
V trgovini morda niso na voljo vsi (tukaj prikazani) izdelki. Za več informacij se obrni na osebje  
ali obišči www.IKEA.si. Za podrobnejše informacije o izdelkih  
glej etiketo s ceno in spletno stran. Vse enote je treba sestaviti.

Dobra, funkcionalna osvetlitev
Osvetlitev je pomembna v vseh kuhinjah, tako zaradi varnosti kot videza. Z dobro in 
enakomerno osvetlitvijo delovne površine so kuhanje in druga opravila varnejši, lažji 
in bolj zabavni. Reflektorji ter svetila za omarice in predale ti ne pomagajo le najti, kar 
potrebuješ, temveč služijo tudi kot okrasni dodatek.

Kuhinjska svetila, povezana s pametnimi svetili IKEA
V trgovini IKEA imamo pet serij vgradnih kuhinjskih svetil: MITTLED, STRÖMLINJE, 
IRSTA, SLAGSIDA in SKYDRAG. MITTLED serija ponuja tri funkcije: svetila za pult, svetila 
za predale in reflektorje. STRÖMLINJE serija je ozke oblike in jo je enostavno namestiti. 
V IRSTA seriji so sodobna in zelo tanka LED svetila, ki pokrijejo celotno spodnjo stran 
viseče omarice in tako enakomerno osvetljujejo celoten kuhinjski pult. SLAGSIDA je 
zasnovana za KNOXHULT kuhinjo, SKYDRAG pa za ENHET. Svetila lahko zatemniš s 
TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom in tako ustvariš vzdušje za vsako priložnost. Dodaj 
TRÅDFRI prehod in na različne načine upravljaj osvetlitev svoje kuhinje z aplikacijo 
IKEA Home Smart skupaj z drugimi pametnimi svetili v svojem domu.

Nakupovalni vodnik

Vgradna kuhinjska svetila
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Načrtuješ ali posodabljaš svojo kuhinjo?

Nobena kuhinja ni popolna brez dobre, funkcionalne osvetlitve. 
Zato je o osvetlitvi dobro razmisliti že pri načrtovanju in kupova-
nju kuhinje. Tako jo je lažje namestiti, kar ti prihrani veliko časa 
in truda. Kaj pa, če želiš le izboljšati osvetlitev svoje trenutne 
kuhinje? Brez skrbi, tudi za to imamo rešitve. Ne pozabi, da je 
vsaka kuhinja drugačna – načrtuj jo skladno z lastnimi željami.

Najprej se odloči, kje v kuhinji želiš osvetlitev. Nato razmisli, 
kakšna osvetlitev je najprimernejša zate in za kuhinjo. Najprej 
izberi želeno svetilko za pult. Nato dodaj reflektorje ter svetila 
za omarico in predale.
 
Spodaj si oglej našo ponudbo:

Kako načrtovati

Svetila za pult Reflektorji in svetila za omarice Svetila za predale

V trgovini IKEA imamo pet serij vgra-
dnih svetil – MITTLED, STRÖMLINJE, 
IRSTA, SLAGSIDA in SKYDRAG. Vse omo-
gočajo namensko in razpoloženjsko 
osvetlitev ter jih je mogoče zatemniti. 
Prav tako varčujejo z energijo, saj 
vsebujejo LED žarnice, ki porabijo 85 % 
manj energije in trajajo do 20-krat dlje 
kot navadne žarnice z žarilno nitko.

Reflektorji so okrasna in funkcionalna 
izbira za viseče omarice s stekleni-
mi vrati. Omogočajo dober pregled 
notranjosti omaric, obenem pa poživijo 
kuhinjo.

Svetila za omarico je lahko izbrati, saj 
obstaja več različic, ki se ujemajo tako 
s sodobnimi kot tradicionalnimi slogi. 

MITTLED svetila za predale se vklo-
pijo in izklopijo, ko odpreš in zapreš 
predal. Nič več skrivalnic s kuhinjskimi 
pripomočki.

Uporabi: MITTLED, STRÖMLINJE, IRSTA, 
SLAGSIDA in SKYDRAG.

Uporabi: MITTLED, URSHULT, 
LINDSHULT.

Uporabi: MITTLED.
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Sestavljanje 
MITTLED svetilko za pult lahko enostavno namestiš sam/-a. 
Oglej si spodnji seznam vseh potrebnih delov in dodatkov.

• Najprej izberi število MITTLED svetlobnih trakov, ki jih potre-
buješ.

• Dodaj ustrezni TRÅDFRI LED krmilnik: 10 W ali 30 W. Za več 
informacij o krmilnikih glej stran 10.

• Z VÅGDAL priključnim kablom poveži MITTLED svetilko za pult 
s TRÅDFRI LED krmilnikom.

• Dodaj TRÅDFRI prehod in prek aplikacije IKEA Home Smart na 
različne načine upravljaj priključena svetila skupaj z drugimi 
TRÅDFRI svetili v svojem domu.

• S povezovalnim kablom lahko v eno inštalacijo priključiš do 10 
TRÅDFRI LED krmilnikov.

• Dodaj FÖRNIMMA napajalni kabel. Ta kabel se priključi na ele-
ktrično vtičnico in je potreben za brezžično upravljanje svetil s 
TRÅDFRI krmilnikom.

• Če želiš svetilko zatemniti, dodaj TRÅDFRI brezžični zatemnil-
nik. Poveži TRÅDFRI brezžični zatemnilnik s TRÅDFRI krmilni-
kom/krmilniki, da lahko hkrati zatemniš celoten sestav.

• Če želiš, lahko sistem dopolniš z drugimi izdelki, kot so 
MITTLED reflektorji in MITTLED svetila za predale.

MITTLED svetilka za pult

Sestav

Osnovni deli

MITTLED LED svetilka za pult
Dolžina: 20, 30, 40, 60 in 80 cm.
Barva: bela in aluminijasta.

TRÅDFRI LED krmilnik
Moč: 10 W/30 W.

VÅGDAL priključni kabel
Dolžina: 3,5 m

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik
Barva: bela.

FÖRNIMMA napajalni kabel
Dolžina: 3,5 m

Pribor za montažo

TRÅDFRI prehod

Ime izdelka Količina
MITTLED LED svetilka za pult 80 cm (7,5 W) 1 k
MITTLED LED svetilka za pult 40 cm (4,0 W) 1 k
MITTLED LED svetilka za pult 60 cm (5,5 W) 1 k
TRÅDFRI LED krmilnik 30 W 1 k
VÅGDAL priključni kabel 2 k
TRÅDFRI brezžični zatemnilnik 1 k
FÖRNIMMA napajalni kabel 1 k

Če te zanima poraba energije (W) za posamezen izdelek, glej Vsi deli in cene na strani 11.
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Sestavljanje 
STRÖMLINJE LED svetilko za pult zlahka namestiš sam/-a. Ker se 
enoti povežeta neposredno z dvema manjšima spojnima okovje-
ma, je manj kablov, ki bi se zapletali.

• Ko začneš graditi sistem, moraš najprej upoštevati širino 
svojih omaric. Za omarico, široko 80 cm, potrebuješ na primer 
2 enoti, od katerih je vsaka široka 40 cm.

• Dodaj ustrezni TRÅDFRI LED krmilnik: 10 W ali 30 W. Za več 
informacij o krmilnikih glej stran 10.

• Dodaj TRÅDFRI prehod in prek aplikacije IKEA Home Smart na 
različne načine upravljaj priključena svetila skupaj z drugimi 
TRÅDFRI svetili v svojem domu. 

 

• S povezovalnim kablom lahko v eno inštalacijo priključiš do 10 
TRÅDFRI LED krmilnikov.

• Dodaj napajalni kabel.

• Če želiš svetilko zatemniti, dodaj TRÅDFRI brezžični zatemnil-
nik. Seznani daljinski upravljalnik s krmilnikom/krmilniki, da 
lahko hkrati zatemniš celoten sestav.

• Če želiš, lahko sistem dopolniš z drugimi izdelki, kot so reflek-
torji in svetilke za predale ali omarico.

STRÖMLINJE svetilka za pult

Sestav

Osnovni deli

STRÖMLINJE LED svetilka za pult
Dolžina: 20, 40 in 60 cm
barva: bela

TRÅDFRI LED krmilnik
Moč: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA napajalni kabel
Dolžina: 3,5 m

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik
Barva: bela.

Pribor za montažo

FÖRNIMMA povezovalni kabel
Dolžina: 0,7 m ali 2 m.

TRÅDFRI prehod

Ime izdelka Količina
STRÖMLINJE LED svetilka za pult 60 cm (8 W) 1 k
STRÖMLINJE LED svetilka za pult 40 cm (5 W) 3 k
TRÅDFRI LED krmilnik 30 W 1 k
FÖRNIMMA napajalni kabel 1 k
TRÅDFRI brezžični zatemnilnik 1 k

Če te zanima poraba energije (W) za posamezen izdelek, glej Vsi deli in cene na strani 00.
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Sestavljanje 
• Naprej izberi število IRSTA LED svetilk za pult, ki jih potrebu-

ješ. Ker pokrivajo celoten spodnji del viseče omarice, jih lahko 
izbereš glede na dimenzije omaric. Nič lažjega!

• Dodaj ustrezni TRÅDFRI LED krmilnik: 10 W ali 30 W. Za več 
informacij o krmilnikih glej stran 10.

• Dodaj TRÅDFRI prehod in prek aplikacije IKEA Home Smart na 
različne načine upravljaj priključena svetila skupaj z drugimi 
TRÅDFRI svetili v svojem domu.

• S povezovalnim kablom lahko v eno inštalacijo priključiš do 10 

TRÅDFRI LED krmilnikov.

• Dodaj napajalni kabel.

• Če želiš svetilko zatemniti, dodaj TRÅDFRI brezžični zatemnil-
nik. Seznani daljinski upravljalnik s krmilnikom/krmilniki, da 
lahko hkrati zatemniš celoten sestav.

• Če želiš, lahko sistem dopolniš z drugimi izdelki, kot so reflek-
torji in svetila za predale ali omarico.

IRSTA svetilka za pult

Sestav

Osnovni deli

IRSTA LED svetilka za pult
Dolžina: 40, 60 in 80 cm.
barva: mlečno bela, aluminijast okrasni 
trak

TRÅDFRI LED krmilnik
Moč: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA napajalni kabel
Dolžina: 3,5 m

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik
Barva: bela.

Pribor za montažo

FÖRNIMMA povezovalni kabel
Dolžina: 0,7 m ali 2 m.

TRÅDFRI prehod

Ime izdelka Količina
IRSTA LED svetilka za pult 80 cm (8,5 W) 1 k
IRSTA LED svetilka za pult 40 cm (4,5 W) 1 k
IRSTA LED svetilka za pult 60 cm (7 W) 1 k
TRÅDFRI LED krmilnik 30 W 1 k
FÖRNIMMA napajalni kabel 1 k
TRÅDFRI brezžični zatemnilnik 1 k

Če te zanima poraba energije (W) za posamezen izdelek, glej Vsi deli in cene na strani 00.
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SKYDRAG svetilka za pult

Sestav

Osnovni deli

SKYDRAG LED svetilka za pult
Dolžina: 40, 60 in 80 cm.
Barva: bela in antracitna.

TRÅDFRI LED krmilnik
Moč: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA napajalni kabel
Dolžina: 3,5 m

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik
Barva: bela.

Pribor za montažo

FÖRNIMMA povezovalni kabel
Dolžina: 0,7 m ali 2 m.

TRÅDFRI prehod

Ime izdelka Količina
SKYDRAG LED svetilka za pult 80 cm (7,7 W) 1 k
SKYDRAG LED svetilka za pult 40 cm (3,6 W) 1 k
SKYDRAG LED svetilka za pult 60 cm (5,6 W) 1 k
TRÅDFRI brezžični zatemnilnik 1 k
TRÅDFRI LED krmilnik 30 W 1 k
FÖRNIMMA napajalni kabel 1 k

Če te zanima poraba energije (W) za posamezen izdelek, glej Vsi deli in cene na strani 00.

Sestavljanje 
SKYDRAG svetilko za pult zlahka namestiš sam/-a. 

• Ko začneš graditi sistem, moraš najprej upoštevati širino 
svojih omaric. Za omarico, široko 80 cm, potrebuješ na primer 
SKYDRAG svetlobni trak, ki je prav tako širok 80 cm. 

• Izberi število SKYDRAG svetlobnih trakov, ki jih potrebuješ.

• Dodaj ustrezni TRÅDFRI LED krmilnik: 10 W ali 30 W. Za več 
informacij o krmilnikih glej stran 10.

• Dodaj TRÅDFRI prehod in prek aplikacije IKEA Home Smart na 
različne načine upravljaj priključena svetila skupaj z drugimi 
TRÅDFRI svetili v svojem domu. 

 

• S povezovalnim kablom lahko v eno inštalacijo priključiš do 10 
TRÅDFRI LED krmilnikov.

• Dodaj napajalni kabel.

• Če želiš svetilko zatemniti, dodaj TRÅDFRI brezžični zatemnil-
nik. Seznani daljinski upravljalnik s krmilnikom/krmilniki, da 
lahko hkrati zatemniš celoten sestav.
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Sestavljanje 
• Najprej izberi vse dele, ki jih potrebuješ.

• Dodaj ustrezni TRÅDFRI LED krmilnik: 10 W ali 30 W. Za več 
informacij o krmilnikih glej stran 10. 

• Dodaj TRÅDFRI prehod in prek aplikacije IKEA Home Smart na 
različne načine upravljaj priključena svetila skupaj z drugimi 
TRÅDFRI svetili v svojem domu.

• S povezovalnim kablom lahko v eno inštalacijo priključiš do 10 
TRÅDFRI LED krmilnikov.

• Dodaj napajalni kabel. 

• Če želiš svetilko zatemniti, dodaj TRÅDFRI brezžični zatemnil-
nik. Seznani daljinski upravljalnik s krmilnikom/krmilniki, da 
lahko hkrati zatemniš celoten sestav.

Reflektorji in svetila za omarice

Osnovni deli

MITTLED LED reflektorji ali LED svetila 
za omarico* 
Premer, okrogel reflektor: 8,3 cm.
Barva: bela, aluminijasta in črna.

*Uporabiš lahko tudi URSHULT in 
LINDSHULT. Za meritve glej Vsi deli in 
cene na strani 10.

TRÅDFRI LED krmilnik
Moč: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA napajalni kabel 
Dolžina: 3,5 m.

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik
Barva: bela.

Pribor za montažo

TRÅDFRI prehod

Če te zanima poraba energije (W) za posamezen izdelek, glej Vsi deli in cene na strani 11.

Kako povezati MITTLED reflektor z drugim vgradnim svetilom
Z MITTLED, SKYDRAG in IRSTA:
Dodati moraš TRÅDFRI LED krmilnik in napajalni kabel. Če upo-
rabljaš več krmilnikov, dodaj vmesni povezovalni kabel. 

S STRÖMLINJE:
Dodati moraš TRÅDFRI LED krmilnik in napajalni kabel. Ker so 
enote neposredno povezane, je manj kablov, ki bi se zapletali.
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Sestavljanje 
• Najprej izberi vse dele, ki jih potrebuješ.

• Dodaj ANSLUTA LED krmilnik s kablom 19 W. 

• Na LED krmilnik lahko priključiš do 6 enot, če skupna moč ne 
presega 19 W.

• Svetlobni trak ima senzor gibanja, tako da se svetilka samo-
dejno vklopi in izklopi, ko odpreš in zapreš predal.

Svetila za predale

Osnovni deli

MITTLED LED svetlobni trak za predale
Dolžina: 36, 56 in 76 cm. 
Odlične za METOD omarice s predali, 
široke 40, 60 ali 80 cm.

ANSLUTA LED krmilnik s kablom 
Moč: 19 W

Kako povezati

Za svetilke za predale kupi ločen ANSLUTA LED krmilnik 19 W . 
Lažje ga bo namestiti. 
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Kako izbrati LED krmilnik

1. 10 W, 3 priključne vtičnice. 

2. 30 W, 9 priključnih vtičnic.

Obstajata dva TRÅDFRI LED krmilnika. Svojega izberi glede na 
to, koliko enot želiš povezati. Na LED krmilnik z močjo 10 W 
lahko priključiš do 3 enote, če skupna moč ne presega 10 W. 
LED krmilnik z močjo 30 W lahko podpira do 9 enot z najv. 
močjo 30 W. Z enim namestitvenim kablom lahko povežeš do 10 
krmilnikov. Utripajoče lučke kažejo, da je maksimalna moč LED 
krmilnika presežena. Če želiš uporabiti več kot en LED krmilnik, 
moraš vsakega sinhronizirati s TRÅDFRI daljinskim upravljalni-

kom ali TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom, tako da lahko hkrati 
zatemniš celoten sestav. Za pametno kuhinjsko osvetlitev dodaj 
še TRÅDFRI prehod. S prehodom lahko upravljaš svetila prek 
aplikacije IKEA Home Smart in ustvarjaš razpoloženje skupaj z 
drugimi TRÅDFRI svetili. Svetila lahko upravljaš tudi z glasov-
nim pomočnikom (na primer Amazon Alexa, Apple HomeKit ali 
Google Home).

Če želiš povezati kuhinjska svetila z aplikacijo IKEA Home Smart
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Vsi deli in cene

* Ta svetilka vsebuje vgradne sijalke energijskih razredov od A++ do A. Sijalk ni mogoče zamenjati. 
Treba jo je dopolniti s TRÅDFRI LED krmilnikom in FÖRNIMMA napajalnim kablom, ki se prodajata ločeno.

MITTLED LED svetilka za pult. 

20 cm. 2,0 W
aluminij 904.570.52 000 €
bela 104.570.89 000 €
30 cm. 3,0 W
aluminij 104.570.51 000 €
bela 404.570.97 000 €
40 cm. 4,0 W
aluminij 504.354.01 000 €
bela 403.535.37 000 €
60 cm. 5,5 W
aluminij 704.354.00 000 €
bela 803.596.17 35 €
80 cm. 7,5 W
aluminij 304.354.02 000 €
bela 503.596.33 40 €

STRÖMLINJE LED svetilka za pult, 20 cm. IKEA. Model 
L1603 STRÖMLINJE. 3 W *
bela 903.339.95 000 €

STRÖMLINJE LED svetilka za pult, 40 cm. IKEA. Model 
L1604 STRÖMLINJE. 5 W *
bela 803.430.42 40 €

STRÖMLINJE LED svetilka za pult, 60 cm. IKEA. Model 
L1605 STRÖMLINJE. 8 W *
bela  003.430.41 60 €

IRSTA LED svetilka za pult 40 cm. IKEA. Model L1714 IRSTA. 
4,5 W *

mlečno bela 104.069.43 50 €

IRSTA LED svetilka za pult 60 cm. IKEA. Model L1715 IRSTA. 
7 W *
mlečno bela 204.069.47 60 €

IRSTA LED svetilka za pult 80 cm. IKEA. Model L1716 IRSTA. 
8,5 W *
mlečno bela 404.069.51 70 €

SKYDRAG LED svetlobni trak za delovno ploščo 40 cm. 
3,6 W.

bela 504.395.88 10 €

antracitna 904.396.28 10 €

SKYDRAG LED svetlobni trak za delovno ploščo 60 cm. 
5,6 W.
bela 304.395.89 15 €
antracitna 304.396.12 15 €

SKYDRAG LED svetlobni trak za delovno ploščo 80 cm. 
7,7 W.
bela 104.395.90 20 €

SLAGSIDA LED svetilka za pult je zasnovana za KNOXHULT 
kuhinjo in pripomore k ustvarjanju funkcionalne delovne po-
vršine. Montaža je enostavna, saj ima lasten vtikač, senzor 
na dotik pa omogoča dvostopenjsko zatemnitev.

bela 40 cm, 5,3 W. 804.000.61 000 €

bela 60 cm, 6,6 W. 003.428.57 000 €

MITTLED LED reflektor 8,3 cm. IKEA. 2,2 W

bela 304.353.98 10 €
aluminijasta barva 104.353.99 10 €
črna 604.721.34 000 €

MITTLED LED svetlobni trak za predale. Bela. IKEA. 

2,0 W
36 cm 304.635.17 15 €
56 cm 804.635.48 20 €
3 W
76 cm 204.635.65 25 €

LINDSHULT LED svetilo za omaro. Ponuja usmerjeno 
svetlobo; dobra za osvetlitev manjših površin. IKEA. Model 
L1304 LINDSHULT. 2 W *
ponikljana 102.604.36 19,99 €

URSHULT LED svetilo za omaro. Ponuja usmerjeno svetlo-
bo; dobra za osvetlitev manjših površin. IKEA. Model L1305 
URSHULT. 2 W *
ponikljana 302.604.02 20 €
bela 502.603.97 000 €



Vsi deli in cene

TRÅDFRI LED krmilnik za brezžično upravljanje. Siva. 
Lahko se uporablja s TRÅDFRI daljinskim upravljalnikom in 
TRÅDFRI prehodom. Z vmesnim povezovalnim kablom lahko 
v eno inštalacijo priključiš do 10 TRÅDFRI LED krmilnikov.

10 W 503.561.87 15 €
30 W 603.426.56 30 €

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik. Osvetlitev lahko brezžično 
zatemniš in jo enostavno prilagodiš dejavnosti. Baterija je 
priložena in traja približno 2 leti.

bela 704.085.95 000 €

FÖRNIMMA napajalni kabel 3,5 m. S tem kablom lahko 
na električno omrežje priključiš do 10 serijsko povezanih 
svetilk – in jih hkrati vklopiš, izklopiš in zatemniš s TRÅDFRI 
brezžičnim zatemnilnikom. 

bela 504.468.81 4 €

FÖRNIMMA povezovalni kabel 0,7 m. Lahko se uporablja 
kot neposredna povezava med TRÅDFRI LED krmilniki, na 
primer med dvema visečima omaricama, z enim samim 
priključkom na električno omrežje.

bela 903.947.00 2 €

FÖRNIMMA povezovalni kabel 2 m. Lahko se uporablja kot 
neposredna povezava med TRÅDFRI LED krmilniki, na primer 
med dvema visečima omaricama, z enim samim priključkom 
na električno omrežje.

bela 303.946.99 4 €

VÅGDAL priključni kabel 3,5 m. S tem kablom lahko 
MITTLED svetilko za pult povežeš z IKEA LED krmilnikom.

bela 704.636.00 5,99 €

TRÅDFRI prehod. S TRÅDFRI prehodom
in aplikacijo lahko upravljaš vsak svetlobni vir posebej, 
ustvariš različne vrste nastavitev osvetlitve – in jih upravljaš z 
daljinskim upravljalnikom ali s TRÅDFRI aplikacijo.

bela 403.378.06 2,99 €

ANSLUTA LED krmilnik s kablom 19 W. Vse povezane sve-
tlobne vire lahko vklopiš in izklopiš z enim stikalom.

bela 804.058.41 2 €
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S publikacijami IKEA želi podjetje IKEA svojim kupcem omogočiti enostavnejše brskanje in nakupovanje izdelkov. Cene, navedene v 
publikaciji, so veljavne do 30. junija 2022. Čeprav so podatki v publikaciji, vključno s cenami izdelkov, v času njene izdelave/tiska navedeni 
v dobri veri in veljajo za pravilne, se lahko podatki v fizičnih in spletnih trgovinah IKEA v času veljavnosti publikacije razlikujejo, saj večkrat 
pride do sprememb zaradi sprememb na trgu ali razpoložljivosti, nihanja vrednosti valut, spremenjenih stroškov surovin in sprememb pri 
subvencijah za določene izdelke ter sprememb zaradi drugih okoliščin, ki jih trenutno ni mogoče predvideti. Podjetje IKEA se zavzema, da 
cene ostanejo enake, kolikor dolgo je to mogoče. Prav tako redno in skrbno preverjamo, da so cene in podatki o izdelkih v publikaciji točni, a 
kljub temu občasno pride do napak, kot so navedena napačna cena za posamezni izdelek ali tiskarske napake. Nenehno si prizadevamo in 
iščemo rešitve, ki bi pripomogle k zmanjšanju števila tovrstnih napak in omogočile kar najbolj točno posredovanje informacij našim kupcem.

Za nakup izdelka IKEA ali v primeru morebitnih vprašanj glede cene izdelka preveri oznako s ceno v trgovini IKEA, med 
spletnim nakupovanjem pa ceno, prikazano na spletni strani, saj so tam navedene trenutno veljavne cene in so bolj 
verodostojne kot cene, prikazane v publikaciji. Prav tako lahko do morebitnih sprememb pride zaradi sprememb stopnje 
DDV. Promocijske cene in časovno omejene ponudbe izdelkov IKEA niso vključene v publikacijo, saj veljajo le omejen in točno 
določen čas. Tovrstne cene lahko preveriš na oznaki s ceno v trgovini IKEA ali na spletni strani med spletnim nakupovanjem.


