane
Naturalne, solidne drewno emanuje prawdziwym ciepłem  
i sprawia, że każdy blat jest niepowtarzalny. Normalne różnice  
w kolorze, fakturze i wyglądzie wynikają częściowo z rozmiaru 
i wieku drzewa. Drewniane blaty pięknie się starzeją, a żeby 
dłużej dobrze wyglądały, wystarczy raz na jakiś czas zeszlifować  
powierzchnię i pokryć ją olejem do pielęgnacji drewna.  
W drewnianych blatach warstwa litego drewna o grubości  
3 mm pokrywa rdzeń z płyty wiórowej. Wyglądem i fakturą  
nie odbiegają od blatów z litego drewna, ale dzięki takiej  
technologii produkcji możemy tworzyć ciekawe wzory i używać  
mniej surowca, dzięki czemu ograniczamy negatywny wpływ 
na środowisko. Tak wykonane blaty są mniej wrażliwe na wilgoć  
i nie wymagają zbyt wiele pielęgnacji. Ich powierzchnia jest  
fabrycznie pokrywana twardym olejem woskowym, dzięki 
czemu pierwsza konserwacja jest konieczna dopiero, gdy blat 
zacznie się ścierać. Są dostępne jako gotowe elementy oraz 
jako blaty wykonywane na wymiar.

*Więcej o blatach na wymiar dowiesz się na str. 96-99.

   

KARLBY blat, dąb.

D186×G63,5 cm 703.351.89 499,-
D246×G63,5 cm 603.351.99 599,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 499,-/mb
G45,1-63,5 cm 599,-/mb
G63,6-125 cm 699,-/mb

   

KARLBY blat, orzech.

D186×G63,5 cm 303.351.91 499,-
D246×G63,5 cm 003.352.01 599,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 699,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 1199,-/mb

   

BARKABODA blat, orzech.

D186×G63,5 cm 903.314.68 699,-
D246×G63,5 cm 503.314.70 799,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 799,-/mb
G45,1-63,5 cm 899,-/mb
G63,6-125 cm 1199,-/mb

   

MÖLLEKULLA blat, dąb.

D186×G63,5 cm 702.992.47 599,-
D246×G63,5 cm 502.992.48 699,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 699,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 1199,-/mb

   

KARLBY blat, brzoza.

D186×G63,5 cm 103.351.87 499,-
D246×G63,5 cm 003.351.97 599,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 499,-/mb
G45,1-63,5 cm 599,-/mb
G63,6-125 cm 699,-/mb

   

PINNARP blat, orzech.

D186×G63,5 cm 404.662.28 599,-
D246×G63,5 cm 204.662.29 699,-

Dostępny na wymiar*:    
G10-45 cm 699,-/mb
G45,1-63,5 cm 799,-/mb
G63,6-125 cm 1199,-/mb

Blaty
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Zaprojektuj własny blat na wymiar

Zaprojektuj własny blat na wymiar i panel ścienny 
i już po chwili poznaj ich szacunkową cenę  
za pomocą kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

Montaż blatu i paneli na wymiar

Jeśli kupisz blat lub panel na wymiar w IKEA, 
możemy go dostarczyć i zamontować.

Od 299,-

Zalety blatu wykonanego  
na wymiar
Blat wykonywany na wymiar jest  
perfekcyjnie dopasowany do układu  
twojej kuchni, a liczba łączeń jest  
ograniczona do minimum. Można  
także zamówić blat o odpowiedniej  
długości i głębokości na wyspę  
kuchenną albo barek oraz blat  
z otworami na zlew, baterię i płytę  
grzewczą.

Barek

Różne długości
i głębokości

Zlew podklejany

Blat 
dwustronnie  
oklejony

Blaty
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Otwór na płytę 
grzewczą

Panel ścienny  
w kolorze blatu

Otwór na baterię

Różne rodzaje 
krawędzi 
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Krawędzie blatów

Zdecyduj się na kształt i materiał 
krawędzi. W zależności od 
materiału wybranego dla blatu 
dostępne są różne możliwości, 
np. krawędź aluminiowa.

Materiał i kolor

Do wyboru masz różne kolory  
i kilka rodzajów materiałów.  
Możesz zdecydowac się na blat  
z laminatu, forniru, litego drewna  
lub kwarcu. Panele ścienne 
wykonujemy z laminatu,  
akrylu, kwarcu oraz szkła.

Wybierz zlew i baterię

Wybierz odpowiedni zlew 
i zdecyduj, czy ma być  
zamocowany na blacie  
czy pod nim podklejony.

Dokładnie tak, jak chcesz
Skorzystaj z prostego w obsłudze kalkulatora i narzędzia do planowania blatów  
kuchennych oraz paneli ściennych. Co więcej, już po chwili poznasz szacunkową wycenę 
każdego z elementów. Możesz wybrać materiał, rozmiar i styl blatu, panelu ściennego 
oraz zlewu, żeby urządzić kuchnię tak, jak najbardziej ci odpowiada. Dzięki kalkulatorowi 
blatów na wymiar sprawdzanie różnych kombinacji i porównywanie ich cen jest tak proste, 
jak nigdy wcześniej.

Zobacz na IKEA.pl/kuchnia

Jak kupić blat kuchenny  
i panel ścienny na wymiar

Wymierz

Przejdź do pomiarów i sprawdź,  
jakie rozmiary i jaki kształt  
powinien mieć twój nowy blat. 
Możesz zrobić to samodzielnie, 
sugerujemy jednak skorzystanie 
z usługi wymiarowania blatów  
oraz paneli na wymiar, na którą 
możesz umówić się w najbliższym  
sklepie IKEA.

Śpieszymy z pomocą

Do zaprojektowania blatu  
kuchennego i paneli ściennych 
na wymiar użyj kalkulatora 
dostępnego na naszej stronie 
internetowej albo poproś  
o pomoc pracownika w dziale 
Kuchnie w najbliższym sklepie 
IKEA.

Zamów

Aby złożyć zamówienie na blat 
albo panel ścienny, podejdź  
do pracownika w dziale Kuchnie 
w najbliższym sklepie IKEA.

04
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Jak wymierzyć swój blat kuchenny?

InstalacjaDostawaWymiarowanie

Możemy cię wyręczyć
Chcesz kupić blat na wymiar, ale nie masz  
pewności, czy dobrze zmierzyłeś swoją  
kuchnię? W takim razie możemy przyjechać 
do ciebie, wszystko wymierzyć i przygotować 
wycenę blatu/panelu ściennego.  
 

Gdy zamówienie będzie gotowe, dostarczymy 
je i zamontujemy. Po zakończeniu montażu  
zabierzemy ze sobą puste opakowania  
i przekażemy je do recyklingu.

Więcej o naszych usługach dowiesz się na str. 4 lub na IKEA.pl/uslugi

Mierzenie blatu zacznij od strony, z której blat 
przylega do ściany. Pamiętaj, by pomiarów zawsze 
dokonywać wzdłuż ściany i zawsze zaczynać  
od tego samego miejsca. Mierząc głębokość,  
przyłóż miarę do ściany i wyciągnij ją do przodu.  
 
 
 

Nie zapomnij o dodaniu 1,5 cm na zwis blatu.  
Jeżeli chcesz zmierzyć niezależny blat  
(np. na wyspie kuchennej), rozpocznij mierzenie 
od jednego końca, dodając 3 cm na zwis blatu.

Wymierzając miejsce na zlew, 
rozpocznij od tego samego 
punktu, co wcześniej. Drugi koniec 
miary przyłóż w miejscu, w którym 
ma się znajdować środek zlewu.

66  Usługi

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. 

66  Usługi
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Panele ścienne
Ściany w twoim stylu! 
Montaż paneli ściennych to szybki i łatwy sposób na wniesienie do kuchni świeżego powiewu  
za pomocą nowych kolorów i faktur. Trwałe i łatwe do utrzymania w czystości panele ścienne  
chronią ściany przed zachlapaniem i zabrudzeniem podczas gotowania. Pozwalają estetycznie  
wykończyć miejsce przylegania blatu do ściany i stanowią subtelny akcent kolorystyczny na tle  
kuchennych ścian. Występują w wielu wersjach kolorystycznych i stylistycznych, powstają  
z różnych materiałów, a niektóre są nawet dwustronne! Jeśli jednak zależy ci na naprawdę  
osobistym akcencie, możesz zamówić panel w swoim własnym stylu.

Jak wybrać panel ścienny:

01 02 03

Jakim dysponujesz budżetem?  
Ładne wcale nie musi być  
drogie. Nasze panele ścienne  
są wykonane z różnych  
materiałów i występują 
jako elementy gotowe  
lub wykonywane na wymiar, 
idealnie dopasowane  
do twojego stylu, potrzeb  
i portfela.

Jaki materiał i styl preferujesz?  
Wybór materiału, z jakiego 
wykonany jest panel ścienny, 
ma tak samo duże znaczenie, 
jak wybór jego koloru.  
Panel ścienny zawsze będzie 
przylegał do blatu, dlatego 
należy upewnić się, że oba 
materiały i kolory będą  
dobrze ze sobą współgrały.

Panel ścienny gdzieś musi  
się kończyć! Ale zależy to 
wyłącznie od ciebie. Może 
zakrywać całą długość  
ściany, rozciągać się aż  
do dolnej krawędzi szafek  
ściennych, a nawet po sam  
sufit w miejscach, w których  
nie wiszą żadne szafki  
(np. nad zlewem albo płytą 
grzewczą).
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Materiały 
Laminat 

Laminowane panele ścienne powstają poprzez nałożenie  
laminatu melaminowego na płytę wiórową, w wyniku  
czego otrzymujemy trwałe wykończenie powierzchni.  
Są przystępne cenowo i łatwe do utrzymania w czystości,  
a ponadto występują w wielu wariantach kolorystycznych  
i stylistycznych.

 

Szkło 
Szklane panele ścienne chronią ścianę przed mokrymi  
i tłustymi plamami. Lśniąca powierzchnia nadaje kuchni świe-
żego, nowoczesnego wyrazu i jest łatwa do utrzymania  
w czystości.
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Panele ścienne

Panele ścienne LYSEKIL są dostępne od ręki i łatwe  
w montażu. Wystarczy dociąć je do odpowiedniego  
rozmiaru i zamocować na ścianie. Jeśli będziesz  
postępować zgodnie z załączoną instrukcją montażu,  
nie będzie z tym żadnego problemu.

LYSEKIL panel ścienny,  imitacja 
betonu, jasnoszary/biały.

D119,6×55 cm  803.963.99 125,-

LYSEKIL szyna panelu ściennego, 
aluminum. 

D120×55,4 cm 803.351.17 25,-

Panele dostępne od ręki

LYSEKIL panel ścienny, dwustronny,  
kolor mosiądzu/kolor stali nierdzewnej.

D119,6×55 cm  203.351.20 175,-

LYSEKIL panel ścienny, dwustronny,
imitacja marmuru, biały/mozajka.

D119,6×55 cm 404.644.32 129,-
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Panele ścienne

Panele ścienne na wymiar
Uzupełnij blat dopasowanym panelem ściennym  
w tym samym kolorze, który idealnie pasuje do układu

 

twojej kuchni. Więcej informacji o blatach i panelach 
ściennych na wymiar znajdziesz na str. 96-99.

Laminat 
Maks. długość 360 cm i maks. wysokość 120 cm bez łączeń. Grubość 1,3 cm.

SIBBARP panel ścienny, biały.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny, kremowy.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny, biały połysk.

Dostępny na wymiar*:                   cena 449,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
biały, imitacja marmuru.

Dostępny na wymiar*:                   cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny, 
biały, imitacja kamienia.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
jasnoszary, imitacja betonu.

Dostępny na wymiar*:                    cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
jasnoszary.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
jasnoszary, imitacja kamienia.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
stalowy.

Dostępny na wymiar*:                    cena 449,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
imitacja aluminium/laminat.

Dostępny na wymiar*:                    cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
jasnoszary, minerał.

Dostępny na wymiar*:                   cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
ciemnoszary, imitacja marmuru.

Dostępny na wymiar*:                    cena 349,-/m2

Zaprojektuj własny panel ścienny na wymiar  
i już po chwili poznaj jego szacunkową cenę  
za pomocą kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

SIBBARP panel ścienny, 
beżowy, imitacja kamienia.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny, 
beżowy, wzór.

Dostępny na wymiar*:                   cena 299,-/m2
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SIBBARP panel ścienny,  
antracyt/matowy.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 449,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
imitacja jesionu.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
imitacja dębu.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
imitacja betonu.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
ciemnoszary efekt lnu.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
czarny imitacja kamienia.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 299,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
czarny, imitacja marmuru.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 349,-/m2

SIBBARP panel ścienny,  
czarny minerał.
Dostępny na wymiar*: 

 cena 349,-/m2

Zaprojektuj własny panel ścienny  
na wymiar i już po chwili poznaj  
jego szacunkową cenę za pomocą  
kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

ISHULT panel ścienny, białe szkło.

Dostępny na wymiar*: 

  cena od 1799,-/m2

ISHULT panel ścienny, czarne szkło.

Dostępny na wymiar*: 

  cena od 1799,-/m2

Szkło 
Maks. długość 300 cm i maks. wysokość 120 cm bez łączeń. Grubość 0,6 cm.

Laminat 
Maks. długość 300 cm i maks. wysokość 120 cm bez łączeń. Grubość 1,3 cm.

Zaprojektuj własny panel ścienny  
na wymiar i już po chwili poznaj  
jego szacunkową cenę za pomocą  
kalkulatora na IKEA.pl/kuchnia

Panele ścienne
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Stwórz doskonale  
skoordynowany wygląd,  
łącząc blat kuchenny  
z dopasowanym  
panelem ściennym.
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Testujemy nasze zlewy, żeby mieć pewność, że poradzą sobie  
z codzienną eksploatacją w kuchni. Właśnie dlatego wszystkie  
nasze zlewy objęte są bezpłatną 25-letnią gwarancją  
(z wyjątkiem FYNDIG). Dowiedz się więcej na str. 140.

Zlewy

Ani chwili wytchnienia
Zlew i jego bezpośrednie otoczenie należą do jednych z najbardziej ruchliwych miejsc  
w kuchni. Wykorzystujemy go właściwie do wszystkiego – przygotowujemy w nim posiłki  
i opłukujemy warzywa, układamy w nim brudne naczynia i wreszcie je zmywamy.  
Aby jak najbardziej ułatwić sobie te zadania, wybierz zlew i akcesoria, które sprostają  
twoim potrzebom i będą odpowiadać sposobowi, w jaki pracujesz w kuchni.

Jak wybrać zlew

01 02 03

Ile miejsca możesz 
przeznaczyć na zlew?  
Szafki na zlew mają 40,  
60 albo 80 cm szerokości.

Zastanów się, jak przygoto-
wujesz posiłki, ale też jak  
zmywasz naczynia.  
Masz zmywarkę czy zmywasz 
ręcznie? Czy potrzebujesz 
zlewu z jedną komorą  
czy dwiema? Przyda się 
ociekacz?

Uzupełnij zlew akcesoriami,  
które pomogą ci lepiej  
zorganizować jego otoczenie, 
zarówno gdy przygotowujesz 
jedzenie, jak i podczas  
zmywania (patrz str. 138).
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Modele zlewów 
Zlewy jednokomorowe
Jeśli miejsca nie ma zbyt wiele, dobrym wyborem będzie  
zlew jednokomorowy. Ponadto w pojedynczej, dużej  
komorze można łatwo umyć większe garnki i patelnie. 
Uzupełnij zlew akcesoriami, żeby w pełni wykorzystać  
miejsce w komorze (patrz str. 138).

Zlewy dwukomorowe
Dwukomorowy zlew to idealne rozwiązanie, gdy jednocześnie 
wiele się dzieje. Na przykład, jeśli w jednej komorze rośnie 
sterta brudnych naczyń, to w drugiej możesz opłukać  
warzywa lub wykorzystać ją do innych zadań.

Zlewy półtorakomorowe
Zlew z jedną pełnowymiarową i drugą mniejszą komorą daje 
takie same możliwości jak zlew dwukomorowy, ale zajmuje 
mniej miejsca.
 

Zlewy z ociekaczem
Zlew z ociekaczem świetnie sprawdza się jako miejsce  
do suszenia naczyń. Pochyła powierzchnia odprowadza  
nadmiar wody z powrotem do komory. Wszystkie zlewy 
z ociekaczem można odwrócić, dzięki czemu ociekacz  
może znaleźć się po lewej albo po prawej stronie.

107



NORRSJÖN zlew wpuszczany, 1 komora*,
21x44cm. Zlew podklejany pod blatem. 

Stal nierdzewna

 Podklejany 999,-

*Zlew sprzedawany w komplecie z blatem na wymiar.

Zlewy

BOHOLMEN zlew wpuszczany, 1 komora, 
47×30 cm. Można podkleić pod blatem.  
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie. 

Stal nierdzewna 991.575.01 149,-

 Podklejany 799,-

NORRSJÖN zlew wpuszczany, 1 komora, 
37×44 cm. Można podkleić pod blatem.  
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.  
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu NORRSJÖN,  
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 491.576.50 499,-

 Podklejany 1299,-

Pasuje do szafek 40 cm

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora,
36×46 cm. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Czarny/kompozyt kwarcowy 693.370.28 663,99

 Podklejany 999,-

HAVSEN zlew wpuszczany, 1 komora, 53×47 cm. 
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie. Ceramika.

Biały 392.537.13 499,-

HAVSEN zlew z widocznym przodem, 62×48 cm. 
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie. Ceramika.

Biały 192.537.14 799,-

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora,
56×46 cm. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Czarny/kompozyt kwarcowy 593.370.24 863,99

 Podklejany 1299,-

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora
z ociekaczem, 72×46 cm. Dwustronny, dzięki
czemu ociekacz może znajdować się po lewej
albo prawej stronie. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Czarny/kompozyt kwarcowy 893.370.27 1063,99

 Podklejany 1299,-

Pasuje do szafek 60 cm

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora,
56×46 cm. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Szary/kompozyt kwarcowy 093.370.26 863,99

 Podklejany 1299,-
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BREDSJÖN zlew z widocznym przodem,  
1 komora 60x69cm Można uzupełnić  
akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,  
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 492.895.56  1299,- 

*Zlew sprzedawany w komplecie z blatem na wymiar.

Zlewy

VATTUDALEN zlew wpuszczany, 1½ komory  
z ociekaczem, 88×53 cm. Można podkleić pod 
blatem. Dwustronny, dzięki czemu ociekacz może 
znajdować się po lewej albo prawej stronie. Można 
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,  
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 891.581.91 399,-

 Podklejany 1499,-

FYNDIG zlew wpuszczany, 1 komora, 46×40 cm. 
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 591.580.03 149,-

FYNDIG zlew wpuszczany, 1 komora  
z ociekaczem, 46×40 cm. Dwustronny, dzięki  
czemu ociekacz może znajdować się po lewej  
albo prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami 
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać 
miejsce w zlewie. 

Stal nierdzewna 091.581.85 169,-

NORRSJÖN zlew wpuszczany, 1 komora 54×44 cm. 
Można podkleić pod blatem. W zestawie pokrywka  
z serii LILLVIKEN. Można uzupełnić akcesoriami  
do zlewu NORRSJÖN, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie. 

Stal nierdzewna 491.579.09 599,-

 Podklejany 1299,-

HILLESJÖN zlew wpuszczany, 1½ komory, 
58×46 cm. Można go podkleić. Dwustronny, dzięki  
czemu duża komora może znajdować się po lewej  
albo prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami  
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 491.406.31 399,-

 Podklejany 1299,-

LÅNGUDDEN zlew wpuszczany, 1 komora, 
46×46 cm. Można go podkleić. Można uzupełnić 
akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni 
wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 591.573.91 249,-

 Podklejany 999,-

LÅNGUDDEN zlew wpuszczany, 1 komora, 
56×53 cm. Można go podkleić. Można uzupełnić 
akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni 
wykorzystać miejsce w zlewie. 
 

Stal nierdzewna 291.574.77 299,-

 Podklejany 1299,-

VATTUDALEN zlew wpuszczany, 1 komora  
z ociekaczem 69×47 cm. Można podkleić pod blatem. 
Dwustronny, dzięki czemu ociekacz może znajdować 
się po lewej albo prawej stronie. Można uzupełnić 
akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni 
wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 691.581.68 299,-

 Podklejany 999,-

Pasuje do szafek 60 cm

Więcej informacji o zlewach podklejanych znajdziesz na str. 112

BOHOLMEN zlew wpuszczany, 1 komora, 45×15 cm. 
Można podkleić pod blatem.

Stal nierdzewna 791.574.94 149,-

 Podklejany 799,-

VATTUDALEN zlew wpuszczany, 1  komora  
z ociekaczem*. Zlew podklejany pod blatem.

Stal nierdzewna

 Podklejany 1299,-
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*Zlew sprzedawany w komplecie z blatem na wymiar.

LÅNGUDDEN zlew wpuszczany, 2 komory, 
75×53 cm. Można go podkleić. Można uzupełnić 
akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni 
wykorzystać miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 191.574.87 399,-

 Podklejany 1499,-

HILLESJÖN zlew wpuszczany, 1½ komory, 
75×46 cm. Można go podkleić. Dwustronny, dzięki 
czemu duża komora może znajdować się po lewej 
albo prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami 
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać 
miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna

 Podklejany 1499,-

BREDSJÖN zlew z widocznym przodem,  
2 komory, 80x69cm Można uzupełnić akcesoriami 
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać 
miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna 592.895.46  1599,- 

NORRSJÖN zlew wpuszczany, 2 komory, 
73×44 cm. Można go podkleić. W zestawie 
pokrywka z serii LILLVIKEN. Można uzupełnić 
akcesoriami do zlewu NORRSJÖN, by w pełni 
wykorzystać miejsce w zlewie. 

Stal nierdzewna 391.579.19 999,-

 Podklejany 1999,-

LILLVIKEN pokrywka. Przywiera za pomocą 
magnesu do wszystkich zlewów z syfonem 
LILLVIKEN. Może posłużyć jako uchwyt  
do podnoszenia koszyka. Pokrywka tworzy 
płaską powierzchnię na dnie zlewu i zapobiega 
gromadzeniu się resztek żywności w koszyku,  
dzięki czemu zlew łatwiej utrzymać w czystości.

203.178.52 14,99

Pasuje do szafki 80 cm

Więcej informacji o zlewach podklejanych  
znajdziesz na str. 122

HAVSEN zlew z widocznym przodem, 2 komory, 
82×48 cm. Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać miejsce  
w zlewie. 
 

Biały 792.502.65 899,-

VATTUDALEN zlew wpuszczany, 2 komory  
z ociekaczem, 110×53 cm. Można podkleić  
pod blatem. Dwustronny, dzięki czemu ociekacz 
może znajdować się po lewej albo prawej stronie.  
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu 
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać  
miejsce w zlewie.

Stal nierdzewna

 Podklejany 1799,-

NORRSJÖN zlew wpuszczany, 1 komora*, 
73x44 zlew podklejany pod blatem.

Stal nierdzewna

 Podklejany 1499,-

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora,
72×46 cm. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Czarny/kompozyt kwarcowy 293.370.25 1063,99

 Podklejany 1699,-

KILSVIKEN zlew wpuszczany, 1 komora,
72×46 cm. Można podkleić pod blatem.
W zestawie pokrywka z serii LILLVIKEN.

Ciemnobrązowy/ 
kompozyt kwarcowy 493.370.29 1063,99

 Podklejany 1699,-

Zlewy
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*Zlew sprzedawany w komplecie z blatem na wymiar.

LILLVIKEN syfon z sitkiem i korkiem do zlewu 
1-komorowego. Syfon z przyłączem do zmywarki  
lub pralki. Tworzywo polipropylenowe. 

103.115.39 50,-

LILLVIKEN dodatkowe podłączenie do syfonu. 
Pozwala podłączyć do syfonu LILLVIKEN dodatkowe 
urządzenie. Tworzywo polipropylenowe.

403.883.15 19,99

LILLVIKEN syfon z sitkiem i korkiem do zlewu 
2-komorowego. Syfon z przyłączem do zmywarki  
i pralki. Tworzywo polipropylenowe.

903.115.40 70,-

Syfony

Więcej informacji o zlewach podklejanych  
znajdziesz na str. 122

BREDSJÖN zlew  
z widocznym przodem,  
80x69 cm 592.895.46

1599,-

Zlewy
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Zlewy podklejane nie zakłócają smukłej linii kuchni. 
Ułatwiają czyszczenie blatu, ponieważ nie powstają 
krawędzie, przy których mogą gromadzić się resztki 
jedzenia.  

Podklejany zlew można zamówić razem z blatem 
kuchennym na wymiar. Zlew jest montowany  
w fabryce, więc to my wykonujemy całą pracę.

Zlew podklejany w blacie laminowanym

Zlew podklejany w blacie fornirowanym

Zlewy podklejane

Użyte produkty 
LÅNGUDDEN zlew wpuszczany*, 1 komora 
56×53 cm, stal nierdzewna.

  Podklejany 1299,-

NORRSJÖN zlew wpuszczany*, 1 komora 
54×44 cm, stal nierdzewna.

  Podklejany 1299,-
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Zaplanuj swój podklejany zlew
Skorzystaj z prostego w obsłudze kalkulatora i narzędzia do planowania blatów kuchennych  
z podklejanym zlewem. Co więcej, już po chwili poznasz szacunkową wycenę każdego 
z elementów. Możesz wybrać odpowiedni dla siebie materiał blatu, panelu ściennego  
i zlewu, a także dopasować wielkość i styl, żeby stworzyć doskonale dopasowany blat  
na wymiar. Dzięki kalkulatorowi blatów na wymiar sprawdzanie różnych kombinacji 
i porównywanie ich cen jest proste, jak nigdy wcześniej. Zobacz na IKEA.pl/kuchnia

*Więcej informacji o zlewach znajdziesz na str. 106-111 113



Oszczędzanie wody na każdym kroku
Ziemię w większości pokrywają oceany, ale stosunkowo niewiele wody nadaje się  
do picia. Na dodatek nie wszystkie zasoby wody pitnej są dostępne. Żaden organizm  
bez niej nie przetrwa, a zapasy wody nie odnawiają się. Woda krąży w obiegu zamkniętym,  
ale nadużywamy jej zasobów, nie rozdzielamy jej równo i pozwalamy na jej skażenie 
i zanieczyszczanie. Zmiana klimatu też wywiera na nią niepożądany wpływ.  
Właśnie dlatego wyposażamy wszystkie baterie kuchenne w oszczędzający wodę  
napowietrzacz, który zmniejsza jej zużycie nawet o 40% – bez odczuwalnego spadku  
ciśnienia. To nie my wymyśliliśmy napowietrzacze, ale są doskonałym przykładem  
tego, jak wspólnymi siłami możemy oszczędzać wodę dla dobra całej planety.

Baterie 
kuchenne

Wszystkie baterie kuchenne są testowane i certyfikowane przez 
niezależne laboratoria badawcze. Muszą spełniać albo wykraczać  
poza wymogi krajowych i międzynarodowych norm mechanicznych,  
jakościowych, higienicznych oraz bezpieczeństwa. Wszystkie baterie 
kuchenne IKEA objęte są bezpłatną 10-letnią gwarancją.  
Dowiedz się więcej na str. 140
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ÄLMAREN bateria  
kuchenna W36 cm.  
004.551.61

199,-
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Baterie kuchenne

Baterie kuchenne z niską wylewką

Baterie kuchenne z niską wylewką zawsze mają dźwignię  
na górze i doskonale nadają się do małych zlewów 
z pojedynczą komorą.

YTTRAN bateria kuchenna*

Baterie kuchenne z wysoką wylewką

Wysoka wylewka ułatwia mycie naczyń – przede wszystkim 
dużych garnków. 

INSJÖN bateria kuchenna*

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

Wyciągana wylewka ułatwia płukanie naczyń. Odważnik 
sprawia, że wąż gładko wsuwa się z powrotem do baterii. 

ÄLMAREN bateria kuchenna z wyciąganą wylewką*

Bateria kuchenna z prysznicem

Bateria ma podwójną funkcję – przyciskami na uchwycie 
można przełączyć skoncentrowany strumień na ręczny 
prysznic.

VIMMERN bateria kuchenna z prysznicem*

Funkcje
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Baterie kuchenne

Baterie kuchenne z niską wylewką

Bateria kuchenna z czujnikiem

Bateria kuchenna z czujnikiem ruchu jest prosta, higieniczna  
i praktyczna - doskonała kiedy chcesz po prostu nalać szklankę 
wody lub opłukać ręce podczas gotowania.

TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem*

LAGAN bateria kuchenna W16 cm.
Wylewka obracana o 360°.
Chromowany 100.850.27 89,-

BOSJÖN bateria kuchenna W32 cm.
Wylewka obracana o 120°.
Kolor stali 
nierdzewnej 204.573.81 499,-
Czarny 
szczotkowany 
metal 203.039.25 499,-

SUNDSVIK bateria kuchenna W15 cm.
Wylewka obracana o 360°.
Chromowany 800.318.61 129,-

YTTRAN bateria kuchenna W19 cm.  
Obrotowa wylewka ustawiona na 360°,  
z możliwością zmiany na 120°. 
Dostępna w wersji z wyciąganą 
wylewką.
Chromowany 703.059.41 249,-

GLITTRAN bateria kuchenna W28 cm. 
Obrotowa wylewka: 360°. 
Chromowany 902.226.19 299,-
Czarny 302.256.06 399,-
Kolor mosiądzu 104.685.11 399,-

GLYPEN bateria kuchenna W26 cm.
Obrotowa wylewka ustawiona na 360°,
z możliwością zmiany na 90° lub 120°.
Kolor stali
nierdzewnej 304.423.65 199,-
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VIMMERN bateria kuchenna z prysznicem, 
W47 cm. Wylewka obracana o 360°.  

Kolor stali nierdzewnej 903.052.90 699,-

 
INSJÖN bateria kuchenna, W40 cm. Obrotowa 
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością zmiany  
na 120°. Dostępna w wersji z wyciąganą wylewką.

Chromowany 703.701.25 399,-

 
ÄLMAREN bateria kuchenna, W36 cm. Obrotowa 
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością zmiany  
na 120°. Dostępna w wersji z wyciąganą wylewką.

Kolor stali nierdzewnej 004.551.61 199,-

DELSJÖN bateria kuchenna, W36 cm. Obrotowa
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością zmiany 
na 120°

Kolor mosiądzu 104.745.12  249,-
Efekt cynołowiu 604.887.81  299,-

Baterie kuchenne z wysoką wylewką

 
NYVATTNET bateria kuchenna, W40 cm. Obrotowa 
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością zmiany 
na 120°.

Chromowany 604.896.34 299,-

EDSVIK bateria kuchenna z oddzielnymi 
pokrętłami W30 cm. Wylewka obracana o 360°. 

Chromowany 000.318.41 149,-

YTTRAN bateria kuchenna z wyciąganą
wylewką W18 cm. Wylewka obracana o 120°. 
Dostępna także w wersji bez wyciąganej wylewki.

Chromowany 403.059.47 349,-

ÄLMAREN bateria kuchenna z wyciąganą
wylewką W36 cm. Wylewka obracana o 120°. 
Dostępna także w wersji bez wyciąganej wylewki.

Kolor stali nierdzewnej 803.416.46 349,-

INSJÖN bateria kuchenna z wyciąganą
wylewką W43 cm. Wylewka obracana o 120°. 
Dostępna także w wersji bez wyciąganej wylewki.

Chromowany 203.418.71 599,-

Baterie kuchenne z wyciąganą wylewką

TOLLSJÖN bateria kuchenna z prysznicem,  
W46 cm. Obrotowa wylewka ustawiona na 360°,
z możliwością zmiany na 120°. 

Czarny metal polerowany 203.416.92 799,-

Baterie kuchenne

GAMLESJÖN bateria kuchenna, W36 cm.  
Wylewka obracana o 360°.

Czarny szczotkowany metal 203.416.73 399,-
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KNIPEN dozownik do mydła w płynie, 5 dl. 
Montowany do zlewu lub blatu, dzięki czemu płyn  
do naczyń zawsze jest pod ręką. Płyn można 
uzupełnić od góry.

Stal nierdzewna 703.417.22 39,99

Baterie kuchenne z czujnikiem

GAMLESJÖN  
bateria kuchenna, 
W36 cm. 203.416.73

399,-

TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem,  
W31 cm. Obrotowa wylewka ustawiona na 360°,
z możliwością zmiany na 120°. Kuchenną baterię 
z czujnikiem włączasz i wyłączasz lekkim ruchem 
dłoni, bez dotykania. Czujnik jest umieszczony  
z boku baterii, więc jest mniej widoczny -  
i praktyczniejszy.
Kolor stali nierdzewnej 903.594.95 1199,-
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Organizery 
kuchenne

Kuchnia, w której łatwo się żyje
Kuchnia nie będzie w pełni funkcjonalna, dopóki wszystko nie będzie miało  
w niej swojego miejsca. A dzięki sprytnym akcesoriom zawsze znajdziesz to,  
czego akurat szukasz.

Twoi najlepsi kuchenni przyjaciele 
Tace, pudełka i kosze na odpady pomagają w jak największym stopniu  
ykorzystać przestrzeń wewnątrz szafek kuchennych.

Jak wiadomo, najwięcej dzieje się przy zlewie. W naszym asortymencie  
znajdziesz przeróżne akcesoria, które pomogą ci lepiej zagospodarować  
miejsce w zlewie i wokół niego, ułatwiając pracę podczas przygotowywania  
posiłków oraz zmywania.

Wykorzystaj każdy zakamarek kuchni, także ściany. Dzięki przemyślanym  
rozwiązaniom do przechowywania na ścianie często używane przedmioty  
mogą pozostać w zasięgu ręki, a jednocześnie nie zajmować miejsca na blacie.
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Mniej czasu na szukanie, więcej czasu na gotowanie.
Praktyczne tace do szuflad pomagają uporządkować
sztućce i przybory kuchenne.

Uzupełnij szufladę oświetleniem, żeby wszystko 
dokładnie widzieć.  
Zobacz całe oświetlenie kuchni na str. 80-85.

Szuflada 60 cm
Wymiar wewnętrzny 52 cm

Szuflada 40 cm
Wymiar wewnętrzny 32 cm

Szuflada 80 cm
Wymiar wewnętrzny 72 cm

Wymiar zewnętrzny 80 cm

Perfekcyjny zestaw do szuflad

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Wymiar zewnętrzny 60 cmWymiar zewnętrzny 40 cm

02 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA uchwyt na przyprawy
03 1× UPPDATERA regulowana taca, 25×50 cm

06 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm 06 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA uchwyt na przyprawy

06 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA uchwyt na przyprawy
11 1× UPPDATERA stojak na noże

09 1× UPPDATERA taca na sztućce, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm

09 1× UPPDATERA taca na sztućce, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA stojak na noże

09 1× UPPDATERA taca na sztućce, 52×50 cm

08 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm
05 1× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA stojak na noże

02 2× UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA stojak na noże
10 1× UPPDATERA uchwyt na przyprawy

08 1× UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm

Organizery kuchenne
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Wybierz elementy wyposażenia wewnętrznego,  
które będą pasowały do twojej szuflady oraz sztućców  
i pozostałych przyborów kuchennych.

Warto trzymać poszczególne rzeczy w pobliżu miejsc,
w których z nich korzystamy. Dzięki temu kuchenne
prace będą odbywać się sprawniej.

Wyposażenie wewnętrzne UPPDATERA

Wkłady do szulad

Tace na sztućce

Wkłady na noże i przyprawy

Organizery szuflad

04

UPPDATERA utensil tray, 10×50 cm.

Jasny bambus 004.883.26 24,99

03

UPPDATERA adjustable add-on tray, 25×50 cm.

Biały 704.888.46 14,99

01

UPPDATERA wkład do szuflady, 20×31 cm.

Biały 104.600.15 12,99

05

UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm. 

Jasny bambus 704.599.76 29,99

02

UPPDATERA wkład do szuflady, 20×50 cm. 

Biały 504.600.18 14,99

06

UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm. 

Biały 104.600.20 24,99

09

UPPDATERA taca na sztućce, 52×50 cm.

Jasny bambus 704.331.04 79,99

07

UPPDATERA taca na sztućce, 32×31 cm. 

Biały 704.600.17 19,99

08 

UPPDATERA taca na sztućce, 32×50 cm. 

Jasny bambus 404.599.73 59,99

UPPDATERA stojak na noże.

Antracytowy 804.332.07 14,99

UPPDATERA organizer do szuflady. Antracytowy.

60 cm 604.600.08 39,99

UPPDATERA organizer do szuflady. Antracytowy.

80 cm 004.600.11 49,99

UPPDATERA uchwyt na przyprawy.

Antracytowy 304.599.78 14,99

1110
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Organizery kuchenne

Zestawy do sortowania odpadów

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

Seria pozwala tworzyć rozwiązania do segregowania 
odpadów dla dowolnego pomieszczenia w domu, 
a kosze można ustawić w wybranym miejscu lub  
zabudować w szafce.

W zestawie znajdują się kolorowe naklejki, dzięki którym oznaczysz 
kosze odpowiednio do ich zawartości. Na naklejkach można pisać 
lub rysować.

Otwory wentylacyjne i specjalny kształt dna umożliwiają przepływ 
powietrza i suszenie odpadów organicznych. To ogranicza do minimum 
przykre zapachy.

Pierścień wokół górnej krawędzi kosza ukrywa worek na śmieci 
i utrzymuje go na miejscu. Można go z łatwością zdjąć,  gdy nie jest 
potrzebny.

Dzięki składanemu uchwytowi można wygodnie wynieść śmieci do 
punktu recyklingowego.
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Organizery kuchenne

Zestawy do sortowania odpadów

MAXIMERA wysoka szuflada, szerokość 60 cm, głębokość 45 cm

MAXIMERA wysoka szuflada, szerokość 80 cm, głębokość 45 cm

HÅLLBAR zestaw koszy 42 l z koszem wentylowa-
nym do szuflady kuchni METOD, jasnoszary.
Zestaw złożony z 1 kosza do sortowania puszek 
i mniejszych opakowań, 1 kosza na kartony, plastiki, 
butelki, słoiki i ulotki reklamowe oraz 1 kosza 
na suche i mokre odpady organiczne.
Cena zestawu 144,98 (293.088.29)

HÅLLBAR zestaw koszy 42 l do szuflady kuchni 
METOD/jasnoszary. 
Zestaw złożony z 2 koszy do sortowania kartonów, 
plastiku, papieru, butelek, szkła, słoików, kopert 
i ulotek reklamowych. 

Cena zestawu 129,98 (193.088.39)

HÅLLBAR zestaw koszy 40 l z koszem wentylowa-
nym do szuflady kuchni METOD, jasnoszary.
Zestaw złożony z 3 koszy do sortowania puszek 
i mniejszych opakowań, np. po produktach 
drogeryjnych, i 1 kosza na suche i mokre odpady 
organiczne.
Cena zestawu 164,97 (393.089.23)

W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą:
HÅLLBAR kosz, 10 l, jasnoszary 803.980.58 1 szt. HÅLLBAR kosz, 21 l, jasnoszary 204.202.03 2 szt. HÅLLBAR kosz, 10 l, jasnoszary 803.980.58 3 szt.
HÅLLBAR kosz, 21 l, jasnoszary 204.202.03 1 szt. HÅLLBAR rama wspierająca do koszy,  HÅLLBAR kosz na odpady organiczne,
HÅLLBAR kosz na odpady organiczne, 60 cm, biały             804.228.69 1 szt. 10 l,  jasnoszary 804.338.82 1 szt.
10 l, jasnoszary 804.338.82 1 szt. HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, 
HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, 60 cm, biały 804.228.69 1 szt.
60 cm, biały             804.228.69 1 szt.

HÅLLBAR zestaw koszy 55 l z koszem wentylowa-
nym do szuflady kuchni METOD, jasnoszary.
Zestaw złożony z 4 koszy do sortowania wszelkich  
odpadów – od kartonów, butelek i puszek,  
po mniejsze opakowania,żarówki i baterie –  
oraz 1 kosz na suche i mokre odpady organiczne.
Cena zestawu 204,97 (693.089.26)

HÅLLBAR zestaw koszy 57 l do szuflady kuchni 
METOD, jasnoszary.
Zestaw złożony z 4 koszy do sortowania wszelkich  
odpadów – od kartonów, butelek i puszek,  
po mniejsze opakowania, żarówki i baterie. 

Cena zestawu 189,97 (993.096.94)

HÅLLBAR zestaw koszy 53 l z koszem wentylowa-
nym do szuflady kuchni METOD, jasnoszary.
Zestaw złożony z 5 koszy do sortowania wszelkich  
odpadów – od kartonów, butelek i puszek,  
po mniejsze opakowania, żarówki i baterie –  
i 1 kosza na suche i mokre odpady organiczne.
Cena zestawu 224,96 (093.096.98)

W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą:
HÅLLBAR kosz, 10 l, jasnoszary                             803.980.58 2 szt. HÅLLBAR kosz, 10 l, jasnoszary                             803.980.58 1 szt. HÅLLBAR kosz 10 l jasnoszary                             803.980.58 4 szt.
HÅLLBAR kosz, 21 l, jasnoszary                             204.202.03 1 szt. HÅLLBAR kosz 21 l jasnoszary                             204.202.03 2 szt. HÅLLBAR kosz 3 l jasnoszary                              904.321.94 1 szt.
HÅLLBAR kosz, 3 l, jasnoszary                              904.321.94 1 szt. HÅLLBAR kosz 3 l jasnoszary                              904.321.94 1 szt. HÅLLBAR kosz na odpady organiczne,
HÅLLBAR kosz na odpady organiczne, HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, 10 l, jasnoszary             804.338.82 1 szt.
10 l, jasnoszary 804.338.82 1 szt. 80 cm, biały             604.228.70 1 szt. HÅLLBAR rama wspierająca do koszy,
HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, 80 cm, biały             604.228.70 1 szt.
80 cm, biały             604.228.70 1 szt.
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Zamontuj tacę w szafce, aby ukryć kosze do sortowania odpadów  
za jej drzwiami. Łatwy montaż w szafkach w całym domu. Wysuń ją,  
a po zakończeniu sortowania wsuń z powrotem.

Kosze HÅLLBAR można ustawiać jeden na drugim, co pozwala 
zaoszczędzić cenne miejsce. Na koszu można ustawić drugi kosz  
takiej samej wielkości lub mniejszy.

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy 20 l,  
jasnoszary. Zestaw złożony z 2 koszy  
do sortowania puszek i mniejszych opakowań.
Cena zestawu 149,98 (793.088.03)

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy 20 l  
z koszem wentylowanym, jasnoszary.  
Zestaw złożony z 1 kosza na puszki i mniejsze  
opakowania oraz 1 kosza na suche i mokre  
odpady organiczne.
Cena zestawu 144,99 (993.088.16)

HÅLLBAR zestaw wysuwanych koszy 22 l,  
jasnoszary. Kosze HÅLLBAR zaprojektowano z myślą  
o różnych potrzebach związanych z sortowaniem  
odpadów. Ten kosz doskonale nadaje się do sortowa-
nia kartonów, plastiku, papieru, butelek, szkła, puszek, 
kopert i ulotek reklamowych.
Cena zestawu 129,99 (093.088.25)

W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą: W skład zestawu wchodzą:
HÅLLBAR kosz, 10 l, jasnoszary 803.980.58 2 szt. HÅLLBAR kosz na odpady organiczne HÅLLBAR kosz 21 l jasnoszary                             204.202.03 1 szt.
HÅLLBAR wysuwana rama wspierająca do koszy, 10 l, jasnoszary            804.338.82 1 szt. HÅLLBAR wysuwana rama wspierająca do koszy,
jasnoszary 204.228.53 1 szt. HÅLLBAR kosz 10 l jasnoszary                             803.980.58 1 szt. jasnoszary            204.228.53 1 szt.

HÅLLBAR wysuwana rama wspierająca do koszy,
jasnoszary        204.228.53 1 szt.

Zestawy do sortowania odpadów

HÅLLBAR zestawy wysuwane

Organizery kuchenne
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HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, S80 cm, 
biały. Montując ramę wspierającą HÅLLBAR 
w wysokiej szufladzie MAXIMERA, możesz
ukryć kosze do sortowania odpadów. Rama  
ułatwia dostęp do posegregowanych odpadów  
i stabilizuje umieszczone w niej kosze. Wysuń ją,  
a po zakończeniu sortowania wsuń z powrotem.
Do montażu w wysokiej szufladzie MAXIMERA 
80x60 cm lub 80x45 cm, tak aby za szufladą  
pozostało miejsce na poprowadzony przy ścianie 
odpływ. Pasuje do wszystkich koszy HÅLLBAR  
z wyjątkiem wariantu 35 l.

Biały 604.228.70 60,-

HÅLLBAR wysuwana taca na kosze.  
Zamontuj tacę w szafce, aby ukryć kosze do sorto-
wania odpadów za jej drzwiami. Łatwy montaż  
w szafkach w całym domu.  Wysuwana taca ułatwia 
dostęp do posegregowanych odpadów i stabilizuje  
umieszczone w niej kosze. Wysuń ją, a po zakoń-
czeniu sortowania wsuń z powrotem.

Jasnoszary 204.228.53 90,-

HÅLLBAR kosz, 35 l. Ten kosz doskonale nadaje 
się do sortowania kartonów, butelek i gazet lub 
przechowywania większych rzeczy
Jasnoszary 504.202.06 49,99

HÅLLBAR kosz, 22 l. Ten kosz doskonale nadaje się 
do sortowania kartonów, plastiku, papieru, butelek, 
szkła, puszek, kopert 
i ulotek reklamowych.
Jasnoszary 204.202.03 39,99

HÅLLBAR kosz na odpady organiczne, 10 l.  
Ten kosz doskonale nadaje się do sortowania su-
chych i mokrych odpadów organicznych, jak fusy 
z kawy czy obierki owoców lub warzyw. Otwory 
wentylacyjne i specjalny kształt dna umożliwiają 
przepływ powietrza i suszenie odpadów organicz-
nych. To pozwala ograniczyć do minimum przykre 
zapachy.
Jasnoszary 804.338.82 25,-

HÅLLBAR kosz, 10 l. Ten kosz doskonale nadaje 
się do sortowania puszek, małych opakowań, np. 
po produktach drogeryjnych, lub przechowywania 
rolek papieru toaletowego albo toreb na zakupy.
Jasnoszary 803.980.58 29,99

HÅLLBAR kosz, 3 l. Ten kosz doskonale nadaje 
się do sortowania zużytych baterii i żarówek lub 
przechowywania drobnych rzeczy, jak gąbki,  
szmatki, tealighty czy kredki.
Jasnoszary 904.321.94 20,-

HÅLLBAR rama wspierająca do koszy, S60 cm, 
biały. Montując ramę wspierającą HÅLLBAR  
w wysokiej szufladzie MAXIMERA, możesz ukryć  
kosze do sortowania odpadów. Rama ułatwia  
dostęp do posegregowanych odpadów i stabilizuje 
umieszczone w niej kosze. Wysuń ją, a po zakoń-
czeniu sortowania wsuń z powrotem. Do montażu  
w wysokiej szufladzie MAXIMERA 60x60 cm lub 
60x45 cm, tak aby za szufladą pozostało miejsce 
na poprowadzony przy ścianie odpływ. Pasuje do 
wszystkich koszy HÅLLBAR z wyjątkiem wariantu 
3 l i 35 l.

Biały 804.228.69 50,-

KNODD kosz z pokrywką, szary.

16 l 603.122.49 29,99
40 l 903.153.12 59,99

GIGANTISK kosz z pokrywą na przycisk,  
ciemnoszary.
60 l 203.140.71 129,-

 
MJÖSA kosz na odpady, ciemnoszary.
12 l 104.228.44 99,99
30 l 004.228.54 149,-

SORTERA kosz do segregacji odpadów  
z pokrywką, biały.
37 l 102.558.97 24,99
60 l 702.558.99 29,99

Inne wolnostojące kosze do sortowania odpadów

Zestawy do sortowania odpadów

Kosze można ustawić w dowolnym miejscu w domu 
albo umieścić w szafce lub szufladzie.

Kosze HÅLLBAR można ustawiać jeden na drugim,  
co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce. Na koszu 
można postawić drugi kosz takiej samej wielkości  
lub mniejszy.

Kosze są sprzedawane razem z pokrywkami, które 
zakrywają zgromadzone w nich odpady. Można bez 
trudu je zdemontować w celu wyczyszczenia kosza  
lub jeśli kosz ma pozostać otwarty.

W zestawie znajdują się różnokolorowe naklejki, dzięki 
którym oznaczysz kosze odpowiednio do ich zawartości. 
Na naklejkach można pisać lub rysować, żeby nikt nie 
miał wątpliwości, co powinno trafić do którego kosza. 
Zaokrąglone narożniki kosza ułatwiają jego czyszczenie.  
Dzięki składanemu uchwytowi można wygodnie wynieść  
śmieci do punktu recyklingowego. Pierścień wokół 
górnej krawędzi kosza ukrywa worek na śmieci  
i utrzymuje go na miejscu. Można go z łatwością  
zdjąć, gdy nie jest potrzebny lub trzeba wyczyścić kosz.

HÅLLBAR zestawy wolnostojące

Organizery kuchenne
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Drobne szczegóły potrafią naprawdę wiele zmienić!
Gałki i uchwyty są jak wisienka na torcie. Podkreśl wybrany styl, odśwież wygląd  
drzwi szafek i szuflad, dopasuj je do wystroju w pozostałych pomieszczeniach  
albo po prostu zmień coś dla zabawy.

Mogą wydawać się małe i nieistotne, ale naprawdę pomagają w personalizowaniu  
kuchni. Za ich pomocą możesz uwydatnić tradycyjny lub nowoczesny styl kuchni.  
Dobierz odpowiedni model i rozmieść wedle własnego uznania, żeby nadać swojej  
wymarzonej kuchni ostatecznego szlifu.

Gałki  
i uchwyty

SZABLON DO WIERCENIA FIXA 
To proste narzędzie pomaga  
łatwo i dokładnie zaznaczyć  
miejsce, w którym chcesz  
zamontować gałkę lub uchwyt.  
Dostępny w sprzedaży online  
oraz w najbliższym sklepie IKEA.
903.233.93   3,-
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Drobne szczegóły, duża różnica
Jest wiele drobiazgów, które za niewygórowaną cenę pozwalają całkowicie odmienić 
kuchnię. Gałki, uchwyty, akcesoria ścienne, baterie i blaty. To właśnie takie drobne  
szczegóły mają duży wpływ na ostateczny wygląd kuchni. Na przykładzie czarnych 
frontów LERHYTTAN doskonale widać, jak wiele mogą zmienić odpowiednio dobrane 
akcesoria. Zobacz więcej gałek i uchwytów na IKEA.pl/uchwyty
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BILLSBRO uchwyt, kolor stali nierdzewnej.

D40 mm 603.235.92 10,-/2 szt.
D120 mm 703.236.00 20,-/2 szt.
D320 mm 503.235.97 30,-/2 szt.
D520 mm 403.235.93 40,-/2 szt.
D720 mm 703.235.96 50,-/2 szt.

BILLSBRO uchwyt, biały

D40 mm 203.343.14 10,-/2 szt.
D120 mm 503.343.03 20,-/2 szt.
D320 mm 603.343.12 30,-/2 szt.
D520 mm 503.343.17 40,-/2 szt.
D720 mm 103.343.19 50,-/2 szt.

ÖSTERNÄS uchwyt, garbowana skóra.

D65 mm 203.488.96 30,-/2 szt.
D153 mm 403.488.95 40,-/2 szt.

BORGHAMN uchwyt, stal.

D40 mm 003.160.47 10,-/2 szt.
D170 mm 203.160.46 20,-/2 szt.
D426 mm 403.189.78 30,-/2 szt.

KALLRÖR uchwyt, stal nierdzewna.

D213 mm 503.570.02 15,-/2 szt.
D405 mm 103.570.04 20,-/2 szt.
D597 mm 303.570.03 25,-/2 szt.

TYDA uchwyt, stal nierdzewna.

D138 mm 701.169.31 25,-/2 szt.
D330 mm 501.139.19 35,-/2 szt.

BERGHALLA uchwyt.
Szary.
D56 mm 603.228.56 10,-/2 szt.
D235 mm 103.228.54 20,-/2 szt.

Biały.

D56 mm 803.228.55 10,-/2 szt.
D235 mm 503.228.52 20,-/2 szt.

   
HACKÅS uchwyt, antracytowy.

D100 mm 303.424.79 20,-/2 szt.
D300 mm 503.424.78 30,-/2 szt.

HACKÅS gałka, antracytowy.

Ø15 mm 803.397.90 10,-/2 szt.

Gałki i uchwyty

BAGGANÄS gałka, czarny. BAGGANÄS gałka, kolor mosiądzu. BAGGANÄS gałka, stal nierdzewna.

Ø13 mm 303.384.15 10,-/2 szt. Ø13 mm 603.384.09 10,-/2 szt. Ø13 mm 303.384.20 10,-/2 szt.
Ø20 mm 103.384.16 15,-/2 szt. Ø20 mm 803.384.08 15,-/2 szt. Ø20 mm 103.384.21 15,-/2 szt.
Ø21 mm 903.384.17 15,-/2 szt. Ø21 mm 003.384.12 15,-/2 szt. Ø21 mm 903.384.22 15,-/2 szt.

  

BAGGANÄS uchwyt, czarny. BAGGANÄS uchwyt, kolor mosiądzu. BAGGANÄS uchwyt, stal nierdzewna.

D143 mm 803.384.13 20,-/2 szt. D143 mm 003.384.07 20,-/2 szt. D143 mm 703.384.18 20,-/2 szt.
D335 mm 603.384.14 35,-/2 szt. D335 mm 203.384.11 35,-/2 szt. D335 mm 503.384.19 35,-/2 szt.

   

ORRNÄS uchwyt, kolor stali nierdzewnej.

D170 mm 702.361.51 25,-/2 szt.
D234 mm 802.254.11 30,-/2 szt.
D300 mm 402.254.13 35,-/2 szt.

ORRNÄS gałka, kolor stali nierdzewnej.

Ø17 mm 302.361.53 10,-/2 szt.

   
GUBBARP uchwyt, biały.

D116 mm 003.364.32 3,-/2 szt.

GUBBARP gałka, biały.

Ø21 mm 803.364.33 2,-/2 szt.
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BJÄRRED uchwyt, stal nierdzewna czarna skóra.

D175 mm 703.488.94 30,-/2 szt.

NYDALA gałka, brązowy.

Ø16 mm 404.057.58 15,-/2 szt.

NYDALA uchwyt, czarny.

D154 mm 004.496.36 25,-/2 szt.
D346 mm 404.496.39 50,-/2 szt.

NYDALA uchwyt, brązowy.

D154 mm 204.057.59 25,-/2 szt.
D346 mm 604.057.57 50,-/2 szt.

NYDALA gałka, czarny.

Ø16 mm 804.496.42 15,-/2 szt.

Gałki i uchwyty

    

HISHULT uchwyt, porcelanowa biel.

D140 mm 902.652.46 30,-/2 szt.
 
HISHULT gałka, porcelanowa biel.

Ø23 mm 202.731.41 10,-/2 szt.
Ø30 mm 502.652.48 15,-/2 szt.

   
MÖLLARP uchwyt, czarny.

D106 mm 702.652.47 20,-/2 szt.

MÖLLARP gałka, czarny.

Ø14 mm 102.730.90 10,-/2 szt.

HEDRA gałka, antracytowy.

Ø32 mm 500.461.52 15,-/2 szt.

 

ENERYDA uchwyt, czarny. ENERYDA uchwyt, kolor mosiądzu. ENERYDA uchwyt, chromowany.

D89 mm 503.475.17 20,-/2 szt. D89 mm 903.475.15 20,-/2 szt. D89 mm 403.475.13 20,-/2 szt.

ENERYDA uchwyt, czarny. ENERYDA uchwyt, kolor mosiądzu. ENERYDA uchwyt, chromowany.

D112 mm 703.475.16 25,-/2 szt. D112 mm 203.475.14 25,-/2 szt. D112 mm 603.475.12 25,-/2 szt.

  

ENERYDA gałka, czarny. ENERYDA gałka, kolor mosiądzu. ENERYDA gałka, chromowany.

Ø20 mm 303.475.04 15,-/2 szt. Ø20 mm 203.475.09 15,-/2 szt. Ø20 mm 503.475.03 15,-/2 szt.
Ø27 mm 803.475.06 15,-/2 szt. Ø27 mm 403.475.08 15,-/2 szt. Ø27 mm 003.475.10 15,-/2 szt.
Ø35 mm 003.475.05 20,-/2 szt. Ø35 mm 603.475.07 20,-/2 szt. Ø35 mm 803.475.11 20,-/2 szt.

 
SKÄRHAMN uchwyt, D148 mm SKÄRHAMN gałka, czarny/chromowany. SKÄRHAMN drop uchwyt, czarny/chromowany.

Czarny/chromowany 503.487.86 30,-/2 szt. Ø22 mm 703.487.85 15,-/2 szt. D65 mm 103.694.36 20,-/2 szt.

Niebieski 105.198.22 30,-/2 szt. Ø30 mm 303.710.56 20,-/2 szt.
SKÄRHAMN gałka, niebieski.
Ø30 mm 205.198.26 20,-/2 szt.

VINNÄSET gałka, lity buk.

Ø37 mm 504.342.94 20,-/2 szt.
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Wyspy kuchenne, kredensy, 
wózki i stołki
Łatwo uzupełnić nimi dowolną kuchnię. 
Wyspa kuchenna powiększa przestrzeń 
dostępną na blacie i często staje się  
ulubionym miejscem do podjadania, 
pracy z domu czy przesiadywania  
z bliskimi. Kredensy zapewniają dodat-
kowe miejsce do przechowywania,  
którego jakimś cudem zawsze brakuje, 
a wózek na kółkach pozwala przetrans-
portować potrzebne rzeczy tu i tam. 
Stołek natomiast należy do obowiązko-
wego wyposażenia kuchni. Bez niego 
trudno sięgnąć do wysokich szafek,  
a dzieciom uczestniczyć we wspólnym 
gotowaniu. Sprawdzi się również jako 
awaryjne miejsce siedzące przy stole.

Czy urządzasz nową, wspaniale 
wyglądającą kuchnię, czy też planujesz 
udoskonalićdotychczasową, musisz 
wiedzieć, że istnieje kilka sekretnych 
składników, które ułatwiają życie  
i pozwalają się nim bardziej cieszyć.  
Na przykład praktyczne akcesoria 
tworzące miejsca do przechowywania 
przyborów kuchennych, tak aby wszyscy 
domownicy od razu wiedzieli, gdzie ich 
szukać i gdzie odkładać je z powrotem.  

Tace, pudełka i kosze na segregowane  
odpady pełnią podwójną rolę, zapobiegając  
powstawaniu bałaganu i wykorzystując 
w pełni przestrzeń dostępną w szafkach  
i szufladach. Miejsce do przechowywania  
na ścianie czyni cuda, oferując łatwo 
dostępne miejsce na najczęściej używane  
przedmioty. Nie można też zapomnieć  
o najbardziej obleganym punkcie kuchni, 
czyli zlewie. Wyposażony w praktyczne 
akcesoria uprości przygotowywanie 
jedzenia i zmywanie po obiedzie.

Akcesoria 
kuchenne

132



Trzymanie rzeczy na widoku ma swoje plusy
Za pomocą otwartych półek, haczyków, drążków i kratek ściennych 
możesz stworzyć dostosowany do swoich potrzeb zestaw zapewniający 
doskonałą widoczność i wygodny dostęp do wszystkiego, czego używasz  
w kuchni. Inspirując się kuchniami w restauracjach, stworzyliśmy serię 
KUNGSFORS, na którą składają się półki i akcesoria ścienne, dzięki którym  
poczujesz się jak zawodowiec, a gotowanie będzie szło pełną parą.
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Akcesoria kuchenne

Przechowywanie na ścianie

KUNGSFORS półka, S60×G30 cm. 

Jesion 903.712.23 60,-
Stal nierdzewna 503.349.25 70,-

KUNGSFORS suszarka do naczyń, S60×G30×W10 cm.

Stal nierdzewna/
stal malowana proszkowo 403.712.25 119,-

KUNGSFORS szyna z półkam i kratką, 
S184xG32xW80 cm.
Stal nierdzewna/jesion 592.848.79 759,98

KUNGSFORS szyna z półką/suszarką do naczyń, 
S64xG32xW80 cm.
Stal nierdzewna/jesion/
stal malowana proszkowo 092.543.23 263,99

KUNGSFORS kratka, S56×W26,5 cm.

Stal nierdzewna 803.349.19 60,-

KUNGSFORS szyna z półkami/suszarką do naczyń/
kratką, S184xG32xW80 cm.
Stal nierdzewna/jesion/
stal malowana proszkowo 892.543.38 808,98

KUNGSFORS szyna z półkami/listwą magnetyczną/
kratką, S124xG32xW80 cm.
Stal nierdzewna/jesion 392.848.80 459,99

KUNGSFORS szyna z półką/kratką,  
S64×G32×W80 cm. 
Stal nierdzewna 192.543.32 260,-

KUNGSFORS szyna montażowa, D80 cm.

Stal nierdzewna 803.348.58 30,-

KUNGSFORS szyna z półkami/suszarką do naczyń/
kratką, S124xG32xW80 cm.
Stal nierdzewna/jesion/
stal malowana proszkowo 492.543.35 529,-

KUNGSFORS szyna z półką/listwą magnetyczną 
na noże, S64×G32×W80 cm. 
Stal nierdzewna/jesion 392.543.26 289,99

KUNGSFORS szyna z półkami/kratkami, 
S184×G32×W160 cm. 
Stal nierdzewna/jesion 292.543.41 1410,-
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Akcesoria kuchenne

Przechowywanie na ścianie

VADHOLMA wyspa kuchenna, 79x63x90 cm.

Czarny/dąb 403.661.15 999,-

TORNVIKEN wyspa kuchenna, 72x52x90 cm.

Kremowy/dąb 003.933.71 799,-

VADHOLMA wyspa kuchenna, 126×79×90 cm.

Czarny/dąb 203.591.54 1399,-

TORNVIKEN wyspa kuchenna, 126x77x90 cm.

Kremowy/dąb 403.916.57 1199,-

VADHOLMA wyspa kuchenna z szyną, 
126×79×225 cm. 
Czarny/dąb 592.762.28 1699,-

RIMFORSA ława do pracy, 120×63,5×92 cm.

Stal nierdzewna/bambus 903.992.84 1499,-

Wyspy kuchenne i bufety

Powiększ zapas miejsca do przechowywania i poszerz  
funkcjonalność kuchni, jednocześnie dodając do niej  
fantastyczne miejsce spotkań towarzyskich. Wyspa  
kuchenna lub bufet mają szereg różnych zastosowań.

TORNVIKEN półka ścienna, 60x100 cm.

Kremowy 203.980.99 249,-

TORNVIKEN półka ścienna, 50 cm.

Szary 803.592.12 149,-
Kremowy 803.935.17 149,-

BOTKYRKA półka ścienna, 80×20 cm.

Biały 402.797.31 99,-

TORNVIKEN półka ścienna, 120 cm.

Kremowy 603.916.61 249,-

TORNVIKEN półka na talerze, 80x100 cm.

Kremowy 603.916.56 299,-

VADHOLMA półka ścienna, 40x100 cm.

Czarny 203.591.92 249,-

BROR lawa do pracy, 110x55 cm.

Czarny/sklejka sosnowa 303.332.86 599,-
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Akcesoria kuchenne

KUNGSFORS szyna, stal nierdzewna.

S56 cm 403.349.16 24,99

KUNGSFORS haczyk S, 5 szt.  
Stal nierdzewna. Użyj haczyków do 
przechowywania naczyń kuchennych 
na ścianie i lepszego dopasowania ich 
do szafek i szuflad.
6 cm 203.349.22 7,99

KUNGSFORS listwa magnetyczna na 
noże, stal nierdzewna. Listwa na noże 
sprawia, że możesz łatwo sięgać po 
swoje noże w czasie pracy.
S56 cm 403.349.21 49,99

VADHOLMA zawieszane kieszenie  
25x62 cm. Ten dwupoziomowy, 
wiszący koszyk w kolorze czarnym 
wnosi do kuchni dekoracyjny akcent.
Czarny 104.613.50 59,99

KUNGSFORS klips magnetyczny,  
3 szt. stal nierdzewna. Klipsy pomagają 
zaoszczędzić miejsce na blacie. Możesz 
na nich powiesić przepisy, listy zakupo-
we oraz zdjęcia.
W8 cm 003.349.23 19,99

VIVALLA podstawka na tablet, okleina 
bambusowa. Możesz ustawić podstaw-
kę na blacie kuchennym lub zawiesić ją 
na ścianie, by uzyskać więcej miejsca 
podczas gotowania. Stabilna podstawka 
utrzyma książki i tablety 
26×17 cm 104.014.84 39,99

KUNGSFORS siatka, 2 szt. Idealny  
do przechowywania żywności. Dłużej 
można przechowywać owoce i warzywa, 
ponieważ siatka zapewnia cyrkulację 
powietrza.

203.728.34 19,99

Szyny i akcesoria

Praktyczne akcesoria kuchenne zapewniają dodatkowe
miejsce do pracy i przechowywania bez kosztownej
przebudowy kuchni.

HULTARP szyna, 60 cm.

Czarny 004.487.69 19,99
Niklowany 404.628.24 19,99
Polerowany/
kolor mosiądzu 504.487.76 29,99

HULTARP szyna, 80 cm. 

Czarny 204.487.73 24,99
Niklowany 904.444.32 24,99
Polerowany/
kolor mosiądzu 304.487.77 34,99

HULTARP suszarka do naczyń.

Czarny 604.487.66 39,99
Niklowany 204.444.35 39,99

HULTARP pojemnik, 14×16 cm.

Czarny 304.444.54 24,99
Zielony/
niklowany 904.444.51 24,99
Biały/polerowany
kolor mosiądzu 104.628.30 39,99

HULTARP pojemnik, czarny/siatka.

14×16 cm 704.628.27 29,99
31×16 cm 204.488.34 39,99

HULTARP haczyk, 11 cm, 2 szt.

Czarny 804.488.31 9,99
Niklowany 604.444.57 9,99
Polerowany/
kolor mosiądzu 904.488.40 19,99

HULTARP haczyk, 7 cm, 5 szt.

Czarny 104.444.45 9,99
Niklowany 504.488.37 9,99
Polerowany/
kolor mosiądzu 104.487.78 19,99

HULTARP listwa magnetyczna  
na noże, 38 cm.
Czarny 804.444.42 29,99

HULTARP uchwyt na ręczniki  
papierowe.
Czarny 604.444.38 24,99
Niklowany 604.628.37 24,99
Polerowany/
kolor mosiądzu 804.628.41 29,99
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Akcesoria kuchenne

Dzięki praktycznym pojemnikom i pudełkom w szufladach  
i szafkach (albo na ścianie) z łatwością utrzymasz porządek
i niczego nie zgubisz.

Warto trzymać poszczególne rzeczy w pobliżu miejsc,
w których z nich korzystamy. Dzięki temu kuchenne
prace będą odbywać się sprawniej.

RISATORP kosz, D25×S26×W18 cm. 
Kosz zapewnia łatwy dostęp i przegląd 
owoców i warzyw, a wyeksponowany 
wygląda dekoracyjnie.
Biały 902.816.18 29,99
Jasnooliwkowy 704.515.98 29,99
Pomarańczowy 504.957.77 29,99

VARIERA pudełko, 
S33.5×G24×W14.5 cm. Zaokrąglone 
narozniki ułatwiają czyszczenie 
pudełka.
Biały 701.772.55 19,99

UPPDATERA pojemnik na sztućće, 
S12×L12×W24.3 cm. Atrakcyjny stojak 
na sztućce, który wygląda równie  
dobrze w szufladzie, co na otwartej 
półce lub blacie kuchennym. Gdy  
przyjdzie pora nakryć stół, wystarczy 
złapać go za uchwyt i zabrać ze sobą.
Antracytowy 404.331.05 14,99

KUNGSFORS pojemnik, 
S24×G12×W26.5 cm. Pojemnik ma  
na dole wyjmowaną tacę, którą zbiera 
woda ze sztućców i innych przechowy-
wanych przedmiotów i utrzymuje  
je w stanie suchym.
Stal nierdzewna 603.349.20 49,99

VARIERA box with handle, bamboo. 
Dimensioned for MAXIMERA drawer 
but can also be handy when placed in 
a cabinet or out in the open.
D24×S17×W16 cm 902.260.52 39,99
D33×S24×W16 cm 702.260.53 59,99

VARIERA pudełko, S24×G17×W10.5 cm. 
Pudełko VARIERA można łatwo przenosić 
i wyjmować z szuflad kuchennych lub 
półek, ponieważ ma dwa wygodne 
uchwyty.
Biały 301.550.19 €000
Czarny 804.710.44 €000
Zielony 104.710.47 €000
Szary 504.710.50 €000

Szyny i akcesoria

Pojemniki

KUNGSFORS pojemnik, 
Ø12×W26.5 cm. Pojemnik ma na dole 
wyjmowaną tacę, którą zbiera woda  
ze sztućców i innych przechowywanych 
przedmiotów i utrzymuje je w stanie 
suchym.
Stal nierdzewna 003.349.18 24,99

NEREBY szyna, brzoza.

40 cm 004.673.00 9,99
60 cm 904.763.43 14,99

NEREBY haczyk, 5 szt.

Biały 204.763.51 9,99

NEREBY pojemnik.

Naturalny 904.290.97 14,99

NEREBY torba.

Naturalny 504.667.32 29,99

NEREBY półka ścienna 40×10 cm.

Brzoza 904.659.24 29,99

BEKVÄM uchwyt na przyprawy.

Osika 204.871.75 14,99
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VARIERA mata do szuflady. Tłumi dźwięki oraz 
zabezpiecza szuflady i półki przed zadrapaniami.
Przezroczysty 800.128.53 15,-

VARIERA mata do szuflady. Tłumi dźwięki oraz 
zabezpiecza szuflady i półki przed zadrapaniami.
Biały 002.388.65 15,-

UTRUSTA blokada szuflad/szafek kuchennych,  
4 szt. Dzieci są ciekawskie i mogą korzystać z kuchni 
w sposób, który trudno sobie wyobrazić. Ta blokada  
w prosty sposób uniemożliwi im dostęp do szafek  
i szuflad - bez ograniczania ich naturalnej ciekawości.
Czarny 804.536.10 9,99

Ochraniacze  

KNIPEN dozownik do mydła w płynie, 5 dl. 
Montowany do zlewu lub blatu, dzięki czemu 
płyn do naczyń zawsze jest pod ręką. Płyn można 
uzupełnić od góry. Stal nierdzewna/tworzywo 
polipropylenowe.

703.417.22 39,99

Akcesoria do zlewu pomagają w pracach przy zlewie  
i w jego pobliżu, np. podczas przygotowywania posiłku  
albo zmywania naczyń. Ułatwiają też oszczędzanie  
cennej wody i przestrzeni.

Maty do szuflady i ochraniacze półki tłumią dźwięki  
i zabezpieczają półki oraz szuflady przed zadrapaniami.

Akcesoria do zlewu

PASSARP mata do szuflady, szary. Tłumi  
dźwięki oraz zabezpiecza szuflady i półki  
przed zadrapaniami.
48 cm 504.715.59 15,-
96 cm 203.159.66 20,-

GRUNDVATTNET mata. 26x32 cm.  
Matę można ułożyć na dnie zlewu, żeby ułatwić 
sobie wyrzucanie np. obierek albo zabezpieczyć 
powierzchnię zlewu przed wycieraniem. Tworzywo 
polipropylenowe. 

Szary 103.142.84 9,99

GRUNDVATTNET durszlak, D46×G16×W9 cm.  
Durszlak można wykorzystać do płukania naczyń 
i sałaty albo odlewania makaronu. Płaskie dno 
durszlaka pozwala wykorzystać go jako ociekacz do 
naczyń (np. szklanek), żeby zwolnić trochę miejsca 
na blacie. Tworzywo polipropylenowe.
Szary 903.142.80 9,99

GRUNDVATTNET pudełko, 17×14 cm.  
Można je wstawić do durszlaka GRUNDVATTNET  
i wykorzystać do oddzielania składników podczas  
przygotowywania posiłku. Tworzywo polipropylenowe.
Szary 103.142.98 9,99

NORRSJÖN durszlak, D42×S19×W9 cm.  
Stabilnie opiera się o krawędzie komory zlewu. 
Durszlak można wykorzystać do płukania naczyń  
i sałaty albo odlewania makaronu. Pasuje  
do komór we wszystkich zlewach NORRSJÖN, 37x44 
cm lub większych.

003.397.13 49,99

NORRSJÖN deska do krojenia, 44×42 cm.  
Deskę do krojenia można położyć na zlewie, żeby 
zwolnić miejsce na blacie i ukryć brudne naczynia. 
Pasuje do komór w zlewach NORRSJÖN, 54×44 cm 
lub 73x44 cm.  

Lity dąb 403.397.11 59,99

GRUNDVATTNET miska do zmywania,
D39×G23×W16 cm. Miska do zmywania może 
posłużyć do podzielenia zlewu z jedną komorą  
na dwie części. Zmywając naczynia w misce zamiast 
pod kranem, możesz ograniczyć zużycie wody.  
Tworzywo polipropylenowe.
Szary 803.142.85 29,99

Akcesoria kuchenne

138



BEKVÄM taboret ze schodkiem, 50 cm.

Brzoza 301.788.79 59,99
Czarny 301.788.84 79,99
Biały 401.788.88 79,99

BEKVÄM drabinka, 3 stopnie, 63 cm. 

Buk 901.904.11 129,-
Czarny 902.198.29 149,-

MÄSTERBY taboret ze schodkiem.

Beżowy 403.320.74 99,99
Brązowoczerwony 504.023.25 99,99

Taborety

RISATORP wózek, 57×39×86 cm.

Biały 202.816.31 249,-

RÅSKOG wózek, 35×45×78 cm. 

Szaro-zielony 904.431.35 199,-
Czarny 903.339.76 199,-
Biały 203.829.32 199,-

NISSAFORS wózek, 50,5x30x83 cm.

Biały 404.657.33 129,-
Czarny 203.997.77 129,-
Czerwono-pomarańczowy 804.657.45 129,-

KUNGSFORS barek kuchenny, 60×40 cm.

Stal nierdzewna 803.349.24  599,-

BEKVÄM barek kuchenny, 58×50 cm.

Brzoza 302.403.48 199,-

FLYTTA barek kuchenny, 98×57 cm.

Stal nierdzewna 000.584.87 599,-

STENSTORP barek kuchenny, 45×43×90 cm. 

Czarnobrązowy/dąb 202.198.37 499,-
Biały/dąb 402.019.16 499,-

FÖRHÖJA barek kuchenny, 100×43 cm.

Brzoza 800.359.20 399,-

Wózki

Wózek to szybkie, proste i przystępne cenowo 
rozwiązanie, gdy potrzebujesz więcej wszechstronnej 
przestrzeni do przechowywania.

Czasem wystarczy, że sięgniesz odrobinę wyżej.  
Dzięki naszym taboretom nawet najwyższe półki  
nie będą za wysoko.

Akcesoria kuchenne

BROR wózek, 85x55 cm. 

Czarny/sklejka sosnowa 603.338.50 399,-

GRUBBAN taboret ze schodkiem, 43 cm.

Biały/brzoza 304.424.07  55,-
Czarny/brzoza 504.729.50  55,-
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Gwarancja

System mebli kuchennych METOD
  Które produkty są objęte gwarancją?
  Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 

domowego. Gwarancja obejmuje poniższe 
elementy systemu mebli kuchennych METOD:  
• Obudowy szafek • Fronty • Zawiasy UTRUSTA  
• W pełni wysuwane szuflady MAXIMERA  
•  W pełni wysuwane szuflady z otwieraniem

dotykowym EXCEPTIONELL • Półki UTRUSTA ze szkła hartow-
anego i pokryte folią melaminową • Cokoły • Nogi • Panele 
maskujące • Listwy dekoracyjne

Które produkty nie są objęte gwarancją?
•  Gałki i uchwyty. Zawias ERSÄTTARE do frontu częściowo 

zabudowanej zmywarki oraz zawias BEHJÄLPLIG do frontu 
całkowicie zabudowanej zmywarki. 

•  Szuflady FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA, otwarte szafki 
TUTEMO, TORNVIKEN i VADHOLMA są objęte 10-letnią 
gwarancją.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach warunków  
niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uzna ne, IKEA 
dany produkt naprawi lub wymieni na taki sam, niewadliwy.  
W przypadku kiedy dany produkt nie jest już dostępny  
w sprzedaży, IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny 
pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane roszczenie 
gwarancyjne zostanie uznane, IKEA, odpowiednio, pokryje  
koszty napra wy, części zamiennych, dojazdu i godzin pracy 
ekipy naprawczej oraz wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania  
w przypadku napraw lub modyfikacji produktu dokonywanych 
samodzielnie przez klienta lub na jego zlecenie bez akceptacji 
IKEA. Wymienione części lub produkt stają się własnością IKEA.  
Reklamowany produkt powinien być czysty, a w przypadku jego  
zainstalowania, dostęp do niego nie może być utrudniony. 

System mebli kuchennych ENHET
 Które produkty są objęte gwarancją?
  Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie 

użytku domowego i obej muje wszystkie 
produkty ENHET.

 

Jakie działania podejmie IKEA w ramach warunków  
niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uzna ne, IKEA 
dany produkt naprawi lub wymieni na taki sam, niewadliwy.  
W przypadku kiedy dany produkt nie jest już dostępny  
w sprzedaży, IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny 
pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane roszczenie 
gwarancyjne zostanie uznane, IKEA, odpowiednio, pokryje  
koszty napra wy, części zamiennych, dojazdu i godzin pracy 
ekipy naprawczej oraz wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania  
w przypadku napraw lub modyfikacji produktu dokonywanych 
samodzielnie przez klienta lub na jego zlecenie bez akceptacji 
IKEA. Wymienione części lub produkt stają się własnością IKEA.  
Reklamowany produkt powinien być czysty, a w przypadku jego  
zainstalowania, dostęp do niego nie może być utrudniony. 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się do zaleceń 
dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. 
Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz w sklepach  
IKEA oraz na IKEA.pl 

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio 
przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, 
podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo-
wiednich metod lub środków czystości. Należy zawsze  
prze strzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji  
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje zarysowań,  
rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych z ekspozycji 
oraz w Dziale Sprzedaży Okazyjnej. 

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy? 
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach,  
05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 
5270103385, REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 
20.000.000 złotych. 
 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub z Centrum 
Wsparcia Klienta DOMOLINIA IKEA.

Zachowaj paragon jako dowód zakupu.
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwarancji
dla nabywanego produktu obowiązującymi w dniu jego  
zakupu w sklepach IKEA. Zachowaj dowód zakupu,  
który stanowi podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

Bezpłatna  
gwarancja 

25 
lat

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

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio 
przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, 
podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo-
wiednich metod lub środków czystości. Należy zawsze  
prze strzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji  
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje zarysowań,  
rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych z ekspozycji 
oraz w Dziale Sprzedaży Okazyjnej. 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się do zaleceń 
dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. 
Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz w sklepach  
IKEA oraz na IKEA.pl 

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy? 
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach,  
05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 
5270103385, REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 
20.000.000 złotych. 
 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub z Centrum 
Wsparcia Klienta DOMOLINIA IKEA.

Zachowaj paragon jako dowód zakupu.
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwarancji
dla nabywanego produktu obowiązującymi w dniu jego  
zakupu w sklepach IKEA. Zachowaj dowód zakupu,  
który stanowi podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

Bezpłatna  
gwarancja 

10 
lat
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Baterie kuchenne
Co obejmuje gwarancja?
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich 
baterii kuchennych z asortymentu IKEA. 
Gwarancja obejmuje wady dotyczące funkcji, 
materiałów i wyko nania. Gwarancja dotyczy 
wyłącznie użytku domowego. 
 

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był używany  
w środowisku korozyjnym. Perlator znajdujący się w komplecie 
nie jest objęty tą gwarancją. Perlator należy regularnie czyścić 
i wymienić na nowy, gdy się zużyje.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach warunków  
niniejszej gwarancji? 
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uzna ne, IKEA 
dany produkt naprawi lub wymieni na taki sam, niewadliwy.  
W przypadku kiedy dany produkt nie jest już dostępny  
w sprzedaży, IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny 
pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane roszczenie 
gwarancyjne zostanie uznane, IKEA, odpowiednio, pokryje  
koszty napra wy, części zamiennych, dojazdu i godzin pracy 
ekipy naprawczej oraz wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania  
w przypadku napraw lub modyfikacji produktu dokonywanych 
samodzielnie przez klienta lub na jego zlecenie bez akceptacji 
IKEA. Wymienione części lub produkt stają się własnością IKEA.  
Reklamowany produkt powinien być czysty, a w przypadku jego  
zainstalowania, dostęp do niego nie może być utrudniony. 

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

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio 
przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, 
podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpo-
wiednich metod lub środków czystości. Należy zawsze  
prze strzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji  
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje zarysowań,  
rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. 
Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych z ekspozycji 
oraz w Dziale Sprzedaży Okazyjnej. 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się do zaleceń 
dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. 

Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz w sklepach  
IKEA oraz na IKEA.pl 

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy? 
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach,  
05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 
5270103385, REGON: 010577890, kapitał zakładowy: 
20.000.000 złotych. 
 
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub z Centrum 
Wsparcia Klienta DOMOLINIA IKEA.

Zachowaj paragon jako dowód zakupu.
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwarancji
dla nabywanego produktu obowiązującymi w dniu jego  
zakupu w sklepach IKEA. Zachowaj dowód zakupu,  
który stanowi podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

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 31.01.20212        v08.2021

Bezpłatna  
gwarancja 

10 
lat

Gwarancja

Blaty
  Które produkty są objęte gwarancją?
  Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku 

domowego i obejmuje wszystkie blaty oraz 
zlewy (z wyjątkiem zlewu FYNDIG).

Które produkty nie są objęte gwarancją?
Zlew FYNDIG.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje blatów,w których  
wprowadzono modyfikacje po ich pierwotnym montażu. 
Gwarancja obowiązuje wyłącznie, jeśli blat jest użytkowany 
wewnątrz jednorodzinnego gospodarstwa domowego.

Bezpłatna  
gwarancja 

25 
lat
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Wszystkie nasze sprzęty AGD są  
projektowane tak, aby doskonale  
pasowały do kuchni IKEA i twoich  
potrzeb. Czy preferujesz przygotowy-
wanie jedzenia w mikrofalówce,  
czy uwielbiasz godzinami przesiadywać 
w kuchni i gotować, w przewodniku 
znajdziesz wszystkie urządzenia,  
jakich możesz potrzebować, żeby 
twoja kuchnia działała jak szwajcarski 
scyzoryk przez długie lata.

Poradnik kupującego 
sprzęt AGD

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

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

PORADNIK KUPUJĄCEGO

Szafki kuchenne METOD

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

Bezpłatna  
gwarancja 

25 
lat

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

ZNAJDŹ SWÓJ STYL I ZMIERZ WSZYSTKO
Na początek przyda się trochę pomarzyć, przejrzeć różne rozwiązania, zastanowić się nad swoimi 
potrzebami. Inspiracje i pomysły znajdziesz nie tylko w tej broszurze, ale także na IKEA.pl,  
w broszurze kuchennej i w sklepie stacjonarnym IKEA. Ważne jest także, aby wszystko dokładnie 
zmierzyć – to podstawa do stworzenia projektu kuchni. Zajrzyj do poradnika planowania,  
żeby dowiedzieć się, co i jak trzeba wymierzyć. Znajdziesz go w najbliższym sklepie IKEA  
lub na IKEA.pl/broszury.

Kuchnie IKEA są zaprojektowane 
tak, żeby można je było zamontować 
samodzielnie. Po prawej opisaliśmy 
kolejne etapy na drodze do nowej 
kuchni. Jeśli pojawią się jakiekolwiek  
pytania, poproś o pomoc doradcę  
w najbliższym sklepie IKEA lub odwiedź 
nas na IKEA.pl/kuchnia

Nowa kuchnia IKEA® w 3 krokach

Więcej narzędzi i poradników

SPRZĘT AGD
Poradnik jest wypełniony po brzegi  
sprzętem AGD zaprojektowanym tak,  
aby doskonale pasował do naszych  
kuchni. Znajdziesz w nim szczegółowe  
informacje o stylach, funkcjach i cenach.  
Poradnik otrzymasz w najbliższym sklepie 
IKEA lub przejrzysz na IKEA.pl/kuchnia

SZAFKI KUCHENNE METOD
Ten poradnik zawiera wszystko,  
co musisz wiedzieć, jeśli chcesz  
jak najlepiej rozplanować wnętrze  
swoich szafek kuchennych i szuflad.  
Szukaj go w najbliższym sklepie  
IKEA lub na IKEA.pl/kuchnia

Możemy cię wyręczyć
Więcej o usłudze wymiarowania 
dowiesz się na str. 4

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

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

Szczegóły w broszurze  
gwarancyjnej.

ENHET
PORADNIK KUPUJĄCEGO

System mebli kuchennych
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Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie.  
O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe 
informacje o produktach są dostępne na metkach cenowych lub w internecie.  
Wszystkie elementy wymagają montażu.

ENHET
Poradnik ten zawiera przegląd wszystkich 
rodzajów i rozmiarów szafek oraz obudów 
dostępnych w systemie mebli kuchennych 
ENHET. Szukaj go w najbliższym sklepie IKEA 
lub na IKEA.pl/kuchnia
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INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

Poradnik montażu  
i instalacji kuchni

INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
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INSTALLATION 
GUIDE

This guide provides you with tips and 
step-by-step instructions on how to 
install your kitchen on 
your own.

A guide to  
install a new 
IKEA kitchen 

Przewodniki

ZAMÓW I ZAMONTUJ
Gdy skończysz projektować kuchnię, omów swój plan z naszym konsultantem. Możesz umówić  
się na bezpłatnie konsultacje w sklepie lub online. Przeanalizujemy z Tobą plan kuchni, doradzimy  
i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Pozostaje już tylko złożyć zamówienie. Jeśli zechcesz,  
zajmiemy się organizacją dostawy oraz montażem. Jeśli nie potrzebujesz w tym pomocy, możesz  
to zrobić samodzielnie – dostępny w sklepie oraz online poradnik montażowy krok po kroku  
opisuje kolejne etapy montażu kuchni.

ZAPLANUJ
Planowanie kuchni to moment, w którym Twoje  
marzenia i pomysły nabiorą realnych kształtów.  
Projektowanie możesz zacząć nawet we własnym 
domu za pomocą programu do planowania IKEA 
dostępnego online. A jeśli pojawią się pytania lub 
trudności, skorzystaj z płatnej usługi planowania  
z naszymi projektantami, online lub w sklepie,  
w dogodnym, wybranym przez ciebie terminie.

KUCHNIA W 3 KROKACH
Poradnik przedstawia kolejne etapy  
planowania kuchni: wymiarowanie, 
zamawianie i montaż. Znajdziesz go  
w najbliższym sklepie IKEA lub na  
IKEA.pl/kuchnia

PORADNIK MONTAŻU  
I INSTALACJI
Poradnik montażu i instalacji zawiera 
informacje oraz praktyczne wskazówki 
przydatne podczas montowania nowej 
kuchni. Znajdziesz go w najbliższym  
sklepie IKEA lub na IKEA.pl/kuchnia

PROGRAM DO PLANOWANIA IKEA
Zaprojektuj swoją wymarzoną kuchnię METOD  
w trójwymiarowym środowisku i wyceń 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 ciekawych pomysłów.  
Szczegóły na IKEA.pl/zaplanujkuchnie

Możemy cię wyręczyć 
Więcej o usłudze planowania kuchni 
dowiesz się na str. 4

Możemy cię wyręczyć
Więcej o usłudze dostawy  
dowiesz się na str. 4

Możemy cię wyręczyć
Więcej o usłudze montażu i instalacji 
kuchni dowiesz się na str. 4
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