
Ne glede na to, ali iščeš popoln kuhinj-
ski sistem, kot je METOD, ali katero od 
naših drugih kuhinj, ta priročnik za na-
kup vključuje izdelke, cene in koristne 
informacije, ki jih potrebuješ za izbiro 
svoje sanjske kuhinje. 

IKEA
kuhinje

Priročnik za nakup 
kuhinj IKEA 
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vstavki	in	organizatorji	v	omaricah	
in	predalih	bo	iskanje	mala	
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StoritveStoritve

Naša široka ponudba storitev ti omogoča popolno svobodo izbire glede 
tega, koliko stvari želiš opraviti samostojno in koliko jih želiš prepustiti nam.

Spodaj lahko najdeš vse storitve, ki jih ponujamo in njihove cene.

Storitve

Načrtovanje kuhinje Izmera Dostava
Če potrebuješ pomoč pri 
načrtovanju svoje nove kuhinje, se 
lahko dogovoriš za termin z enim 
od strokovnjakov podjetja IKEA. 
Prinesi mere in skico ali sliko pros-
tora in pomagali ti bomo pri iskanju 
navdiha ter praktičnih rešitev, tako 
pri postavitvi omaric, aparatov, 
miz, sestavov za shranjevanje kot 
pri izbiri svetil, pomivalnih korit in 
umivalnikov.

Po načrtovanju izmerimo celoten 
prostor in preverimo vse poseb-
nosti, od položaja vrat in vtičnic do 
materiala in stanja sten.

Ne glede na to, ali kupuješ v trgo-
vini ali prek spleta, in ne glede na 
velikost tvojega pohištva ti lahko 
priskočimo na pomoč in vse izdelke 
dostavimo ter prinesemo v tvoj 
dom ali poslovni prostor.
Dostavo izvedemo na izbran dan in 
ob uri, ki ti ustreza.

Priklop na vodovodno omrežje
Prepusti priklop pri nas kupljenega 
korita in kuhinjske mešalne arma-
ture na vodovodno omrežje stroko-
vnjakom. Tako bodo odtočna cev 
sifona in vsa silikonska tesnila na 
pravem mestu – skrbi, da bi napel-
java puščala, pa bodo odveč.

Montaža aparatov
Montažo pri nas kupljenih aparatov 
zaupaj usposobljenim strokovnja-
kom. Hkrati ti bodo pokazali, kako 
vse deluje, in poskrbeli za odvoz in 
reciklažo embalaže.

Vse lahko storiš sam/-a, 
lahko pa ti 
pomagamo mi 

Montaža kuhinje
Če želiš, da bo vse potekalo gladko 
in brez zapletov, lahko mi poskrbi-
mo za montažo tvoje nove kuhinje 
od začetka do konca. Uredimo tudi 
vsa zamudna opravila, kot je na-
mestitev korita, mešalnih armatur 
in delovnih plošč. 
Ko je celotna kuhinja na svojem 
mestu, poskrbimo tudi za odvoz 
embalaže.

Montaža delovne plošče Načini plačila
Ob nakupu naše delovne plošče 
ti lahko zagotovimo dostavo in 
montažo ter po opravljenem delu 
embalažo odpeljemo in poskrbimo 
za ustrezno recikliranje.

Omogočamo različne načine 
plačila, vključno s kartico in gotovi-
no. In če za to, da poravnaš račun, 
morda potrebuješ malce več časa, 
se lahko dogovorimo tudi o tem.
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Kuhinje IKEAKuhinje IKEA

Kakšno kuhinjo 
iščeš?

Ne glede na to, ali iščeš celoten kuhinjski sistem, kot je METOD, ki ga lahko prila-
godiš po svoji meri, ali preprostejšo kuhinjo, ki jo lahko postaviš v enem dnevu, 
imamo tisto, kar iščeš. Tukaj so tri različne vrste kuhinj IKEA, ki ustrezajo različ-
nim potrebam in željam.

SUNNERSTA mini kuhinja 
Če želiš nekaj preprostega in ne potrebuješ dovršene kuhinje, 
je zate primerna SUNNERSTA. To prilagodljivo mini kuhinjo 
lahko enostavno kupiš, pripelješ domov, namestiš in ob selitvi 
vzameš s seboj. Dodaj TILLREDA prenosni indukcijski kuhalnik 
in TILLREDA hladilnik in na voljo ti bodo osnovne funkcije, ki 
jih potrebuješ za majhno stanovanje, hišo za goste, študent-
sko sobo ali katerokoli mesto, kjer boš skuhal/-a naslednji 
obrok. Glej stran 80

KNOXHULT kuhinja
KNOXHULT je na voljo v vnaprej sestavljenih modulih, ki jih 
lahko urediš po svojih željah. Skupaj z našimi LAGAN aparati 
lahko po nizki ceni dobiš celotno kuhinjo z vsemi osnovnimi 
funkcijami, ki jih potrebuješ. Za zaključen videz dodaj pomival-
no korito, armaturo, držala in ročaje po svoji izbiri. Preprostost 
vnaprej sestavljenih modulov omogoča tako preprosto mon-
tažo, da lahko popolnoma delujočo kuhinjo spraviš v pogon še 
isti dan, ko jo pripelješ domov iz trgovine IKEA. Glej stran 76

ENHET kuhinja
Ne glede na obliko tvojega doma bo ENHET kuhinja ravno 
pravšnja zanj. Na spletu poišči sestavljene kombinacije in 
cenovno ugodne rešitve ter jih sestavi brez posebnih orodij, s 
preprostim klikom. ENHET ti daje veliko svobodo pri prilagaja-
nju kuhinje, ponuja odprte in zaprte prostore za shranjevanje, 
kotno omarico in vrata v različnih barvah ter različne dodatke. 
Glej stran 48

METOD kuhinjski 
sistem
Naš METOD kuhinjski sistem 
vključuje omarice v več raz-
ličnih velikostih, ki ustrezajo 
tvojemu prostoru in kuhinj-
skim navadam. Prilagodljivost 
sistema ponuja neskončne 
možnosti izbire, kar omogoča 
svobodo prilagajanja kuhinje 
tvojemu idealu in prostoru. 
Razvili smo tudi široko paleto 
kuhinjskih organizatorjev in 
vstavkov, ki ti omogočajo hi-
ter pregled in doseganje tudi 
najbolj oddaljenih stvari v 
kotnih omarah. Poleg tega je 
na voljo velika izbira videzov 
ličnic, delovnih plošč, svetil, 
pomivalnih korit, armatur, 
držal, ročajev in še veliko več, 
da si lahko prilagodiš vsak 
centimeter svoje kuhinje.
Glej stran 08
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Neskončne možnosti
Modularna zasnova METOD kuhinjskega 
sistema je enostavna za namestitev in ti 
pri oblikovanju kuhinje ponuja nešteto 
možnosti. Ne glede na to, ali iščeš nekaj 
tradicionalnega ali pa ti je všeč minima-
lizem ali sodoben slog, morda celo nekaj 
vmes, zagotovo lahko najdeš nekaj, kar ti 
bo ustrezalo. 

Da bi kuhinja postala resnično lepa, mora 
biti funkcionalna in poskrbeti tudi za vse 
tvoje kuhinjske potrebe. Z METOD sesta-
vom imaš možnost pridobiti zunanji videz, 
ki ga želiš, znotraj pa lahko ohraniš vse v 

popolnem redu. Začni tako, da se odločiš 
za slog sanjske kuhinje z izbiro vrat in 
ličnic, svetil, delovne plošče, pomivalnega 
korita, armature, držal, ročajev in dodat-
kov, ki so ti všeč.

 

METOD kuhinja podjetja IKEA ima 
25 let garancije.  
Preberi več na strani 131

METOD 
kuhinjski
sistem
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METOD 
vrata in 
ličnice

Izberi svoj slog!
Ne glede na osebni slog in želje izberi 
ličnico kuhinje, ki ti bo v prihodnjih letih 
všeč. Je obraz tvoje kuhinje in v njej boš 
najverjetneje preživel/-a veliko ur.

Na izbiro imamo široko paleto materia-
lov in izvedb, ki ustrezajo tvojemu slogu 
– ne glede na to, kaj želiš. Vse od tradici-
onalnih vrat in ličnic, bogatih z detajli, do 
sodobnih vrat z visokim sijajem in ličnic 

z vgrajenimi ročaji, ki dajejo odprt, čist 
videz – imamo prav vse! 

Postopek izbire sloga lastne kuhinje je 
odvisen od tebe, izberi vse, kar želiš – to 
je tvoja kuhinja! Poskrbeli smo, da so 
vse naše ličnice trajne in kakovostne. 
Vse imajo 25-letno garancijo, s katero 
bodo zagotovile, da bo tisto, kar izbereš, 
uporabno še dolga leta.

Vrata za kuhinjske omarice 
imajo 25-letno garancijo.  
Preberi več na strani 131  



SINARP 
Barva/oblikovanje: rjava.
Material: prozoren lakiran hrastov furnir in masi-
ven hrast.

SINARP ponuja brezčasen dizajn s sodobnim 
prizvokom v temnih lesnih tonih, ki so polni zna-
čaja. Obloga iz masivnega hrasta elegantno začrta 
ličnico ter tvoji kuhinji doda fine detajle in toplino. 
Dopolni s SKÖVDE vrati iz kaljenega stekla ali 
HASSLARP vrati za poudarek.

Š400×V800 mm 704.041.54 34 €

KUNGSBACKA
Barva/oblikovanje: antracit.
Material: iverna plošča in reciklirana folija PET.

KUNGSBACKA antracit so vrata v vpadljivi mat črni 
barvi in z dvema posnetima robovoma. Izdelana 
so iz recikliranega lesa in plastenk PET, v kuhinji 
pa poskrbijo za sodoben, poenostavljen videz.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 403.373.35 26 €
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Vrata in ličniceVrata in ličnice

ASKERSUND
Barva/oblikovanje: videz svetlega jesena. 
Material: iverna plošča in melaminska zaključ-
na folija.

ASKERSUND so vrata v videzu svetlega jesenovega 
lesa z zrnatim vzorcem, ki ga lahko vidiš in obču-
tiš. Ustvarijo svetlo, sodobno kuhinjo.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 303.318.57  8 €

ASKERSUND
Barva/oblikovanje: videz temno rjavega jesena.
Material: iverna plošča in melaminska zaključ-
na folija.

ASKERSUND so vrata v videzu temnega jeseno-
vega lesa z zrnatim vzorcem, ki ga lahko vidiš in 
občutiš. Ustvarijo toplo, sodobno kuhinjo. Dopolni 
jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 604.252.46 8 €

Elegantna vrata in ličnice

Stili vrat in ličnic

Elegantna vrata in ličnice
Elegantna vrata ti ponujajo ravne linije in gladke povr-
šine, enostavne za čiščenje: preprostost v pravi obliki. 
Izbiraš lahko med široko ponudbo različnih izvedb, barv 
in materialov.

Vrata z visokim sijajem in ličnice
Površine visokega sijaja so primerne tako za minimalis-
te kot za družine z otroki. Madeži niso težava, saj jih je 
prav tako enostavno obrisati, kot jih je bilo narediti. 

Vrata okvirjev in ličnice
Vrata okvirjev in ličnice so bogate imajo ogromno 
detajlev ter dajejo videz in občutek ročnega dela in tako 
ustvarijo kuhinjo z rustikalnim in tradicionalnim vide-
zom. Vse naše družine vrat okvirjev vključujejo ustrezna 
steklena vrata.

Vrata in ličnice 
z integriranimi ročaji
Morda jih na prvi pogled ne bo opaziti, vendar je to 
tudi njihov namen! Integrirani ročaji dajejo tvoji kuhinji 
minimalističen in sodoben videz. 



Vrata okvirjev in ličnice

BODBYN 
Barva/oblikovanje: temno zelena. 
Material: vlaknena plošča in lakiran zaključek.

Z detajli bogata BODBYN temno zelena vrata ima-
jo ploščo, ki ima na notranji strani polnilo in je na 
zunanji strani zaobljena. Tvoji kuhinji dajejo tradi-
cionalen pridih. Dopolni z BODBYN vrati iz kalje-
nega stekla.

Š400×V800 mm 904.445.21 18 €

BODBYN
Barva/oblikovanje: kremno bela.
Material: vlaknena plošča in lakiran zaključek.

Z detajli bogata BODBYN kremno bela vrata ima-
jo ploščo, ki ima na notranji strani polnilo in je na 
zunanji strani zaobljena. Tvoji kuhinji daje tradici-
onalen pridih.
Dopolni z BODBYN vrati iz kaljenega stekla.

Š400×V800 mm 702.054.80 26 €

BODBYN
Barva/oblikovanje: siva.
Material: vlaknena plošča in lakiran zaključek.

Z detajli bogata BODBYN siva vrata imajo ploščo, 
ki ima na notranji strani polnilo in je na zunanji 
strani zaobljena. Tvoji kuhinji dajejo tradiciona-
len pridih.
Dopolni z BODBYN vrati iz kaljenega stekla.

Š400×V800 mm 502.210.37 26 €

STENSUND
Barva/oblikovanje: bela. 
Material: vlaknena plošča in lakiran zaključek.

Serija STENSUND ponuja pridih podeželskega živ-
ljenja z vrati okvirjev in ličnicami, ki ustvarjajo to-
pel, rokodelski videz. 
Dopolni s STENSUND vrati iz kaljenega stekla. 

Š400×V800 mm 004.505.59 26 €

SINARP 
Barva/videz: rjava.
Material: prozoren lakiran hrastov furnir in masi-
ven hrast.

SINARP ima brezčasen videz s sodobnim pridi-
hom. Zaznamuje ga temen les, ki je res nekaj po-
sebnega. Robovi iz masivnega hrasta elegantno 
poudarijo sprednjo stranico, z njimi pa v kuhinjo 
vneseš zanimiv detajl in veliko topline. 
Dopolniti s SKÖVDE vrati iz kaljenega stekla ali 
HASSLARP vrati.

Š400×V800 mm 704.041.54 34 €
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METOD vrata okvirjev in ličniceMETOD vrata okvirjev in ličnice

Elegantna vrata in ličnice

BODARP
Barva/oblikovanje: sivozelena.
Material: iverna plošča in reciklirana zaključna 
folija.

Z BODARP vrati in ličnicami v matirani sivozele-
ni barvi, ki so izdelana z obnovljivimi viri energije 
in prekrita s folijo iz recikliranih plastenk, lahko 
ustvariš odprto in prijetno kuhinjo s sodobnim 
pridihom.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 804.355.36 26 €

VEDDINGE
Barva/oblikovanje: bela.
Material: vlaknena plošča in lakiran zaključek.

VEDDINGE bela so gladka, elegantna vrata, ki dajo 
tvoji kuhinji svetel, sodoben videz. 
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 002.054.31 15 €
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METOD vrata okvirjev in ličniceMETOD vrata okvirjev in ličnice

TORHAMN 
Barva/oblikovanje: naravni jesen. 
Material: prozoren lakiran jesenov furnir in masi-
ven jesen.

Vsaka TORHAMN vrata so unikatna, z različnimi 
zrnatimi vzorci in prelivanjem barv, ki poudari na-
ravni čar lesa. V tvojo kuhinjo prinašajo občutek 
tradicije, kakovosti in ročne izdelave.
Dopolni s TORHAMN vrati iz kaljenega stekla.

Š400×V800 mm 203.134.15 40 €

Vrata okvirjev in ličnice

SÄVEDAL 
Barva/oblikovanje: bela. 
Material: vlaknena plošča in folija.

SÄVEDAL bela vrata imajo širok okvir in polnilo. 
Ustvarijo svetlo, tradicionalno kuhinjo.
Dopolni s SÄVEDAL vrati iz kaljenega stekla.

Š400×V800 mm 402.930.01 16 €

LERHYTTAN 
Barva/oblikovanje: črno obarvana. 
Material: obarvan jesenov furnir in masiven jesen.

LERHYTTAN vrata imajo izrazit tradicionalni značaj 
z okvirjem iz masivnega lesa s poševnimi robovi 
in polnilom iz furnirja. LERHYTTAN ustvari prijetno 
kuhinjo z rustikalnim šarmom.
Dopolni z LERHYTTAN vrati iz kaljenega stekla.

Š400×V800 mm 003.560.57 40 €

Vrata z visokim sijajem in ličnice

KALLARP
Barva/oblikovanje: visoko sijajna temno rdečerjava.
Material: zaključna folije visokega sijaja.

KALLARP so vrata visokega sijaja z gladkimi, rav-
nimi linijami, ki v tvojo kuhinjo vnašajo barvit, so-
doben videz.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 104.282.85 26 €

RINGHULT
Barva/oblikovanje: visoko sijajna bela.
Material: iverna plošča in zaključna folija visoke-
ga sijaja.

RINGHULT bela vrata imajo elegantne, ravne linije 
in površino visokega sijaja, ki je trpežna in eno-
stavna za čiščenje. RINGHULT prinaša v tvojo kuhi-
njo svetel, sodoben videz.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 302.050.95 34 €

Vrata in ličnice z integriranimi ročaji

VOXTORP
Barva/oblikovanje: matirana bela.
Material: iverna plošča in zaključna folija.

VOXTORP so gladka, matirana vrata z integrirani-
mi ročaji. V tvojo kuhinjo prinašajo čiste linije in 
odprt, sodoben videz. 
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 402.731.78 40 €

VOXTORP
Barva/oblikovanje: visoko sijajna bela.
Material: vlaknena plošča in zaključna folija viso-
kega sijaja.

VOXTORP so gladka vrata visokega sijaja z integri-
ranimi ročaji. V tvojo kuhinjo prinašajo čiste linije 
in odprt, sodoben videz.
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 203.974.86 50 €

STENSUND
Barva/videz: bela. 
Material: barvana vlaknena plošča.

S STENSUND serijo, v kateri so ličnice z okvirji in 
plošče z utori, v svoj dom vneseš podeželski pridih 
in topel videz ročnega dela. 
Dopolniti s STENSUND vrati iz kaljenega stekla. 

Š400×V800 mm 004.505.59 26 €
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JUTIS
Barva/oblikovanje: mlečno steklo in aluminij.
Material: kaljeno steklo in aluminij.
JUTIS vrata iz belega stekla so kot kameleon, ki se 
popolnoma zlije z vsemi ostalimi ličnicami kuhinje. 
Popolna rešitev, če si izbral/-a družino ličnic brez ste-
klenih vrat. Ročaji vključeni. 

Š400×V800 mm 102.058.31 30 €

JUTIS
Barva/oblikovanje: zatemnjeno steklo in črna.
Material: kaljeno steklo in aluminij. 
JUTIS vrata iz zatemnjenega stekla so kot kameleon, 
ki se popolnoma zlije z vsemi našimi ličnicami kuhinj. 
Popolna rešitev, če si želiš imeti družino ličnic brez 
steklenih vrat. Ročaji vključeni. 

Š400×V800 mm 602.058.95 30 €

SKÖVDE
Barva/oblikovanje: učinek temnega brona.
Material: kaljeno steklo in aluminij. 
SKÖVDE vrata z učinkom brona so kot kameleon, ki 
se popolnoma zlije z vsemi ostalimi ličnicami kuhinj. 
Popolna rešitev, če si izbral/-a družino ličnic brez ste-
klenih vrat. Ročaji vključeni.

Š400×V800 mm 602.058.95 30 €

Vrata in ličnice z integriranimi ročaji

VOXTORP
Barva/oblikovanje: temno siva.
Material: iverna plošča in zaključna folija.

VOXTORP so gladka vrata z integriranimi ročaji. V 
tvojo kuhinjo prinašajo čiste linije in odprt, sodo-
ben videz. 
Dopolni jih z JUTIS vrati.

Š400×V800 mm 804.540.92 40 €

Steklena vrata

METOD vrata okvirjev in ličniceMETOD vrata okvirjev in ličnice

Ličnice

VÅRSTA
Barva/oblikovanje: nerjaveče jeklo
Material: iverna plošča in nerjaveče jeklo

VÅRSTA ličnice, izdelane iz trpežnega nerjavečega jekla, vna-
šajo v tvojo kuhinjo industrijski, restavracijski občutek in 
bodo iz tebe privabile kuharski navdih za pripravo jedi, kot bi 
jih ustvaril pravi kuharski mojster.

Š40×V40 mm 304.105.95 20 €

Naše družine ličnic vsebujejo samo ličnice in so brez 
vrat. Zasnovane so tako, da dopolnjujejo vrata v naši 
ponudbi, in so na voljo v omejenem številu velikosti.

FRÖJERED
Barva/videz: svetel bambus.
Material: prozoren lakiran bambus.

Živahne, tople in osupljive. FRÖJERED ličnice so narejene iz 
naravnega bambusa – trajnostnega in trpežnega materiala, 
ki je idealen za kuhinje. Integrirani ročaji še dodatno izboljša-
jo prečiščen in sodoben videz. 

Š40×V40 mm 304.416.53 18 €
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METOD vrata okvirjev in ličnice

Vrata za poudarek

JÄRSTA
Barva/oblikovanje: visoko sijajna črnomodra. 
Material: iverna plošča z zaključno folijo.
JÄRSTA vrata za poudarek v črnomodri barvi z atraktiv-
nim sijajnim premazom lahko tvoji kuhinji dodajo izra-
zit karakter in zelo osebno noto. 

Š400×V800 mm 104.699.83 39 €

HASSLARP
Barva/oblikovanje: rjava/vzorec.
Material: prozoren lakiran hrastov furnir in masiven 
hrast.
Hrastov furnir z vzorcem ribje kosti in značilnimi detaj-
li daje tvoji kuhinji edinstven poudarek. Zasnovana so 
tako, da ustrezajo seriji SINARP, a jih je mogoče za so-
doben videz združiti tudi z enobarvnimi vrati. 

Š400×V800 mm 904.047.80 60 €

Vrata za poudarek so odličen način za bolj oseben videz 
z dodajanjem kontrasta, vzorca ali barvnega odtenka. 
Zasnovana so tako, da dopolnjujejo ostala vrata v tvoji 

kuhinji, kar pomeni, da niso na voljo v toliko velikostih 
kot večina ličnic.

SINARP 
Ličnica, 80×40 cm, rjava.
904.041.72

32 €
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Dodaj piko na i
Ne glede na to, ali si se odločil/-a za bolj 
tradicionalen slog z veliko predali in 
dekorativnimi elementi ali za eleganten, 
sodoben, bolj minimalističen pristop, 
moraš še vedno dodati nekaj zaključnih 
podrobnosti za osupljivo kuhinjo. 

Izboljšaj svoj slog z enotnimi zaključnimi 
ploščami, okrasnimi letvami, nogami in 
podnožji. Lahko pa si nekoliko drzen/-na 
in se odločiš za zaključek, ki je v kon-
trastu z vrati in predali. Vse je odvisno 
od tebe. 

METOD 
zaključne
plošče, okrasne 
letve, podnožja 
in noge

Podnožna letev z izrezomZaključna plošča Okrasna letevOkrasno podnožje
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Naše FÖRBÄTTRA bele in temno sive zaključne plošče 
so izdelane tako, da ustrezajo vsem našim belim in 
temno sivim vratom ter ličnicam. 

Za popolno ujemanje izberi FÖRBÄTTRA v isti barvi in 
zaključnem sloju kot vrata.

Izberi zaključno ploščo v barvi vrat za enoten videz ali 
izberi različne letve po lastnem okusu.

Zaključne plošče

METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in nogeMETOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge

FÖRBÄTTRA zaključna plošča

ASKERSUND zaključna plošča, videz temno rjavega 
jesena.

Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 604.252.32 9 €
39×106 cm 004.252.30 11 €
39×240 cm 804.252.31 25 €

62×80 cm 904.252.35 13 €
62×240 cm 204.252.34 34 €

BODARP zaključna plošča, sivozelena.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 604.355.23 24 €
39×106 cm 004.355.21 30 €
39×240 cm 804.355.22 75 €

62×80 cm 904.355.26 25 €
62×240 cm 104.355.25 80 €

KUNGSBACKA zaključna plošča, antracit.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×83 cm 803.373.24 24 €
39×103 cm 203.373.22 30 €
39×240 cm 003.373.23 78 €

62×80 cm 103.373.27 25 €
62×240 cm 303.373.26 80 €

KALLARP zaključna plošča, visoko sijajna temno rde-
čerjava.

Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 904.282.72 24 €
39×106 cm 304.282.70 30 €
39×240 cm 104.282.71 78 €

         

62×80 cm 204.282.75 25 €
62×240 cm 504.282.74 80 €

LERHYTTAN zaključna plošča, črno obarvana.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×85 cm 303.560.46 26 €
39×105 cm 103.560.85 32 €
39×240 cm 503.560.45 88 €

62×80 cm 103.560.90 35 €
62×240 cm 303.560.89 100 €

BODBYN zaključna plošča, siva.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 102.344.28 14 €
39×106 cm 302.210.62 16 €
39×240 cm 902.210.64 38 €

62×80 cm 102.210.63 15 €
62×240 cm 502.210.61 45 €

BODBYN zaključna plošča, temno zelena.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 004.444.98 14 €
39×106 cm 404.444.96 16 €
39×240 cm 204.444.97 38 €

62×80 cm 104.445.01 15 €
62×240 cm 304.445.00 45 €

FÖRBÄTTRA zaključna plošča, temno siva.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 304.540.80 26 €
39×106 cm 704.540.78 32 €
39×240 cm 504.540.79 88 €

62×80 cm 704.540.83 40 €
62×240 cm 904.540.82 100 €

FÖRBÄTTRA zaključna plošča, visoko sijajna bela.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 303.974.76 26 €
39×106 cm 803.974.74 32 €
39×220 cm 503.974.75 88 €

62×80 cm 703.974.79 40 €
62×240 cm 903.974.78 100 €

FÖRBÄTTRA zaključna plošča, kremno bela.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 402.344.36 14 €
39×106 cm 302.057.26 16 €
39×240 cm 102.057.27 38 €

62×80 cm 902.057.28 15 €
62×240 cm 502.057.25 45 €

FÖRBÄTTRA zaključna plošča, bela.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 102.978.83 14 €
39×106 cm 502.978.81 16 €
39×240 cm 302.978.82 38 €

62×80 cm 402.978.86 15 €
62×240 cm 602.978.85 45 €

VÅRSTA zaključna plošča z nogami, nerjaveče jeklo.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×80 cm 804.106.06 50 €
62×80 cm 304.106.04 60 €

VÅRSTA zaključna plošča, nerjaveče jeklo.

Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×80 cm 804.105.88 20 €
62×80 cm 604.105.89 30 €

TORHAMN zaključna plošča, naravni jesen.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×80 cm 803.134.03 26 €
39×100 cm 203.134.01 32 €
39×240 cm 003.134.02 88 €

61×80 cm 103.134.06 35 €
61×240 cm 303.134.05 100 €

FÖRBÄTTRA zaključna plošča, matirana bela.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 604.176.61 26 €
39×106 cm 004.176.59 32 €
39×240 cm 804.176.60 88 €

62×80 cm 004.176.64 40 €
62×240 cm 204.176.63 100 €

SINARP zaključna plošča, rjava.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×86 cm 004.041.43 26 €
39×106 cm 404.041.41 32 €
39×240 cm 204.041.42 88 €

62×80 cm 304.041.46 40 €
62×240 cm 504.041.45 100 €

STENSUND zaključna plošča, bela.
Razpoložljive velikosti, širina×-
višina
39×83 cm 904.505.45 14 €
39×103 cm 404.505.43 16 €
39×240 cm 204.505.44 38 €

62×80 cm 304.505.48 15 €
62×240 cm 504.505.47 45 €

SINARP zaključna plošča, rjava.
Razpoložljive velikosti, širina 
x višina
39×86 cm 004.041.43 26 €
39×106 cm 404.041.41 32 €
39×240 cm 204.041.42 88 €

62×80 cm 304.041.46 40 €
62×240 cm 504.041.45 100 €

STENSUND zaključna plošča, bela.
Razpoložljive velikosti, širina 
x višina
39×83 cm 904.505.45 14 €
39×103 cm 404.505.43 16 €
39×240 cm 204.505.44 38 €

62×80 cm 304.505.48 15 €
62×240 cm 504.505.47 45 €

FRÖJERED zaključna plošča, svetel bambus.
Razpoložljive velikosti, širina 
x višina
39×80 cm 104.416.25 20 €

         

62×80 cm 904.416.31 25 €
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METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in nogeMETOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge

Okrasne letve so pika na i v tvoji kuhinji. Na voljo so v 
različnih stilih, vendar imamo nekaj za vse naše druži-
ne vrat in predalov. Uporabi jih za povezovanje sloga, 
skrivanje svetil ali samo kot okrasni dodatek.

Izbereš lahko način namestitve na omarice. Spodaj so 
prikazani celotna paleta in različni načini njihove name-
stitve, tako na vrhu kot letve ali pod omarico, bodisi ok-
rog celotne omarice ali samo pod zaključnimi ploščami.

Okrasne letve

ASKERSUND okrasna letev zaobljena, 
imitacija svetlega jesena.

221×6 cm 803.318.50 12 €

BODARP okrasna letev zaobljena, 
sivozelena.

221×6 cm 704.355.27 30 €

BODBYN okrasna letev oblikovana, 
siva.

221×6 cm 602.210.65 15 €

BODBYN okrasna letev oblikovana, 
kremno bela.

221×6 cm 804.177.59 30 €

BODBYN okrasna letev, 
temno zelena.

221×6 cm 404.445.14 15 €

SINARP okrasna letev zaobljena, 
rjava.

221×6 cm 104.041.47 30 €

KALLARP okrasna letev zaobljena, 
visoko sijajna temno rdečerjava.

221×6 cm 004.282.76 30 €

KUNGSBACKA okrasna letev s poševnim ro-
bom, 
antracit.

221×2,8 cm 903.373.28 30 €

LERHYTTAN okrasna letev zaobljena, 
črna.

221×4,3 cm 903.560.91 30 €

ASKERSUND okrasna letev zaobljena, 
temno rjava v imitaciji jesena.

221×6 cm 704.252.36 12 €
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FÖRBÄTTRA okrasna letev zaobljena, 
visoko sijajna bela.

221×6 cm 503.974.80 30 €

FÖRBÄTTRA okrasna letev zaobljena, 
temno siva.

221×6 cm 504.540.84 30 €

FÖRBÄTTRA okrasna letev zaobljena, 
matirana bela.

221×6 cm 704.176.65 30 €

FÖRBÄTTRA okrasna letev zaobljena, 
kremno bela.

221×6 cm 702.069.60 15 €

FÖRBÄTTRA okrasna letev zaobljena, 
bela.

221×6 cm 202.978.87 15 €

Naše FÖRBÄTTRA bele in temno sive okrasne letve 
ustrezajo vsem našim belim in temno sivim vratom ter 
ličnicam. 

Za popolno ujemanje izberi FÖRBÄTTRA v isti barvi in 
zaključnem sloju kot vrata.

TORHAMN okrasna letev s posnetim robom, 
naravni jesen.

221×2,9 cm 903.134.07 40 €

FÖRBÄTTRA okrasne letveOkrasne letve

METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge

SÄVEDAL okrasna letev s posnetim robom, 
bela.

221×6 cm 404.177.56 20 €

STENSUND okrasna letev, 
bela.

221×3 cm 104.505.49 25 €
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METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in nogeMETOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge

Izberi med običajnim ali okrasnimi podnožnimi letvami, da skriješ režo med omari-
co in tlemi. Namesto podnožja se lahko odločiš tudi za noge na podstavnih omari-
cah in visokih omarah.

Podnožja in noge

BODBYN, siva.

LERHYTTAN, črna. 

BODBYN, temno zelena. 

Podnožje 220×8 cm

403.560.84 20 €

Noga za okrasno podnožje 

103.978.06 20 €

Kotna noga za okrasno podnožje 

204.032.27 35 €/2k

Podnožje 220×8 cm

302.807.73 15 €

Podnožje 220×8 cm

204.445.53 15 €

Podnožna letev 220×8 cm

403.134.43 20 €

ASKERSUND, temno rjava v imitaci-
ji jesena.

Podnožna letev 220×8 cm

404.252.66 8 €Okrasna podnožna letev 220×8 cm

502.613.06 25 €

Okrasna podnožna letev 220×8 cm

904.445.02 25 €

SINARP, rjava.

Podnožna letev 220×8 cm

004.041.81 20 €

KALLARP, visoko sijajna temno rde-
čerjava.

Podnožna letev 220×8 cm

704.283.05 15 €

VÅRSTA, barva nerjavnega jekla.

Podnožna letev 220×8 cm

404.351.47 20 €

BODARP, sivozelena.

Podnožna letev 220×8 cm

204.355.58 15 €Okrasna podnožna letev z izrezom 
66×8 cm

102.930.74 22 €

Okrasna podnožna letev z izrezom 
66×8 cm

604.445.13 22 €

KUNGSBACKA, antracit.

Podnožna letev 220×8 cm

703.373.53 15 €

TORHAMN, naravni jesen.

Noga 8 cm

102.613.08 20 €/2k

Noga 8 cm

404.445.52 20 €/2k

ASKERSUND, imitacija svetlega jesena.

Podnožna letev 220×8 cm

903.318.78 8 €
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Podnožne letve in noge

FÖRBÄTTRA, bela.FÖRBÄTTRA, temno siva.

Podnožje 220×8 cm

403.275.05 15 €

Podnožje 220×8 cm

804.541.10 20 €

FÖRBÄTTRA, visoko sijajna bela.

Podnožje 220×8 cm

703.975.06 20 €

FÖRBÄTTRA matirana bela.

Podnožje 220×8 cm

504.176.66 20 €

FÖRBÄTTRA, kremno bela.

Naše FÖRBÄTTRA bele in temno sive podnožne letve 
in noge ustrezajo vsem našim belim in temno sivim 
vratom in ličnicam. 

Za popolno ujemanje izberi FÖRBÄTTRA v isti barvi in 
zaključku kot vrata.

FÖRBÄTTRA podnožja in noge

Podnožje 220×8 cm

602.807.76 15 €

Okrasna podnožna letev 220×8 cm

302.613.07 25 €

Noga 8 cm

902.613.09 20 €/2k

METOD zaključne plošče, okrasne letve, podnožja in noge

METOD noga, 8 cm, 4k. Lahko je dopolnjena s pod-
nožno letvijo.

402.055.99 6 €

CAPITA noga, 8 cm, 4k.

nerjaveče jeklo 302.443.46 10 €
bela 402.443.41 8 €

UTBY noga, 8 cm, 2k.

nerjaveče jeklo 902.443.34 15 €

Noge

FÖRBÄTTRA
Okrasna podnožna letev.  
220×8 cm, kremno bela, 
302.613.07

25 €
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Modularne omarice, ki ustrezajo tvojemu prostoru
Kakšna je tvoja sanjska kuhinja? Koliko 
časa boš preživel/-a v njej in kako jo boš 
izkoristil/-a? Ko gre za kuhinje, smo si 
različni. Imamo različne sanje, različne 
potrebe in različne predpogoje. Kaj bi 
lahko bilo bolje od zelo prilagodljivega 
kuhinjskega sistema z omaricami, ki 
ustreza vsem in ga je mogoče načrtovati 

povsod, da bi zadostil raznolikostim? Ne 
glede na velikost tvojega doma ali druži-
ne lahko z omaricami v različnih velikos-
tih, predali z neskončnimi možnostmi in 
notranjimi organizatorji, ki se ujemajo 
z njimi, kuhinjo svojih sanj spremeniš v 
domačo kuhinjo. 

METOD 
omarice

METOD kuhinja podjetja 
IKEA ima brezplačno 25-letno 
garancijo.  
Več informacij o tem najdeš na 
strani 131
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METOD omariceMETOD omarice

Na tej strani si lahko ogledaš vse razpoložljive METOD omarice in njihove 
velikosti. Izberi in kombiniraj jih tako, da bodo ustrezale velikosti prostora in 
tvojim potrebam.

METOD okvir podstavne omarice 40×60×80 cm.

bela 802.134.32 25 €

METOD okvir podstavne omarice 60×37×80 cm.

bela 502.056.31 23 €

METOD okvir podstavne omarice 60×60×80 cm.

bela 502.056.26 27 €

METOD okvir podstavne omarice 80×60×80 cm.

bela 102.056.33 33 €

METOD podstavne omarice

METOD okvir podstavne omarice 20×60×80 cm.

bela 302.125.62 22 €

METOD okvir podstavne omarice 30×37×80 cm. 

bela 204.171.49 20 €

METOD okvir podstavne omarice 30×60×80 cm. 

bela 504.171.95 23 €

METOD okvir podstavne omarice 40×37×80 cm.

bela 302.056.32 20 €

METOD viseče omarice

METOD okvir viseče omarice 30×37×60 cm. 

bela 404.210.51 17 €

METOD okvir podstavne omarice 30×37×80 cm. 

bela 704.172.98 20 €

METOD okvir viseče omarice 20×37×80 cm.

bela 802.521.12 21 €

METOD okvir viseče omarice 40×37×40 cm.

bela 102.055.29 15 €

METOD okvir viseče omarice 40×37×60 cm.

bela 102.055.34 17 €

METOD okvir viseče omarice 40×37×100 cm.

bela 502.055.32 24 €

METOD okvir viseče omarice 40×37×80 cm.

bela 702.055.31 21 €

METOD okvir viseče omarice 60×37×40 cm.

bela 302.055.33 17 €

METOD okvir viseče omarice 60×37×60 cm.

bela 802.055.35 20 €

METOD okvir viseče omarice 60×37×80 cm.

bela 302.055.28 25 €

METOD okvir viseče omarice 60×37×100 cm.

bela 202.055.38 28 €

METOD okvir viseče omarice 80×37×40 cm.

bela 802.055.40 19 €
 

METOD okvir viseče omarice 80×37×60 cm.

bela 602.055.22 23 €

METOD okvir viseče omarice 80×37×80 cm.

bela 702.055.26 28 €

METOD okvir viseče omarice 80×37×100 cm.

bela 902.055.30 32 €

METOD podstavne omarice za vgradnjo
Oglej si vse naše aparate v nakupovalnem vodniku za aparate, ki je na voljo v lokalni tr-
govini IKEA in na spletnem mestu www.IKEA.si. Oglej si vsa naša pomivalna korita na 
strani XX.

METOD podstavna omarica za vgradno pečico/
pomivalno korito 80×60×80 cm. 

bela 502.154.75 38 €

METOD podstavna omarica za vgradno pečico/
pomivalno korito. 60×60×80 cm. 

bela 702.135.69 33 €

METOD visoke omare

METOD okvir visoke omare 40×37×200 cm.

bela 102.125.63 45 €

METOD okvir visoke omare 40×60×200 cm.

bela 902.125.59 55 €

METOD okvir visoke omare 40×60×220 cm.

bela 102.125.58 60 €

METOD okvir visoke omare 60×37×200 cm.

bela 702.125.60 55 €

METOD okvir visoke omare 60×60×220 cm.

bela 902.125.64 75 €

METOD okvir visoke omare 80×37×200 cm.

bela 502.125.61 65 €

METOD visoke omare za vgradnjo
Oglej si vse naše aparate v nakupovalnem vodniku za aparate, ki je na voljo v lokalni 
trgovini IKEA in na spletnem mestu www.IKEA.xx/xx.

METOD okvir visoke omare za hladilnik/pečico 
60×60×200 cm. 

bela 902.135.68 75 €

METOD okvir visoke omare za hladilnik/pečico 
60×60×220 cm. 

bela 502.135.70 85 €

METOD okvir visoke omare za hladilnik/pečico 
60×60×140 cm. 

bela 203.854.74 60 €

METOD vrhnje omare
Oglej si vse naše aparate v nakupovalnem vodniku za aparate, ki je na voljo v lokalni 
trgovini IKEA in na spletnem mestu www.IKEA.xx/xx.

METOD vrhnja omara 40×60×40 cm.

bela 602.240.78 20 €

METOD okvir vrhnje omare za hladilnik/zamrzo-
valnik 60×60×40 cm.

bela 402.055.37 30 €

METOD okvir vrhnje omare za hladilnik/zamrzo-
valnik 60×60×60 cm. 

bela 002.055.39 35 €

METOD kotne omarice
Poišči UTRUSTA kotne omarice z vrtljivimi policami, ki so zasnovane tako, da se po-
polnoma prilegajo kotni omarici, na strani XX.

METOD okvir kotne podstavne omarice 
128×68×80 cm. 

bela 602.055.17 60 €

METOD okvir kotne podstavne omarice 88×88×80 
cm. 

bela 202.055.19 55 €

METOD okvir kotne viseče omarice 68×68×60 cm. 

bela 002.125.54 42 €

METOD okvir kotne viseče omarice 68×68×80 cm. 

bela 202.056.61 48 €

METOD okvir kotne viseče omarice 68×68×100 
cm. 

bela 702.152.81 55 €

METOD okvir visoke omare 60×60×200 cm.

bela 602.125.65 65 €

METOD okvir podstavne omarice 80×37×80 cm.

bela 102.056.28 27 €
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METOD omarice

Odprt prostor za shranjevanje

TORNVIKEN zaboj, 16×34×15 cm. Prilagodljiv zaboj, ki 
ga lahko postaviš v TORNVIKEN odprto omarico ali ga 
odstraniš in postaviš nekam drugam – na primer na 
delovno ploščo ali jedilno mizo. 

siva 003.589.66 15 €
bela 003.589.71 15 €

TORNVIKEN odprta omarica. 

20×37×40 cm
siva 603.589.92 45 €
bela 203.589.65 45 €
20×37×60 cm
siva 403.589.93 55 €
bela 603.589.68 55 €
20×37×80 cm
siva 203.589.94 65 €
bela 203.589.70 65 €

VADHOLMA odprt regal, rjava/jesen. 

20×37×40 cm 603.743.36 50 €
20×37×60 cm 603.743.41 60 €
20×37×80 cm 203.743.38 70 €

VADHOLMA predalnik. 40×37×40 cm. Predali z glad-
kim odpiranjem in zaporo, samozapiranje zadnjih ne-
kaj centimetrov. Predale lahko izvlečeš do konca, da 
si ogledaš in dosežeš vse, kar je v njih.
rjava/jesen 503.743.32 80 €

TORNVIKEN regal za vino. 40×37×40 cm. 

siva 803.589.67 60 €
bela 803.589.72 60 €

Uporabi odprte omarice in ustvari lep presledek v 
vrsti omaric z vrati. Tvoja kuhinja postane bolj osebna, 
pogosto uporabljene predmete, kot so kuharske knjige, 
pa imaš na dosegu roke. 

VADHOLMA predalnik. 
40×37×40 cm.  
503.743.32

80 €
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Skriti pomočniki
Z METOD vstavki in organizatorji lahko 
dosežeš želen videz od zunaj, ne da bi 
razkril/-a, kaj se skriva v notranjosti. V 
omaricah se lahko skrivajo najrazlič-
nejša kuhinjska presenečenja. Za vrati 
najdeš izvlečne organizatorje z opremo 
za čiščenje, organizatorje za urejene 
pokrovke vseh loncev ali vrsto popolno-
ma raztegljivih predalov, v katerih je vse 
enostavno doseči. Pozabili nismo niti 

predalov znotraj predalov, ki ti omo-
gočajo, da prostor omarice izkoristiš v 
celoti. V resnici je odvisno od tebe, kaj se 
bo nahajalo v notranjosti tvojih kuhinj-
skih omaric. 

Na naslednjih straneh lahko najdeš šte-
vilne priročne pomočnike, s katerimi bo 
tvoje vsakdanje delo v kuhinji potekalo 
bolj nemoteno. 

METOD 
vstavki in 
organizatorji
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MAXIMERA predal, nizek*, bela. 

40×37 cm 002.214.45 19 €
40×60 cm 602.214.47 21 €
60×37 cm 302.046.37 24 €
60×60 cm 202.046.28 26 €
80×37 cm 802.046.30 30 €
80×60 cm 402.046.27 32 €

MAXIMERA izvlečna kolona 

20 cm 703.188.68 50 €
30 cm 304.170.40 60 €

MAXIMERA predal, srednje visok*, bela. 

40×37 cm 602.046.26 24 €
40×60 cm 402.214.48 26 €
60×37 cm 802.214.46 28 €
60×60 cm 202.214.49 33 €
80×37 cm 102.046.38 36 €
80×60 cm 502.046.36 40 €

MAXIMERA predal, visok, bela. 

40×37 cm 702.046.35 35 €
40×60 cm 002.046.34 39 €
60×37 cm 402.046.32 42 €
60×60 cm 902.046.39 48 €
80×37 cm 002.214.50 52 €
80×60 cm 202.046.33 60 €

Za razvrščanje odpadkov (glej stran XX)
60×45 cm 602.046.31 44 €
80×45 cm 002.046.29 56 €

MAXIMERA predali in dodatki za predale

METOD notranja oprema in organizatorji METOD notranja oprema in organizatorji

MAXIMERA predali se izvlečejo do konca, zahvaljujoč 
vgrajenemu blažilniku pa se vedno nežno in brez napo-
ra zaprejo. Omogočajo popoln pregled, tudi čisto zadaj 
v predalu pa lahko enostavno dosežeš najmanjši pribor. 

MAXIMERA predali so na voljo v različnih velikostih, ki ti 
zagotavljajo veliko možnosti glede na tvoje potrebe po 
shranjevanju. Dodaš lahko tudi notranje predale, da v 
celoti izkoristiš prostor omarice. 

EXCEPTIONELL predali

MAXIMERA dodatna stranica visokega predala, 
steklo, 2-k.

37 cm 102.388.60 5 €
60 cm 502.388.58 7 €

MAXIMERA dodatna stranica srednje visokega 
predala, steklo, 2-k.

37 cm 702.388.62 4 €
60 cm 302.388.59 5 €

UTRUSTA žična košara.

40 cm 802.046.73 11 €
60 cm 002.046.72 14 €

UTRUSTA ličnica, nizka, bela.

40 cm 802.214.51 4 €
60 cm 402.046.51 5 €
80 cm 202.046.52 6 €

UTRUSTA ličnica, srednje visoka, bela.

40 cm 602.214.52 5 €
60 cm 802.046.54 8 €
80 cm 402.214.53 10 €

UTRUSTA ličnica, visoka, bela.

40 cm 002.046.53 10 €
60 cm 502.046.55 12 €
80 cm 302.046.56 15 €

EXCEPTIONELL izvlečna kolona z odpiranjem na 
pritisk.
20 cm 104.478.25 65 €
30 cm 904.478.26 80 €

EXCEPTIONELL predal, visok z odpiranjem na pri-
tisk, bela. 
40×37 cm 604.478.04 45 €
40×60 cm 304.478.05 50 €
60×37 cm 104.478.06 55 €
60×45 cm 904.478.07 50 €
60×60 cm 704.478.08 60 €
80×37 cm 504.478.09 70 €
80×45 cm 304.478.10 65 €
80×60 cm 104.478.11 75 €

EXCEPTIONELL predal, ki se nemoteno odpira na pritisk, 
je opremljen s tihimi vodili s polnim izvlekom ter z vgra-
jenimi blažilci, zato se zapre počasi, tiho in mehko.
Več prostora lahko ustvariš z notranjimi predali, bodisi 
znotraj višjega predala bodisi za vrati. Zgornji predal 
lahko uporabiš za jedilni pribor in kuhinjske pripomoč-

ke, ostale predale pa za lonce in ponve. Olajša urejanje 
jedilnega pribora in kuhinjskih pripomočkov, tako da 
lahko v predalu hitro najdeš tisto, kar potrebuješ, in 
začneš kuhati. 

EXCEPTIONELL predal, srednji z odpiranjem na 
pritisk, bela. 
40×37 cm 404.478.19 35 €
40×60 cm 204.478.20 40 €
60×37 cm 004.478.21 45 €
60×60 cm 804.478.22 50 €
80×37 cm 604.478.23 55 €
80×60 cm 404.478.24 60 €

EXCEPTIONELL predal, nizek z odpiranjem na pri-
tisk, bela.
40×37 cm 904.478.12 30 €
40×60 cm 504.478.14 32 €
60×37 cm 204.478.15 38 €
60×60 cm 004.478.16 40 €
80×37 cm 804.478.17 45 €
80×60 cm 604.478.18 50 €

UTRUSTA vrtljive police za visečo kotno omarico. 

802.656.47 40 €

UTRUSTA vrtljive police za kotno podstavno 
omarico.
88 cm 602.152.91 75 €

UTRUSTA izvlečna polica za kotno podstavno 
omarico. 
128 cm 402.152.92 120 €

Kotna notranjost
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METOD notranja oprema in organizatorjiMETOD notranja oprema in organizatorji

Oprema in odmične spone METOD sistema

METOD montažna konzola za kuhinjski otok. 
Sestavni komplet ti olajša nameščanje omaric eno ob 
drugo ali pritrditev zaključne plošče na zadnjo stran 
podstavnih omaric. 
40 cm 202.984.05 7 €

METOD montažna konzola za kuhinjski otok. 
Sestavni komplet ti olajša nameščanje omaric eno ob 
drugo ali pritrditev zaključne plošče na zadnjo stran 
podstavnih omaric. 
40 cm 202.984.05 7 €

UTRUSTA odmična spona z odpiralom na pritisk 
za vodoravna vrata, 2k. Odpiranje na pritisk; ročaji 
niso potrebni. Vsebuje dvig vrat z zaklepom za nežno 
zapiranje. Odmične spone so nastavljive po višini, 
globini in širini ter tako omogočajo enostavno name-
ščanje ličnice vrat. Pritrdilne odmične spone lahko na 
vrata pritrdiš brez vijakov, vrata pa lahko enostavno 
odstraniš, ko jih je treba očistiti. 
bela 704.624.84 40 €

UTRUSTA odmična spona 95°, 2k. Prilega se omari-
cam za vgradne hladilnike/zamrzovalnike. 

202.046.47 7 €

UTRUSTA spojno okovje za vrata. UTRUSTA spoj-
no okovje za vrata se uporablja za povezovanje dveh 
vrat v ena, kar omogoča enoten videz visoke omarice 
ali vgradnega hladilnika in zamrzovalnika. 

303.669.17 3 €

UTRUSTA kotno okovje, 2k. Z uporabo kotnega 
okovja lahko visečo kotno omarico namestiš pod ko-
tom 90°.
Pocinkano 403.059.71 16 €

UTRUSTA odmična spona z vgrajenim blažilcem za 
kuhinjo 153°, 2k. Ta odmična spona ima vgrajen bla-
žilec, ki omogoča počasno, mehko in tiho zapiranje 
vratc. Blažilec lahko enostavno deaktiviraš s stran-
skim gumbom, če želiš na primer uporabiti odpiralo 
na pritisk ali če se vrata prepočasi zapirajo, in ga po 
potrebi ponovno aktiviraš. 

104.272.62 16 €

METOD prezračevalna letev, 60 cm. 

nerjaveče jeklo 302.214.58 10 €

UTRUSTA odpiralo na pritisk, 2k. Odpiranje na pri-
tisk; ročaji niso potrebni.

802.302.24 5 €

METOD prezračevalna rešetka.

nerjaveče jeklo 702.561.77 10 €

UTRUSTA odpiralo na pritisk, električno. Koš za raz-
vrščanje odpadkov lahko odpreš tako, da s prstom 
pritisneš na vzvod. Če imaš polne roke, pa lahko upo-
rabiš tudi bok, koleno ali nogo.

702.272.36 90 €

METOD obešalna letev, 200 cm.

pocinkano 602.056.64 12 €

UTRUSTA odmična spona 45°, 2k. Odmična spo-
na je namenjen uporabi z visečo kotno omarico. 
Potrebuješ jo samo, če želiš na omarico pritrditi dvoj-
na vratca.  

202.619.92 10 €

UTRUSTA vezna letev za ličnice. Ličnico predala lah-
ko enostavno poravnaš z ostalimi vrati in ličnicami 
predalov v svoji kuhinji, s pomočjo UTRUSTA vezne le-
tve pa lahko ustvariš dodelan in eleganten videz. 

602.635.88 10 €

METOD komplet za montažo kuhinjskega otoka. 
Sestavni komplet ti olajša nameščanje omaric eno ob 
drugo ali pritrditev zaključne plošče na zadnjo stran 
podstavnih omaric.

202.984.10 10 €

UTRUSTA odmična spona z blažilcem za vodorav-
na vrata, 2k. Ta odmična spona ima vgrajen blažilec, 
ki omogoča počasno, mehko in tiho zapiranje vrat. 
Odmične spone so nastavljive po višini, globini in širi-
ni ter tako omogočajo enostavno nameščanje ličnice 
vrat. Pritrdilne odmične spone lahko na vrata pritrdiš 
brez vijakov, vrata pa lahko enostavno odstraniš, ko jih 
je treba očistiti. 
bela 504.624.80 40 €

UTRUSTA odmična spona z vgrajenim blažilcem 
110°, 2k. Ta odmična spona ima vgrajen blažilec, ki 
omogoča počasno, mehko in tiho zapiranje vratc. 
Blažilec lahko enostavno deaktiviraš z drsnim gum-
bom, če želiš na primer uporabiti odpiralo na pritisk 
ali če se vrata prepočasi zapirajo, in ga po potrebi po-
novno aktiviraš. 

404.017.84 9 €

UTRUSTA okovje za pritrditev predala na vrata.

202.699.31 4 €

VARIERA pokrivna kapica 100k. Pokrije luknje, izvr-
tane v omarice s steklenimi vrati ali v odprte police. 
Primerno za vse izdelke s 5-mm luknjami.
bela 002.263.15 1 €

Pri načrtovanju celotne kuhinje so pomembne tudi 
najmanjše podrobnosti. Vse je odvisno od tvojih potreb 
in želja – morda pa bo ravno ta majhen del poskrbel za 
velik učinek. 

UTRUSTA police*, bela, 2k. 

20×60 cm 702.056.06 4 €
30×37 cm 304.173.42 4 €
30×60 cm 304.173.99 6 €
40×37 cm 402.056.22 5 €
40×60 cm 302.056.13 7 €
60×37 cm 102.056.14 7 €
60×60 cm 502.056.12 10 €
80×37 cm 102.056.09 9 €
80×60 cm 702.056.11 13 €

Police

UTRUSTA polica za kotno visečo omarico*, 68 cm. 

dteklo 802.056.63 17 €
bela 002.056.62  12 €

UTRUSTA fiksna polica z zračnikom*, 60×60 cm. 

bela 902.135.73 9 €

UTRUSTA nosilec za pečico*. 

pocinkano 103.019.60 15 €

UTRUSTA polica za kotno podstavno omarico*, 
128 cm. 
bela 502.132.97 21 €

UTRUSTA polica za kotno podstavno omarico*, 
88 cm. 
bela 802.776.50 15 €

UTRUSTA polica*, steklena, 2k. 

30×37 cm 204.174.13 10 €
40×37 cm 202.133.31 10 €
60×37 cm 902.056.05 12 €
80×37 cm 202.056.04 14 €
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METOD notranja oprema in organizatorji

UTRUSTA držalo za brisače, 16 cm. Do brisač je 
enostavno priti, ker se lahko izvleče.
bela 502.472.16 9,99 €

VARIERA držalo za cev sesalnika. Lahko ga na-
mestiš na notranjo stran omare in tako lažje shra-
niš svoj sesalnik.
Srebrna barva 678.659.83 7,99 €

VARIERA držalo za likalnik. Poskrbi, da bodo stva-
ri urejene s pomočjo priloženega držala za likalnik.
Pocinkano 900.903.84 4,99 €

UTRUSTA kolona za čistila, 140 cm. Izvlečni orga-
nizatorji ti omogočajo boljši pregled nad čistili in 
olajšajo dostop do njih.

403.258.89 80 €

UTRUSTA odcejalnik za visečo omarico. Lahko ga 
namestiš v visečo omarico za več prostora na de-
lovni plošči.
40×35 cm 902.046.15 25 €
60×35 cm 202.046.14 30 €
80×35 cm 002.153.12 35 €

VARIERA koš za shranjevanje vrečk. Idealno za 
shranjevanje stvari, kot so plastične vrečke, toaletni 
papir/papirnate brisače, rokavice in nogavice.
bela 800.102.22 1,49 €

VARIERA izvlečna škatla. Škatla se lahko izvleče in 
tako omogoča enostaven dostop do notranjosti.
bela 402.417.95 6,99 €

VARIERA vstavek za polico, bela. Postavi na poli-
co, da dobiš več prostora za shranjevanje kozarcev, 
skled in kozarcev za začimbe. Omogoča enostaven 
pregled in dostop do vsebine omare.
32×13×16 cm 801.366.22 2,99 €
32×28×16 cm 601.366.23 4,99 €

VARIERA organizator za pokrovke, nerjaveče je-
klo. Dolžino lahko prilagodiš glede na svoje potre-
be po prostoru za shranjevanje. 

701.548.00 4,99 €

Dodatna notranja oprema in organizatorji VARIERA
držalo za krožnike, 15–21 cm, 
bambus. 003.846.92

7,99 €
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Načrtuj manj, živi bolj(e)
ENHET kuhinjo je enostavno kupiti, prav 
tako pa jo je enostavno posodobiti, če je 
to potrebno ali pa če si to preprosto želiš. 
Na spletu lahko izbiraš med že vnaprej 
pripravljenimi sestavi in z le nekaj kliki 
kupiš svojo najljubšo. Vse dele je mogo-
če enostavno in intuitivno sestaviti brez 
posebnih orodij. 

Igriva zasnova v različnih barvah te navdi-
huje, da ENHET prilagodiš svoji osebnosti. 
S kombinacijo zaprtih omaric in odprtih 
polic v stabilnih kovinskih okvirjih lahko 
izpostaviš svoje najljubše stvari, ostalo 
pa skriješ. ENHET kuhinjske enote so 
prav tako na voljo v različnih širinah in 
globinah, zato jih je enostavno prilagoditi 
manjšemu prostoru. 

Z ENHET pripomočki so tvoji kuhinjski 
pripomočki lepo organizirani in na dosegu 
roke, saj vključujejo vodilo, ki ga je mogo-
če premikati brez vrtanja v steno, vrtljiv 
pladenj za manjše predmete in vstavek 
za polico, ki ga preprosto obesiš v utore 
odprtega okvirja ter tako povečaš prostor 
za shranjevanje brez uporabe orodja.

IKEA ENHET kuhinja ima 10-letno 
garancijo.  
Več informacij o tem najdeš na 
strani 131

ENHET 
kuhinjski sistem
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ENHET K100 ENHET K102 ENHET K120 ENHET K123

ENHET K113 ENHET 115 ENHET K502 ENHET K505

ENHET celotne kuhinje

ENHET kuhinjski sistemENHET kuhinjski sistem 

Nakup celotne kuhinje verjetno še nikoli ni bil lažji. ENHET 
enote smo združili v številne praktične rešitve, ki jih lahko 
najdeš na spletu in neposredno kupiš. Poiskati moraš le ku-
hinjo, ki izpolnjuje tvoje potrebe in ustreza tvojemu značaju. 
S kombiniranjem odprtega in zaprtega prostora za shranje-

vanje, različnih barv in dodajanjem želenih dodatkov lahko 
v kratkem času izbereš in začneš uporabljati popolnoma 
funkcionalno kuhinjo po svoji meri.
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ENHET K109 (ŠxGxV) 183×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter kombinirane-
ga kuhalnega in delovnega prostora v majhnem, a dobro načrtovanem prostoru. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.374.61 422 € 993.375.12 433 €
Vrata s sivim okvirjem 093.374.70 488 € 193.375.25 490 €
Vrata v imitaciji hrasta 893.374.90 446 € 593.375.47 530 €
Vrata v imitaciji betona 093.374.94 452 € 793.375.32 482 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K110 (ŠxGxV) 183×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, združeno kuha-
lišče in delovni prostor ter pametna uporaba prostora za aparate. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 493.372.94 374 € 893.373.48 384 €
Vrata s sivim okvirjem 993.373.19 462 € 293.373.70 472 €
Vrata v imitaciji hrasta 893.373.34 412 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.373.38 424 € 993.373.76 460 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K111 (ŠxGxV) 183×63,5×222 cm.
Odprti in zaprti prostor za shranjevanje, prostor za samostoječe aparate in dovolj 
prostora za pripravo hrane ali zlaganje perila. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.373.87 322 € 193.374.60 288 €
Vrata s sivim okvirjem 193.374.41 354 € 093.374.65 368 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.374.49 306 € — —
Vrata v imitaciji betona 693.374.53 315 € 893.374.71 325 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K108 (ŠxGxV) 163×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, prostor za vgra-
dne aparate in dovolj delovnega prostora, če izbereš ozko kuhalno ploščo. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 393.373.79 380 € 093.374.32 379 €
Vrata s sivim okvirjem 793.373.82 447 € 393.374.40 457 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.374.25 394 € — —
Vrata v imitaciji betona 693.374.29 411 € 293.374.50 411 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K112 (ŠxGxV) 183×63,5×222 cm.
V tem dobro načrtovanem prostoru imate odprt in zaprt prostor za shranjevanje, 
delovni prostor ter prostor za samostoječe in vgradne aparate. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.374.74 294 € 893.375.03 300 €
Vrata s sivim okvirjem 193.374.79 365 € 193.375.11 375 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.374.93 313 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.374.99 320 € 293.375.15 330 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K113 (ŠxGxV) 183×63,5×222 cm.
Zaprt prostor za shranjevanje, ki skrije nered, odprt prostor za shranjevanje, 
kjer lahko pokažeš svoje najboljše kuhinjske posode, ter kombinirana delovna in 
kuhalna površina. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 393.374.21 381 € 393.374.16 392 €
Vrata s sivim okvirjem 793.374.19 473 € 893.374.14 489 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.374.20 421 € — —
Vrata v imitaciji betona 193.374.17 450 € 093.374.13 452 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K114 (ŠxGxV) 203×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, prostor za vgra-
dne aparate in dovolj delovnega prostora, če izbereš ozko kuhalno ploščo.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.374.07 434 € 393.374.02 446 €
Vrata s sivim okvirjem 693.374.05 595 € 193.373.99 654 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.374.06 469 € — —
Vrata v imitaciji betona 193.374.03 540 € 393.373.98 623 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 
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ENHET K115 (ŠxGxV) 203×63,5×222 cm.
Ta kuhinja je namenjena vgrajenim/vgradnim aparatom manjših dimenzij. Z 
ozko kuhalno ploščo dobiš večjo delovno površino – kot nalašč za manjše bivalne 
prostore.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.373.04 415 € 493.373.12 426 €
Vrata s sivim okvirjem 093.373.14 502 € 693.373.11 518 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.373.13 511 € — —
Vrata v imitaciji betona 793.373.15 527 € 393.373.17 496 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 
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ENHET celotne kuhinje

ENHET K100 (ŠxGxV) 103×63,5×222 cm.
Ta sestav je široka le 103 cm, vendar ponuja popolno mešanico odprtega in zaprte-
ga prostora za shranjevanje ter vseh potrebnih funkcij. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 393.366.81 278 € 693.367.12 278 €
Vrata s sivim okvirjem 493.366.90 360 € 393.367.18 364 €
Vrata v imitaciji hrasta 893.367.06 298 € — —
Vrata v imitaciji betona 293.367.09 304 € 293.367.33 324 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K101 (ŠxGxV) 103×63,5×222 cm. 
Ta sestav ponuja popolno mešanico odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje 
ter vseh funkcij, ki jih potrebuješ, na le 103 cm. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.368.95 268 € 293.369.26 248 €
Vrata s sivim okvirjem 593.369.01 329 € 993.369.61 346 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.369.12 263 € — —
Vrata v imitaciji betona — — 693.370.14 319 €
Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 593.369.20 260 € — —

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K102 (ŠxGxV) 123×63,5×222 cm.
Mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, delovni prostor in prostor 
za vgradne aparate – vse to na 123 cm. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.370.21 266 € 693.370.66 266 €
Vrata s sivim okvirjem 893.370.46 337 € 793.370.75 347 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.370.53 276 € — —
Vrata v imitaciji betona 793.370.61 280 € 393.370.82 300 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K103 (ŠxGxV) 123×63,5×222 cm.
Ta sestav ponuja popolno mešanico odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje 
ter kombinirano delovno in kuhalno površino – vse to na le 123 cm. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 593.370.95 268 € 993.371.16 268 €
Vrata s sivim okvirjem 593.376.46 352 € 493.371.33 362 €
Vrata v imitaciji hrasta 993.371.02 290 € — —
Vrata v imitaciji betona 293.371.10 298 € 493.371.66 318 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K104 (ŠxGxV) 123×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter funkcij, ki jih 
potrebuješ v majhnem, a dobro načrtovanem prostoru. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 493.371.71 320 € 393.372.23 349 €
Vrata s sivim okvirjem 893.371.74 381 € 093.372.29 381 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.372.17 348 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.372.20 357 € 493.372.32 381 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K105 (ŠxGxV) 143×63,5×222 cm.
Ta sestav je široka le 143 cm, vendar ponuja popolno mešanico odprtega in zaprte-
ga prostora za shranjevanje ter vseh potrebnih funkcij. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 793.372.35 276 € 693.372.50 272 €
Vrata s sivim okvirjem 193.372.38 336 € 393.372.56 348 €
Vrata v imitaciji hrasta 993.372.44 286 € — —
Vrata v imitaciji betona 293.372.47 293 € 793.372.59 307 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K106 (ŠxGxV) 163×63,5×222 cm.
Ta sestav je popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter 
zagotavlja dovolj prostor za samostoječe naprave. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 493.372.65 297 € 993.372.82 300 €
Vrata s sivim okvirjem 893.372.68 347 € 693.372.88 367 €
Vrata v imitaciji hrasta 193.372.76 306 € — —
Vrata v imitaciji betona 593.372.79 309 € 093.372.91 319 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

Izberi, klikni, kupi in sestavi: do kuhanja in druženja v kuhinji 
te loči le nekaj korakov. Čas je, da se posvetiš podrobnostim 
in poiščeš rešitev, ki ponuja želeno velikost, možnosti shra-
njevanja, barve in dodatke. V nadaljevanju najdeš informacije 

o različnih kombinacijah, ki jih potrebuješ za svojo odločitev. 
Najtežje bo izbrati svojega absolutnega favorita.
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ENHET K107 (ŠxGxV) 163×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter kombinirane-
ga kuhalnega in delovnega prostora v majhnem, a dobro načrtovanem prostoru. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.372.95 337 € 693.373.49 366 €
Vrata s sivim okvirjem 893.373.10 394 € 293.373.65 410 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.373.35 384 € — —
Vrata v imitaciji betona 393.373.41 396 € 093.373.71 398 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 
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ENHET K116 (ŠxGxV) 223×63,5×222 cm.
Mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, delovnega prostora in 
prostora za vgradne aparate je odlična kombinacija za vsakodnevnega kuharja. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.377.34 408 € 793.377.49 463 €
Vrata s sivim okvirjem 293.377.37 556 € 493.377.55 621 €
Vrata v imitaciji hrasta 093.377.43 514 € — —
Vrata v imitaciji betona — — 893.377.58 474 €
Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 393.377.46 494 € — —

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K117 (ŠxGxV) 223×63,5×222 cm.
Ta sestav je popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter 
zagotavlja dovolj prostora za samostoječe aparate. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.377.61 393 € 793.378.48 399 €
Vrata s sivim okvirjem 693.377.64 440 € 293.378.41 496 €
Vrata v imitaciji hrasta 793.378.29 428 € — —
Vrata v imitaciji betona 893.378.38 414 € 093.378.61 434 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K121 (ŠxGxV) 243×63,5×241 cm.
Ta ponuja prijeten kotiček za zajtrk in močan osebni izraz s policami in odprtim 
prostorom za stensko kuhinjsko napo. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.381.43 475 € 993.381.87 439 €
Vrata s sivim okvirjem 193.381.53 489 € 293.382.18 510 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.381.70 482 € — —
Vrata v imitaciji betona 893.381.83 493 € 593.382.31 514 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K118 (ŠxGxV) 243×63,5×222 cm.
Ta kuhinja je idealna, ko želiš skriti nered in aparate za vratca omaric in v predale za 
dodelan ter eleganten videz. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 893.378.76 499 € — —
Vrata s sivim okvirjem 393.378.88 568 € — —
Vrata v imitaciji hrasta 293.379.21 559 € — —
Vrata v imitaciji betona 793.379.28 634 € — —

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K119 (ŠxGxV) 243×63,5×241 cm.
Ta sestav ima vse funkcije, ki jih potrebuje domači kuhar. Z obilo odprtega prostora 
za shranjevanje pa daje kuhinji tudi osebni izraz. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 593.379.34 440 € 193.380.49 474 €
Vrata s sivim okvirjem 593.379.53 537 € 293.380.58 677 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.379.82 479 € — —
Vrata v imitaciji betona 793.380.46 541 € 493.380.62 486 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K120 (ŠxGxV) 243×63,5×222 cm.
Dobro načrtovan sestav, ki vključuje popolno mešanico odprtega in zaprtega pros-
tora za shranjevanje ter veliko prostora za pripravo hrane. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.380.75 585 € 993.381.06 557 €
Vrata s sivim okvirjem 093.380.78 641 € 293.381.19 682 €
Vrata v imitaciji hrasta 393.380.91 617 € — —
Vrata v imitaciji betona 693.380.99 602 € 293.381.24 672 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K122 (ŠxGxV) 243×63,5×222 cm.
Popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje ter dovolj prosto-
ra na delovnih površinah za pripravo hrane ali zlaganje perila.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.377.91 452 € 393.378.12 481 €
Vrata s sivim okvirjem 393.377.94 526 € 093.378.23 590 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.378.03 468 € — —
Vrata v imitaciji betona 193.378.08 478 € 593.378.30 528 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 
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ENHET K123 (ŠxGxV) 323×63,5×241 cm.
Ta ponuja osebno mešanico odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, prosto-
ren delovni kotiček in vse funkcije, ki jih potrebuje nadebudni kuhar. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.378.36 881 € 993.378.85 806 €
Vrata s sivim okvirjem 593.378.49 935 € 593.379.05 1092 €
Imitacija hrasta/bela osnovna 
vrata 293.378.60 937 € — —

Vrata v imitaciji betona — — 593.379.10 951 €
Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 293.378.79 878 € — —

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 



5958

ENHET K502 (ŠxGxV) 121,5/185×63,5×222 cm.
Ta sestav ponuja popolno mešanico odprte in zaprte shrambe ter kuhinjskega 
otoka za kuhanje, delo, uživanje v prigrizkih ali druženje. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.381.84 494 € 493.382.17 513 €
Vrata s sivim okvirjem 993.381.92 562 € 593.382.26 544 €
Vrata v imitaciji hrasta 993.382.05 529 € — —
Vrata v imitaciji betona 593.382.12 571 € 393.382.32 640 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K500 (ŠxGxV) 170,5/168,5×63,5×222 cm.
Kotna rešitev z mešanico odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, kjer je vse 
na dosegu roke za lažji potek dela. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.379.27 442 € 593.379.67 448 €
Vrata s sivim okvirjem 893.379.37 543 € 293.379.78 543 €
Vrata v imitaciji hrasta 093.379.55 461 € — —
Vrata v imitaciji betona 093.379.60 465 € 793.379.85 565 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K503 (ŠxGxV) 210,5/248,5×63,5×226 cm. 
Ponuja prostor za vgradne aparate in kotno rešitev, kjer je vse na dosegu roke za 
lažji potek dela. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.381.29 666 € 593.381.27 633 €
Vrata s sivim okvirjem 793.381.31 743 € 793.381.26 834 €
Imitacija hrasta/bela osnovna 
vrata 393.381.33 702 € — —

Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 993.381.30 739 € 993.381.25 739 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K504 (ŠxGxV) 181,5/245×63,5×241 cm.
Ta sestav ponuja popolno mešanico odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje 
ter kuhinjskega otoka, ki spodbuja interakcijo med kuhanjem.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.382.37 584 € 693.382.35 598 €
Vrata s sivim okvirjem 893.382.39 666 € 993.382.34 802 €
Vrata v imitaciji hrasta 493.382.41 638 € — —
Vrata v imitaciji betona 093.382.38 638 € 193.382.33 776 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K501 (ŠxGxV) 181,5/121,5×63,5×222 cm.
Ta ponuja obilo prostora za shranjevanje v odprtem kotu in prilagodljivost, da 
kuhalno ploščo pospraviš ter ustvariš dovolj prostora za druge dejavnosti. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.381.36 456 € 493.381.61 462 €
Vrata s sivim okvirjem 093.381.39 527 € 993.381.73 557 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.381.46 495 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.381.54 489 € 493.381.80 504 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K505 (ŠxGxV) 181,5/281,5×63,5×241 cm.
Tu imaš prijeten kotiček za zajtrk, kjer lahko svoj osebni izraz poudariš z odprtimi 
predali – za kuharja, ki je rad v kuhinji.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.380.68 688 € 593.380.66 830 €
Vrata s sivim okvirjem 793.380.70 801 € 793.380.65 781 €
Vrata v imitaciji hrasta 393.380.72 762 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.380.69 787 € 093.380.64 856 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET K506 (ŠxGxV) 261,5/221,5×63,5×222 cm.
Ta kuhinja ponuja vse funkcije, ki jih potrebuješ, in velik delovni prostor za pripravo 
hrane ali zlaganje oblačil.  

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.380.23 756 € 093.380.21 894 €
Vrata s sivim okvirjem 193.380.25 877 € 293.380.20 937 €
Vrata v imitaciji hrasta 793.380.27 886 € — —
Vrata v imitaciji betona 493.380.24 825 € 493.380.19 982 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 
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ENHET K507 (ŠxGxV) 190,5/228,5×63,5×222 cm.
Ta mali sestav ponuja vse funkcije, ki jih domači kuhar potrebuje, tudi dobro načrto-
van prostor za aparate. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 393.379.92 561 € 693.379.95 530 €
Vrata s sivim okvirjem 293.379.97 612 € 093.379.98 641 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.380.01 579 € — —
Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 193.379.93 547 € 493.379.96 567 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 



6160

ENHET dodatne sestavi 

ENHET K508 (ŠxGxV) 168,5/290,5×63,5×241 cm.
Ta vključuje stensko omarico za shranjevanje v različnih globinah, ki služi vsem 
tvojim potrebam – kuhinja z osebnim izrazom, kjer je vse na dosegu roke. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 093.378.37 682 € 293.379.02 774 €
Vrata s sivim okvirjem 893.378.95 886 € 393.379.06 938 €
Imitacija hrasta/bela osnovna 
vrata 893.379.18 750 € — —

Imitacija betona/bela osnovna 
vrata 093.379.17 760 € 293.379.16 817 €

Opomba! Aparati in svetila niso vključeni. 

ENHET A100 stenski sestav za shranjevanje (ŠxGxV) 
60×30×255 cm.
Ta sestav je popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, saj 
skrije nered in postavi na ogled stvari, ki so ti všeč. Visoka omara nudi dovolj pros-
tora za hrano, brisače in detergente, pri tem pa ne zavzame veliko prostora na tleh. 
Kot nalašč za najboljši izkoristek stenske površine v manjših prostorih. Odprt viseči 
okvir z dvema policama zagotavlja dober pregled in enostaven dostop do kozarcev, 
steklenic in pogosto uporabljenih stvari. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.314.05 189 € 293.314.53 192 €
Vrata s sivim okvirjem 893.314.07 204 € 793.314.17 205 €
Vrata v imitaciji betona 893.314.12 214 € 593.314.18 214 €

ENHET A101 stenski sestav za shranjevanje (ŠxGxV) 
120×30×150 cm.
Ta sestav ponuja prostor za koš za smeti in/ali brisače. V viseči omarici je dovolj 
prostora za hrano, brisače in detergente. Odprt viseči okvir omogoča dober pregled 
in enostaven dostop do kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. 
Prostor pod odprtim okvirjem lahko pametno izkoristiš za obešanje brisač ali 
postavitev samostoječega koša za smeti ali pa celo vozička. Ta kombinacija vključuje 
tudi ENHET vrtljivo polico, ki ti omogoča hiter in enostaven dostop do manjših 
predmetov, kot so ključi, dodatki, vitamini ali kozarci za začimbe. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 093.314.54 185 € 793.314.55 188 €
Vrata s sivim okvirjem 793.314.36 196 € 893.314.50 197 €
Vrata v imitaciji hrasta 193.314.44 196 € — —
Vrata v imitaciji betona 893.314.45 200 € 693.314.51 200 €

Pri ENHET je najpomembnejša preprostost ter možnost 
spreminjanja in prilagajanja doma glede na spreminjajoče se 
življenje. Ne glede na to, kaj se zgodi, je vsakdanje življenje ve-
liko lažje, če so vse stvari na svojem mestu, zlasti če je na voljo 
malo prostora. Zato smo razvili te sestave, ki jih lahko dodaš 

svoji ENHET kuhinji in tako ustvariš dodaten prostor za delo in/
ali shranjevanje. Izberi tistega, ki najbolje ustreza tvojim potre-
bam in s katerim boš najbolj učinkovito izkoristil/-a prostor.

ENHET kuhinjski sistem – dodatni sestaviENHET kuhinjski sistem – celotne kuhinje
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ENHET A104 regal za kuhinjski otok 
(ŠxGxV) 123×63,5×91 cm.
Ta kuhinjski otok bo v središču pozornosti ne glede na to, ali na njem pripravljaš 
hrano, nanj zlagaš živila iz vrečke ali na njem postrežeš prigrizke. Sestav ponuja ve-
liko odprtega prostora za shranjevanje večjih stvari, kot so lonci, ponve in košare za 
kruh. Uporabiš pa ga lahko tudi za pripravo ali postrežbo hrane, ali pa nanj postaviš 
veliko skledo s sadjem. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

693.315.16 156 € 493.315.17 196 €

ENHET A105 sestav za shranjevanje pečice/kuhalne plošče 
(ŠxGxV) 143×63,5×91 cm.
Ta sestav ponuja 2 delovna prostora, veliko odprtega prostora za shranjevanje in 
priročen predal pod pečico za ponve, folijo in papir za peko. Na eno stran shrani 
lonce, ponve in sklede za pripravo hrane, na drugo pa vse za postavitev mize. 
Stenska kuhinjska napa pomembno vpliva na kakovost zraka in na celoten videz 
prostora. Naprodaj posebej. 

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

293.315.18 188 € 093.315.19 220 €

ENHET A107 viseči sestav za shranjevanje 
(ŠxGxV) 123×63,5×207 cm.
Vključuje odprt in zaprt prostor za shranjevanje ter delovno ploščo, ki je dovolj 
velika, da lahko nanjo postaviš prenosno kuhalno ploščo in kavni aparat. Z visečo 
omarico z vrati lahko dobro izkoristiš prostor nad delovno ploščo. Je kot nalašč za 
pospravljanje steklovine in namiznega pribora, ki bo tako zaščiten pred prahom. 
Odprti okvirji zagotavljajo dovolj prostora za posode in manjše naprave, kot so 
opekač za kruh, mešalnik in kuhalnik riža. Prostor ob odprtih okvirjih je kot nalašč 
za samostoječi hladilnik ali zamrzovalnik. V kombinaciji z mikrovalovno pečico 
ali prenosno indukcijsko ploščo pa dobiš pravo malo kuhinjo. Naprodaj posebej. 
Prostor ob omarici je primeren tudi za pomivalni stroj ali pa celo za pralni stroj, če 
želiš poskrbeti za pralnico, ki ima v bližini tudi priročno shrambo za detergente. Ta 
sestav vključuje tudi SKATTÅN posode, ki prihranijo prostor v predalih in omogočajo 
enostaven dostop do jedilnega pribora in zelišč.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 893.315.58 210 € 893.315.63 253 €
Vrata s sivim okvirjem 693.315.59 251 € 193.315.66 262 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.315.61 221 € — —
Vrata v imitaciji betona 093.315.62 225 € 793.315.68 265 €

ENHET A108 sestav za shranjevanje za kuhinjski otok s 
sedeži (ŠxGxV) 123×63,5×91 cm. 
Ta kuhinjski otok bo kmalu tvoje najljubše mesto za uživanje v prigrizkih, delo in 
druženje, saj imaš vse stvari na dosegu roke. Kuhinjski otok ponuja veliko odprtega 
prostora za shranjevanje stvari, kot so sklede in pladnji. Ima dovolj prostora, da 
se usedeš in nekaj poješ, uporabiš pa ga lahko tudi kot bar s prigrizki za večerno 
druženje s prijatelji. Z ENHET dodatki lahko še dodatno razširiš uporabo sestava za 
shranjevanje.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

593.315.69 145 € 993.315.72 185 €

ENHET A110 viseči/talni sestav za shranjevanje 
(ŠxG) 60x30 cm. 
Ta sestav zagotovi želen dodaten prostor za shranjevanje, kjer je vse pri roki. Odprti 
okvirji zagotavljajo dober pregled, vse stvari pa so na dosegu roke. Zgornja povr-
šina osnovnega okvirja je idealna za stvari, kot so kavni aparat ali dodatki. ENHET 
vrtljiva polica omogoča hiter in enostaven dostop do manjših predmetov, kot so 
ključi, pripomočki, vitamini ali kozarci za začimbe. Z lahkoto se pritrdi na kateri koli 
odprt okvir v ENHET seriji. Ta sestav vključuje tudi ENHET viseči vstavek za polico, ki 
poskrbi za več prostora za shranjevanje med policami v odprtih okvirjih.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

093.315.76 92 € 893.315.77 92 €

ENHET A109 sestav za shranjevanje samostoječih naprav 
(ŠxGxV) 121,5×63,5×222 cm.
Odprt prostor za shranjevanje ustvarja občutek zračnosti, dodatki pa so na dosegu 
roke. Sestav vključuje celo idealno mesto za hladilnik. Z odprtim visečim okvirjem 
lahko dobro izkoristiš prostor nad delovno ploščo. Kot nalašč za obešanje pribora 
ali shranjevanje skodelic za kavo, steklenic ali kozarcev, ki jih pogosto uporabljaš. 
Z odprtim okvirjem ti bodo stvari, kot so servirni krožniki in namizni pribor, vedno 
pri roki. Prostor ob odprtem okvirju je kot nalašč za samostoječi hladilnik ali zamr-
zovalnik. V kombinaciji z mikrovalovno pečico ali prenosno indukcijsko ploščo pa 
dobiš pravo malo kuhinjo. Naprodaj posebej. Prostor ob omarici je primeren tudi 
za pomivalni stroj ali pa celo za pralni stroj, če želiš poskrbeti za pralnico, ki ima v 
bližini tudi priročno shrambo za detergente. Ta sestav vključuje tudi SKATTÅN po-
sode, ki prihranijo prostor v predalih in omogočajo enostaven dostop do jedilnega 
pribora in zelišč.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

793.315.73 115 € 593.315.74 155 €

ENHET A102 viseči sestav za shranjevanje 
60X30x150 cm (ŠxGxV) 
Ta sestav ponuja ravno dovolj prostora za koše za smeti ali pralni stroj. Z odprtim 
visečim okvirjem lahko dobro izkoristiš prostor pod omarico. Omogoča dober 
pregled in enostaven dostop do kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporab-
ljaš. Prostor pod odprtim okvirjem lahko pametno izkoristiš za obešanje brisač ali 
postavitev samostoječega koša za smeti, lahko pa ga uporabiš tudi za shranjevanje 
vozička. Sestav lahko služi tudi kot pralnica s shrambo za detergente in prostorom 
pod odprtim okvirjem za pralni stroj. Ta sestav vključuje tudi ENHET vrtljivo polico, 
ki omogoča hiter in enostaven dostop do manjših predmetov, kot so kozarci za 
začimbe.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 293.314.34 91 € 693.314.65 94 €
Vrata s sivim okvirjem 593.314.56 100 € 093.314.68 101 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.314.61 100 € — —
Vrata v imitaciji betona 193.314.63 103 € 893.314.69 103 €

ENHET A103 viseči sestav za shranjevanje (ŠxGxV) 
121,5×63,5×222 cm.
Ta sestav ponuja ravno dovolj prostora za samostoječi hladilnik. Omarica ima 3 
priročne predale, ki so primerni tako za najmanjši pribor kot za največje lonce. 
Prostor ob omarici je kot nalašč za samostoječi hladilnik ali zamrzovalnik. Skupaj s 
TILLREDA mikrovalovno pečico ali prenosno indukcijsko ploščo pa dobiš funkcional-
no mini kuhinjo. Naprodaj posebej. Prostor ob omarici je primeren tudi za pomival-
ni stroj ali pa celo za pralni stroj, če želiš poskrbeti za pralnico, ki ima v bližini tudi 
priročno shrambo za detergente. Z ENHET kljukami je kuhinjski pribor na dosegu 
roke. Zdrsnejo v utore pod odprtimi ENHET okvirji. ENHET posode prihranijo 
prostor v predalih in omogočajo enostaven dostop do pripomočkov in zelišč. Sestav 
vključuje tudi ENHET viseči vstavek za polico, ki ustvari več prostora za shranjevanje 
med policami v odprtih ENHET okvirjih. Kot nalašč za organiziranje stvari, kot so 
skodelice za espresso ali kozarci.

Ta sestav z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 693.314.70 218 € 793.315.11 224 €
Vrata s sivim okvirjem 293.314.86 261 € 393.315.13 273 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.315.07 231 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.315.10 234 € 193.315.14 254 €
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ENHET A116 viseči sestav za shranjevanje 
80x30x150 cm (ŠxGxV)
Ta sestav skrije nered in na ogled postavi stvari, ki so vam všeč. Viseča omarica 
zagotavlja dovolj prostora za živila. Odprt viseči okvir omogoča dober pregled in 
enostaven dostop do kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. Prostor 
pod odprtim okvirjem je kot nalašč za obešanje brisač, vanj pa lahko tudi postaviš 
samostoječ koš za smeti, klop ali voziček. Sestav lahko služi tudi kot pralnica s 
shrambo za detergente in prostorom pod odprtim okvirjem za pralni stroj. Ta 
sestav vključuje tudi ENHET vrtljivo polico, ki omogoča hiter in enostaven dostop do 
manjših predmetov, kot so kozarci za začimbe.

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.314.64 114 € 493.314.52 118 €
Vrata s sivim okvirjem 393.314.62 — 093.314.49 122 €
Vrata v imitaciji hrasta 993.314.59 121 € — —
Vrata v imitaciji betona 393.314.57 123 € — —

ENHET A117 viseči sestav za shranjevanje 
(ŠxGxV) 120×30×225 cm. 
Ta sestav z odprtim in zaprtim prostorom za shranjevanje skrije nered in je vzne-
mirljivo privlačen. Viseča omarica zagotavlja dovolj prostora za živila. Z odprtim 
visečim okvirjem lahko dobro izkoristiš prostor med omaricami. Idealno mesto za 
shranjevanje najljubših kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. 

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 493.314.47 261 € 993.314.35 270 €
Vrata s sivim okvirjem 693.314.46 294 € 093.314.25 297 €
Vrata v imitaciji hrasta — — — —
Vrata v imitaciji betona 793.314.41 306 € 393.314.24 306 €

ENHET A118 viseči sestav za shranjevanje 
30x30x180 cm (ŠxGxV) 
Ta okvir najbolje izkoristi ozek prostor, saj ponuja velik prostor za shranjevanje, 
enostaven dostop in odličen pregled nad stvarmi. Odprt visoki okvir ponuja dovolj 
prostora za shranjevanje, pri tem pa ne zaseda preveč prostora. Omogoča dober 
pregled in enostaven dostop do stvari, ki jih pogosto uporabljaš. Sestav vključuje 
tudi ENHET viseči vstavek za polico, ki ustvari več prostora za shranjevanje med po-
licami v odprtih ENHET okvirjih. Kot nalašč za organiziranje stvari, kot so skodelice 
za espresso ali kozarci.

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

593.314.23 65 € 393.314.19 65 €

ENHET A113 viseči sestav za shranjevanje 
40x15x150 cm (ŠxGxV) 
Ta sestav je odlična mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, ki 
skriva nered, obenem pa poskrbi, da so ti stvari, ki jih potrebuješ vsak dan, vedno 
pri roki. Viseča omarica skrije nered in zaščiti stvari pred prahom. Z odprtim visečim 
okvirjem lahko dobro izkoristiš prostor pod omarico. Omogoča dober pregled in 
enostaven dostop do kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. Če 
izkoristiš stenski prostor za shranjevanje, lahko talni prostor uporabiš za druge 
stvari, kot sta košara za perilo ali koš za smeti. Ta sestav vključuje tudi ENHET 
vrtljivo polico, ki omogoča hiter in enostaven dostop do manjših predmetov, kot so 
kozarci za začimbe.

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 793.314.98 62 € 093.314.92 62 €
Vrata s sivim okvirjem — — 493.314.90 69 €
Vrata v imitaciji hrasta 893.314.93 69 € — —
Vrata v imitaciji betona 693.314.94 71 € — —

ENHET A114 sestav za pranje perila 120x30x150 cm (ŠxGxV) 
Ta sestav zagotavlja prostor za sušenje perila. Ta rešitev za pranje perila ti bo 
koristila tako v kuhinji kot v kopalnici ali pralnici. Odprt viseči okvir je kot nalašč za 
shranjevanje brisač, košar in drugih pogosto uporabljenih stvari, ki ti bodo tako 
na dosegu roke. Viseča omarica je primerna za shranjevanje pralnih sredstev in 
čistilnih pripomočkov. Prostor pod omarico in visečim okvirjem pa je kot nalašč za 
pralni stroj in koš za perilo. Za obešanje perila lahko dodaš tudi letev s kljukami. 
Naprodaj posebej. 

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 893.314.88 141 € 193.314.82 144 €
Vrata s sivim okvirjem — — 593.314.80 149 €
Vrata v imitaciji hrasta 993.314.83 148 € — —
Vrata v imitaciji betona 793.314.84 150 € 793.314.79 150 €

ENHET A115 viseči sestav za shranjevanje 
60×30×180 cm (ŠxGxV) 
Ta visoka omarica in odprt viseči okvir omogočata, da prostor na steni izkoristiš za 
shranjevanje, hkrati pa prihraniš prostor na tleh. Visoka omarica zagotavlja dovolj 
prostora za živila. Odprt viseči okvir omogoča dober pregled in enostaven dostop 
do kozarcev, steklenic in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. Z ENHET visečim vstavkom 
za polico lahko dobro organiziraš stvari in ustvariš še več prostora v ENHET odprtih 
okvirjih. Kot nalašč za kozarce ali skodelice za espresso. 

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.314.78 146 € 093.314.73 149 €
Vrata s sivim okvirjem — — 493.314.71 157 €
Vrata v imitaciji hrasta 593.314.75 155 € — —
Vrata v imitaciji betona 893.314.74 160 € 293.314.67 161 €

ENHET kuhinjski sistem – dodatni sestaviENHET kuhinjski sistem – dodatni sestavi

ENHET A111 viseči sestav za shranjevanje 
(ŠxG) 40x30 cm.
Tudi v majhnih prostorih ti lahko koristi zaprta shramba, ki skriva nered, in odprta 
shramba, ki na ogled postavi stvari, ki so ti všeč. Viseča omarica skrije nered in zaš-
čiti stvari pred prahom. Z odprtim visečim okvirjem lahko dobro izkoristiš prostor 
pod omarico. Omogoča dober pregled in enostaven dostop do kozarcev, steklenic 
in stvari, ki jih pogosto uporabljaš. Z ENHET visečim vstavkom za polico lahko dobro 
organiziraš stvari in ustvariš še več prostora v ENHET odprtih okvirjih. 

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 993.355.94 69 € 893.355.99 72 €
Vrata s sivim okvirjem — — 293.356.01 77 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.355.97 76 € — —
Vrata v imitaciji betona 093.355.98 78 € 093.356.02 78 €

ENHET A112 sestav za pranje perila
90x30x180 cm (ŠxGxV)
Ta sestav je popolna mešanica odprtega in zaprtega prostora za shranjevanje, nudi 
pa tudi prilagojen prostor za pralni stroj in koš za perilo. Ta rešitev za pranje perila 
ti bo koristila tako v kuhinji kot v kopalnici ali pralnici. Viseče omarice so kot nalašč 
za shranjevanje brisač in perila ali za skrivanje čistilnih sredstev. Če izkoristiš stenski 
prostor za shranjevanje, lahko talni prostor uporabiš za pralni stroj ali košaro za 
perilo. Z odprtim visečim okvirjem bodo vsi detergenti na dosegu roke in v bližini 
pralnega stroja. 

Ta kombinacija z Beli okvir Okvir v antracitni 
barvi

Osnovna bela vrata 193.315.09 157 € 493.315.03 160 €
Vrata s sivim okvirjem 393.315.08 172 € 893.315.01 173 €
Vrata v imitaciji hrasta 293.315.04 172 € — —
Vrata v imitaciji betona 993.315.05 180 € 593.314.99 180 €



6766

ENHET
vrata in ličnice

Pokaži svoje prave barve
Ne glede na to, ali se odločiš za klasičen 
enobarven videz ali bolj zabavno meša-
nico različnih odtenkov, ENHET ponuja 
vrsto vrat, ki bodo ustrezala tvojim 
željam. Na voljo so osnovne barve, ki v 
kuhinjo vnesejo čist, svetel in svež videz, 
ki ga lahko kombiniraš z vsemi barvami 
mavrice, in vrata z vzorci ali visokim sija-
jem, če ti je všeč industrijski in sodoben 
slog. Seveda lahko za resnično perso-

nalizirano kuhinjo mešaš tudi barve in 
vzorce, za bolj igriv izraz pa kombiniraš 
zaprta vrata z odprtimi policami. Ne gle-
de na slog, ki ga izbereš, je površino vrat 
enostavno vzdrževati, odporna pa je tudi 
proti vlagi, praskam in udarcem. Tako je 
kuhinja dobro pripravljena, da bo zdrža-
la leta in leta vsakodnevne uporabe. 

Kuhinjska vrata imajo 10-letno 
garancijo. Več informacij o tem 
najdeš na strani 131  
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Slogi ENHET vrat in ličnic predalov

ENHET vrata in ličniceENHET vrata in ličnice

Bela
Z belimi vrati in ličnicami ustvariš 
čist, svetel in svež videz, ki ga lahko 
uskladiš s poudarki v vseh barvah 
mavrice. Preprosto in vedno v stilu. 

Siv okvir
S sivo barvo ustvariš topel in pri-
jeten občutek. Kot nalašč, če želiš 
diskretno barvo, ki se z vsem dobro 
sklada. Sodobno ali klasično – izbira 
sloga je tvoja. 

Vrata

60×60 cm 504.521.55 8 €
40×75 cm 304.521.61 7 €
60×75 cm 904.521.63 9 €
30×180 cm 204.521.66 14 €

Ličnica za pomivalni stroj
45×75 cm 004.997.73 8 €
60×75 cm 904.521.63 9 €

Ličnica
40×15 cm 404.521.65 3 €
60×15 cm 504.521.60 4 €
80×15 cm 704.521.59 4 €
40×30 cm, 2 k 704.521.64 7 €
60×30 cm, 2 k 804.521.68 10 €
80×30 cm, 2 k 904.521.58 12 €

Ličnica za podstavno omarico za pečico
60×14 cm 604.574.78 4 €

Vrata

60×60 cm 004.576.69 12 €
40×75 cm 204.576.68 11 €
60×75 cm 804.576.70 15 €
30×180 cm 604.576.66 20 €

Ličnica za pomivalni stroj
45×75 cm 604.997.70 12 €
60×75 cm 804.576.70 15 €

Ličnica

40×15 cm 604.576.71 4 €
60×15 cm 204.576.73 5 €
80×15 cm 704.576.75 5 €
40×30 cm, 2 k 404.576.72 14 €
60×30 cm, 2 k 004.576.74 16 €
80×30 cm, 2 k 504.576.76 18 €

Ličnica za podstavno omarico za pečico
60×14 cm 304.576.77 5 €

Imitacija hrasta
Dobro partnerstvo, ki ga lahko 
vidiš in otipaš. Površino s folijo je 
enostavno čistiti. Odporna je proti 
vlagi, praskam in udarcem. Vzorec 
lesa pa ima živahen in topel videz. 

Imitacija betona
Odlična izbira, če želiš sodoben, 
industrijski videz, ki je topel in 
vabljiv. Vzorec spominja na beton, 
folija pa je trpežna in enostavna za 
vzdrževanje.

Vrata

60×60 cm 604.576.47 12 €
40×75 cm 804.576.46 11 €
60×75 cm 404.576.48 15 €
30×180 cm 304.576.44 20 €

Ličnica za pomivalni stroj
45×75 cm 204.997.72 12 €
60×75 cm 404.576.48 15 €

Ličnica

40×15 cm 204.576.49 4 €
60×15 cm 804.576.51 5 €
80×15 cm 904.576.55 5 €
40×30 cm, 2 k 004.576.50 14 €
60×30 cm, 2 k 604.576.52 16 €
80×30 cm, 2 k 704.576.56 18 €

Ličnica za podstavno omarico za pečico
60×14 cm 504.576.57 5 €

Vrata

60×60 cm 704.576.99 14 €
40×75 cm 904.576.98 13 €
60×75 cm 304.577.00 18 €
30×180 cm 304.576.96 25 €

Ličnica za pomivalni stroj
45×75 cm 804.997.69 14 €
60×75 cm 304.577.00 18 €

Ličnica

40×15 cm 104.577.01 5 €
60×15 cm 704.577.03 6 €
80×15 cm 204.577.05 6 €
40×30 cm, 2 k 904.577.02 16 €
60×30 cm, 2 k 504.577.04 18 €
80×30 cm, 2 k 004.577.06 20 €

Ličnica za podstavno omarico za pečico
60×14 cm 804.577.07 6 €
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Bodi brez predsodkov!
V nenehno spreminjajočem se svetu 
smo lahko prepričani le v to, da se bomo 
z njim spreminjali tudi mi in naši domo-
vi. Zato ENHET ponuja ogromno kom-
binacij, ki jih lahko prilagodimo vsaki 
življenjski situaciji ali pa samo spremem-
bi okusa. 

Z vrsto omaric in okvirjev lahko ustvariš 
kuhinjo, ki ustreza tvojim potrebam in 
osebnosti. Odločiš se lahko celo za živo 
rdeči okvir, ki resnično pritegne pozor-
nost. Odprti viseči okvirji dobro izkoristi-

jo prostor nad umivalnikom in delovno 
ploščo ter so kot nalašč za obešanje 
kuhinjskih pripomočkov ali postavitev 
namiznega pribora in drugih pogosto 
uporabljenih stvari. Izbira širokih in oz-
kih omaric ter globokih in plitvih okvirjev 
ti daje odlično priložnost za učinkovito 
uporabo prostora. Preprosto prilago-
dljiva kuhinja z 10-letno garancijo te bo 
spremljala še dolga leta. 

ENHET 
omarice 
in okvirji

IKEA ENHET kuhinja ima 
brezplačno 10-letno garancijo.  
Več informacij o tem najdeš na 
strani 131
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ENHET omarice in okvirjiENHET omarice in okvirji

ENHET odprti okvirjiENHET zaprte omarice

Serija ENHET je funkcionalna in enostavna za načrto-
vanje. Izberi kombinacije, ki so ti všeč, nato pa izberi 
še naprave, kuhinjska korita, pipe, gumbe in ročaje. 
Končano!

Skrij nered za zaprtimi vrati omaric, svoje najlepše 
stvari pa postavi na ogled v odprte ENHET okvirje. Z 
odprtim prostorom za shranjevanje in predmeti, ki jih 
postaviš na police, lahko izraziš svojo osebnost, pri tem 
pa v kuhinji ustvariš bolj dinamično in zračno vzdušje. 
Za še več možnosti prilagajanja so okvirji v različnih 
barvah, ki jih lahko poljubno kombiniraš in prilagajaš. 
Izberi enobarvne za bolj klasičen videz ali pa dodaj kan-
ček rdeče barve kot zabaven detajl.

Odprta shramba ponuja tudi dober pregled nad vsemi 
kuhinjskih izdelki, najpogosteje uporabljeni kuhinjski 
pripomočki na policah pa ti bodo vedno na dosegu 
roke. Z mešanico zaprtega in odprtega prostora za 
shranjevanje je mogoče ustvariti kuhinjo, ki omogoča 
enostavno pripravo hrane in je privlačna na pogled. 
Navdahnila te bo za kuhanje, tvoji prijatelji in družina 
pa ti bodo v njej z veseljem delali družbo.
 

ENHET viseči okvir s policami – globina 30 cm.

40×30×75 cm
bela 904.489.44 35 €
antracitna 604.489.45 35 €

ENHET visok okvir s policami.

30×30×180 cm
bela 404.489.46 59 €
antracitna 204.489.47 59 €
60×30×180 cm
bela 804.489.54 80 €
antracitna 704.489.64 80 €

60×30×75 cm
bela 204.489.71 40 €
antracitna 004.489.72 40 €

ENHET viseča omarica s polico, 60×30×60 cm. Ta 
viseča omarica ti omogoča dober pregled ter je zato 
kot nalašč za steklenice in kozarce. Dodaj kanček oseb-
nega stila z najljubšimi ENHET vrati. Lahko se namesti 
nad stensko kuhinjsko napo. Lepo se bo prilegala vrsti 
ENHET visečih omar (višine 75 cm) in ustvarila enoten 
videz. Prostor nad kuhinjsko napo spremeni v upora-
ben prostor za shranjevanje.
bela 904.404.29 30 €

ENHET viseča omarica z 2 policama. Ta viseča oma-
rica ti omogoča dober pregled ter je zato kot nalašč 
za steklenice in kozarce. Dodaj kanček osebnega stila 
z najljubšimi ENHET vrati. Viseča omarica z dvema 
policama dobro izkoristi stenski prostor, pogosto upo-
rabljene stvari pa ti bodo tako vedno pri roki. 
40×15×75 cm
bela 104.404.47 20 €
siva 004.404.43 22 €
60×15×75 cm
bela 204.404.56 25 €
siva 404.404.55 27 €

ENHET viseča omarica z 2 policama. Ta viseča oma-
rica ti omogoča dober pregled ter je zato kot nalašč 
za steklenice in kozarce. Dodaj kanček osebnega stila 
z najljubšimi ENHET vrati. V viseči omarici z dvema 
policama ti bodo steklenice, kozarci in stvari, ki jih 
pogosto uporabljaš, vedno na dosegu roke. Zaprt 
prostor za shranjevanje v prostoru poskrbi za miren in 
bolj enakomeren videz kot odprta shramba.
40×30×75 cm
bela 104.404.28 28 €
60×30×75 cm
bela 504.404.12 33 €
80×30×75 cm
bela 604.404.16 40 €

ENHET viseči okvir s policami – globina 15 cm. 

40×15×75 cm
bela 704.489.35 26 €
antracitna 304.489.37 26 €

ENHET podstavni okvir s policami.

40×60×75 cm
bela 204.489.52 40 €
antracitna 004.489.53 40 €

60×60×75 cm
bela 304.489.75 50 €
antracitna 104.489.76 50 €

ENHET noge za odprte okvirje, 12,5 cm, 2k. Za upo-
rabo na ENHET odprtih podstavnih okvirjih globine 
60 cm in višine 75 cm. Z 12,5 cm visokimi nogami 
bodo podstavni okvirji na udobni delovni višini. Če 
želiš v prostor vnesti posebne detajle, izberi želeno 
barvo, ki jo želiš uskladiti s podstavnim okvirjem. 
Noge so nastavljive od 11 do 13,5 cm, da kompenzira-
jo nepravilnosti na tleh.
bela 404.599.11 5 €
antracitna 204.599.12 5 €

ENHET komplet za montažo kuhinjskega otoka 
(rešitev). S tem kompletom za montažo lahko sestaviš 
kuhinjski otok svojih sanj. Je enostaven, kuhinji pa 
doda novo dimenzijo. Omogoča povezavo 2 ali 3 
odprtih ENHET podstavnih okvirjev in tako ustvari 
samostoječi kuhinjski otok. S kompletom za montažo 
stabiliziraš okvirje, vključuje pa tudi priključke za pri-
trditev na tla. Prav tako je mogoče sestaviti kuhinjski 
otok z 1 odprtim podstavnim okvirjem (40x60x75 cm), 
pritrjenim na steno, in 1 delovno ploščo (največ 80x60 
cm). Pritrdi delovno ploščo na steno s pocinkanim 
FIXA nosilcem za delovno ploščo. Prav tako je mogoče 
zgraditi kuhinjski otok z 1 odprtim podstavnim okvir-
jem (60x60x75 cm), pritrjenim na steno, in 1 delovno 
ploščo (največ 80x60 cm). Delovna plošča je pritrjena 
na steno s pomočjo pocinkanega FIXA nosilca za 
delovno ploščo.
40 cm
bela 204.801.74 7 €
antracitna 704.801.76 7 €
60 cm 
bela 704.801.81 8 €
antracitna 104.801.79 8 €

60×15×75 cm
bela 004.489.67 32 €
antracitna 804.489.68 32 €

ENHET visoka omarica s 4 policami. Ta visoka omari-
ca nudi prostorno shrambo, ne da bi zasedla dragocen 
prostor. Zagotavlja dovolj prostora za hrano, ne da bi 
zavzela preveč prostora na tleh. Kot nalašč za najboljši 
izkoristek stenskega prostora v manjših prostorih.
30×30×180 cm
bela 104.404.52 60 €
siva 204.404.42 61 €

ENHET podstavna omarica s polico. Ta omarica s poli-
co je kot nalašč za stvari, kot so lonci, sklede ali majhni 
aparati. Dodaj kanček osebnega stila z najljubšimi 
ENHET vrati. Omarica s polico, ki zagotavlja prostor 
za shranjevanje opreme za kuhanje, kot so sklede ali 
majhni aparati.
40×60×75 cm
bela 104.404.14 32 €
60×60×75 cm
bela 204.404.23 40 €
80×60×75 cm
bela 804.404.20 50 €

ENHET podstavna omarica s 3 predali. Omarica 
ima 3 predale, ki so primerni tako za najmanjši pribor 
kot za največje lonce. Dodaj kanček osebnega stila 
z najljubšimi ENHET ličnicami. Omarica s 3 predali 
za prostorno shranjevanje kuhinjskih pripomočkov, 
jedilnega pribora, loncev in ponev. ¾ podaljšek predala 
za dober pregled in enostaven dostop do vsebine. 
Prilagodi prostor v predalih z notranjimi organizatorji, 
ki so naprodaj posebej.
40×60×75 cm
bela 404.404.22 65 €
60×60×75 cm
bela 204.404.18 75 €
80×60×75 cm
bela 304.404.27 85 €

ENHET kotna plošča. Želiš pripraviti kotno rešitev 
s podstavnimi omaricami? Ta plošča omogoča več 
možnosti za izkoristek prostora. S kotno ploščo lahko 
podstavno omarico razdeliš v kotno rešitev, nanjo pa 
pritrdiš ENHET vrata (40×75 cm ali 60×75 cm) in pokri-
ješ odprtino. Prilega se ENHET podstavnim omaricam. 
Ploščo lahko kombiniraš z ENHET podstavno omarico 
80 cm in ENHET vrati (40×75 cm ali 60×75 cm) in tako 
ustvariš dobro kotno rešitev. Omarica in vrata so 
naprodaj posebej. 
bela 804.404.15 20 €
siva 604.811.81 22 €
mitacija hrasta 404.811.82 22 €

ENHET podstavna omarica za pečico s predalom. 
Ta omarica je zasnovana za vgradno pečico in jo lahko 
kombiniraš z vgrajeno kuhalno ploščo ali prenosno 
ploščo. Z dimenzijami za vgradne pečice 60x60 cm, 
z možnostjo kombiniranja bodisi z vgradno kuhalno 
ploščo ali s prenosno kuhalno ploščo. Zračni kanal 
omogoča kroženje toplega zraka iz pečice, kar pre-
prečuje, da bi se notranjost omarice preveč segrela. 
Dodaten prostor za shranjevanje v predalu za ponve, 
pekače ali deske za rezanje. ¾ podaljšek predala za 
dober pregled in enostaven dostop do vsebine. Za 
enoten videz in lažje čiščenje lahko noge skriješ za 
ENHET podnožje.
60×60×75 cm
bela 304.404.13 50 €

ENHET podnožje, 180×12 cm.

 bela 704.563.55 10 €

ENHET noge za omarico, 12,5 cm, 2-str. 

bela 104.490.18 5 €
antracitna 904.490.19 5 €

ENHET podstavna omarica za kuhinjsko korito. Ta 
omarica je zasnovana za korito, armaturo in vgrajen 
koš za ločevanje odpadkov. Dodaj kanček osebnega 
stila z najljubšimi ENHET vrati. Zasnovana je za korito in 
armaturo, na zadnji strani omarice pa je dovolj prostora 
za vse cevi. Lahko se dopolni s HÅLLBAR rešitvijo za 
ločevanje odpadkov. Z enoto za ločevanje odpadkov 
pod koritom lahko poskrbiš za čim manj razlitja, do ka-
terega prihaja pri premikanju odpadkov iz korita v koš. 
Noge so lahko vidne ali skrite za ENHET podnožjem, kar 
omogoča bolj enakomeren videz in lažje čiščenje.
60×60×75 cm
bela 504.404.26 39 €

Noge in podnožje za zaprto omarico
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ENHET viseči vstavek za polico, 26×28×15 cm. Ta 
vstavek doda novo dimenzijo tvojemu odprtemu ENHET 
okvirju. Razdeli prostor za shranjevanje in v hipu omo-
goči prostor za več stvari. Le obesi ga v utore okvirja in 
začni urejati stvari. Ne potrebuješ nobenega orodja in 
tudi vrtanje lukenj v steno ni potrebno. Kot nalašč za 
steklo, namizni pribor in sklede ter za majhne kozarce 
in steklenice. 
antracitna 704.657.55 5,99 €

ENHET letev za kljuke. S to letvijo lahko vsak centimeter 
pod odprtim ENHET okvirjem izkoristiš za shranjevanje. V 
hipu lahko obesiš kljuke in posode, ne da bi ti bilo treba 
za to uporabiti orodje ali sveder. Izberi barvo, ki se ujema 
s preostalim pohištvom, ali pa dodaj nekaj vpadljivega. 
Z ENHET kljukami in SKATTÅN posodo na letvici bo v 
kuhinji dovolj prostora za vse, od jedilnega pribora do 
kuhinjskih pripomočkov.
37 cm
bela 104.657.39 2,99 €
antracitna 704.657.36 2,99 €
57 cm
bela 504.657.42 3,99 €
antracitna 704.657.41 3,99 €

ENHET vrtljiva polica, 40×21 cm. Imaš dovolj iskanja 
stvari, ki se rade izgubijo v kuhinji? Imamo enostavno 
rešitev. To priročno vrtljivo polico pritrdi na katerikoli 
odprti okvir v seriji ENHET. Pametna zasnova omogoča 
hitro in enostavno pritrditev police na katerikoli odprti 
okvir iz serije ENHET. Z obračanjem police lahko najdeš 
in dosežeš stvari, ki jih potrebuješ. Kot nalašč za name-
stitev stojala za začimbe ob kuhalni plošči, da imaš med 
kuhanjem vse okuse na dosegu roke.
antracitna 204.657.34 7,99 €

SKATTÅN posoda, 12×34 cm. Namesto da shranjuješ 
stvari v predalih, imaš lahko vse na dosegu roke, od 
jedilnega pribora in zelišč do dodatkov. Enostavno jo 
obesi na kljuko pod odprtim ENHET visečim okvirjem. 
To posodo lahko obesiš na kljuko, da se v kuhinji 
takoj najde prostor za jedilni pribor in zelišča. Prostor 
pod odprtimi ENHET okvirji spremeni v praktičen 
prostor za shranjevanje, kjer je vse na dosegu roke. 
Manjše predmete shrani v posode, da bo kuhinja lepo 
pospravljena.

304.657.57 0,99 €

ENHET kljuka, 6×24 mm, 2-str. S temi kljukami lahko 
enostavno ustvariš več prostora. Čarovnija? Sploh ne, 
samo obesi jih v utore pod odprtimi ENHET okvirji. 
Najboljše pri tem pa je, da ti ni treba ničesar vrtati. 
Te kljuke lahko obesiš v utore pod odprtimi ENHET 
okvirji ali pa na ENHET letev za kljuke, ki je naprodaj 
posebej. S temi kljukami lahko neuporabljeni prostor 
spremeniš v praktičen prostor za shranjevanje. Kot 
nalašč za vse, od kuhinjskih pripomočkov do brisač. 
Dopolni s SKATTÅN posodami za shranjevanje stvari, 
kot so jedilni pribor ali zelišča. 
bela 004.657.54 0,99 €
antracitna 604.657.51 0,99 €

TAVELÅN pladenj, 2k. Ti okrasni pladnji ti prihranijo 
nekaj prostora tudi v manjših prostorih. Če jih zložiš, 
bodo zavzeli še manj prostora. Popolnoma se prilegajo 
ENHET odprtim visečim okvirjem (globina 15 ali 30 
cm), seveda pa jih lahko uporabiš kjerkoli želiš. Morda 
na delovni plošči, na polici, v omarici ali predalu? So 
dekorativni in praktični, če stvari morda rabiš drugje, 
pa pladnja lahko tudi enostavno prestaviš. Na velik 
pladenj lahko položiš vse, od jedilnega pribora do 
mlinčkov za začimbe. Na majhen pladenj pa lahko 
shraniš majhne vrečke z začimbami. Predali so narejeni 
iz bambusa, trpežnega in hitro rastočega naravnega 
materiala, ki je odporen na vlago in pljuske vode. 

504.657.56 8,99 €

ENHET dodatki za odprt okvir
Z ENHET dodatki lahko še dodatno razširiš uporabo 
sestava za shranjevanje. Najboljše pri tem pa je, da ti ni 
treba ničesar vrtati. 

ENHET omarice in okvirji

ENHET 
Viseči vstavek za polico.  
Antracitna, 26×28×15 cm. 704.657.55

 5,99 €
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Osnovne funkcije in nizka cena
Da ti vse skupaj olajšamo, smo združili 
nekaj sestavov z omaricami, vrati, delovni-
mi ploščami, policami, predali, kuhinjskim 
koritom, armaturo in lovilcem vode. Izbrati 
moraš le dodatke, kot so gumbi, ročaji in 
aparati. Če jo zjutraj pripelješ iz lokalne 
trgovine IKEA, jo lahko namestiš in pripra-
viš za kuhanje že do pozne večerje. Obišči 

spletno stran IKEA.si in si oglej vse vnaprej 
pripravljene sestave. Seveda lahko izbereš 
tudi natančno tiste KNOXHULT omarice, ki 
si jih želiš. Na naslednjih straneh si lahko 
prebereš vse razpoložljive možnosti.

KNOXHULT
kuhinja
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KNOXHULT kuhinja

KNOXHULT je funkcionalna kuhinja, enostavna za na-
črtovanje. Izberi sestave, ki so ti všeč, nato pa izberi še 
aparate, kuhinjska korita, armature, gumbe in ročaje. 
Končano!

KNOXHULT podstavna omarica z vrati in predalom, 120 cm. Prilagodi prostor 
za shranjevanje s predalnikom, ki se nemoteno odpira, in nastavljivimi policami. 
Laminatna delovna plošča je odporna proti vlagi, toploti in praskam. Okvir in ličnice 
so prevlečeni s folijo, zaradi česar je površina odporna proti praskam in jo je eno-
stavno čistiti. Nameščanje vrat je enostavno, saj so tečaji nastavljivi po višini, globi-
ni in širini. Zaradi nastavljivih nog dobro stoji tudi na neravnih tleh.
bela 303.267.90 90 €
siva 503.267.94 130 €
bela z visokim sijajem 503.268.07 130 €

KNOXHULT podstavna omarica za vgradno pečico, 180 cm. Prilagodi si pros-
tor za shranjevanje s predalom, ki se nemoteno odpira, in nastavljivimi policami. 
Laminatna delovna plošča je odporna proti vlagi, toploti in praskam. Okvir in ličnice 
so prevlečeni s folijo, zaradi česar je površina odporna proti praskam in jo je eno-
stavno čistiti. Nameščanje vrat je enostavno, saj so tečaji nastavljivi po višini, globini 
in širini. Zaradi nastavljivih nog dobro stoji tudi na neravnih tleh.
bela 703.267.88 120 €
siva 203.267.95 180 €
bela z visokim sijajem 303.268.08 180 €

KNOXHULT kotna podstavna omarica, 100 cm. Omogoča postavitev v obliki črke 
L ali U. Laminatna delovna plošča je odporna proti vlagi, toploti in praskam. Okvir in 
ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar je površina odporna proti praskam in jo je 
enostavno čistiti. Vrata lahko enostavno namestiš tako, da se odpirajo levo ali des-
no, tečaji pa se lahko prilagodijo natančni višini, širini in globini vrat. Zaradi nasta-
vljivih nog dobro stoji tudi na neravnih tleh.
bela 004.861.29 90 €
siva 204.861.28 100 €
bela z visokim sijajem 404.861.27 100 €

KNOXHULT podstavna omaricaa s predali, 40 cm. Prilagodi svoj prostor za shra-
njevanje s predali, ki se nemoteno odpirajo. Laminatna delovna plošča je odporna 
proti vlagi, toploti in praskam. Okvir in ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar je 
površina odporna proti praskam in jo je enostavno čistiti. Zaradi nastavljivih nog 
dobro stoji tudi na neravnih tleh. 
bela 903.267.87 55 €
siva 703.267.93 75 €
bela z visokim sijajem 703.268.06 75 €

Podstavne omarice

Viseče omare

KNOXHULT viseča omarica z vrati, 120×75 cm. Z nastavljivimi policami lahko pri-
lagodiš prostor za shranjevanje. Okvir in ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar je 
površina odporna proti praskam in jo je enostavno čistiti. Nameščanje vrat je eno-
stavno, saj so tečaji nastavljivi po višini, globini in širini. 

bela 903.267.92 45 €
siva 003.267.96 65 €
bela z visokim sijajem 103.268.09 65 €

KNOXHULT viseča omarica z vrati, 60×60 cm. Z nastavljivimi policami lahko pri-
lagodiš prostor za shranjevanje. Okvir in ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar 
je površina odporna proti praskam in jo je enostavno čistiti. Nameščanje vrat je 
enostavno, saj so tečaji nastavljivi po višini, globini in širini. Lahko jo namestiš tudi 
nad napo.
bela 103.267.91 65 €
siva 603.267.98 40 €
bela z visokim sijajem 703.268.11 40 €

KNOXHULT viseča omarica, 60x75 cm. Z nastavljivimi policami lahko prilagodiš 
prostor za shranjevanje. Okvir in ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar je površi-
na odporna proti praskam in jo je enostavno čistiti. Nameščanje vrat je enostavno, 
saj so tečaji nastavljivi po višini, globini in širini.

bela 404.963.10 30 €
siva 804.963.08 40 €
bela z visokim sijajem 604.963.09 40 €

KNOXHULT viseča omarica z vrati, 40×75 cm. Z nastavljivimi policami lahko prila-
godiš prostor za shranjevanje. Okvir in ličnice so prevlečeni s folijo, zaradi česar je 
površina odporna proti praskam in jo je enostavno čistiti. Nameščanje vrat je eno-
stavno, saj so tečaji nastavljivi po višini, globini in širini.

bela 503.267.89 25 €
siva 803.267.97 35 €
bela z visokim sijajem 903.268.10 35 €

Dodatki

STÖDJA vložek za jedilni pribor, 31×50 cm. 

bela 501.772.23 1,49 €

STÖDJA vložek za jedilni pribor, 51×50 cm.

bela 001.772.25 1,99 €

STÖDJA vložek za pribor, 20×50 cm. 

bela 401.772.28 0,99 €

SMÄCKER vložek za jedilni pribor, 31×26 cm. 

siva 902.417.88 0,99 €

KNOXHULT kuhinja

SUNNERSTA nastavljivo stojalo s kljukami, 45,7 cm 
(Š). Najm. višina 45 cm, najv. višina 65 cm. 
bela 204.409.51 9,99 €

SUNNERSTA posoda, 12×11×13 cm (ŠxGxV). Prilega se 
SUNNERSTA letvicam, vozičku in mini kuhinji, nasta-
vitvenim stojalom.
bela 503.037.35 0,49 €

SUNNERSTA kljuka, 5k. 

bela 403.037.26 0,49 €

SUNNERSTA držalo za papirnate brisače, 
24,5×11,5×4,7 cm (ŠxDxV). Najv. obremenitev 1 kg.
bela 305.098.03 1,49 €

SUNNERSTA letev s 4 kljukami/2 posodama. 
60X14x13 (DxŠxV). Vključuje 1 letev, 2 posodi in 4 
kljuke.
bela 404.545.60 3,49 €

SUNNERSTA polica, 25x14x5 cm (DxŠxV). Najv. obre-
menitev 2 kg. 
bela 904.439.27 1,99 €

SUNNERSTA polica/odcejevalnik za posodo, 
36,5×15 cm (ŠxG). Najv. obremenitev 4 kg.
bela 304.439.30 2,49 €

SUNNERSTA komplet kuhinjskih organizatorjev, 
brez vrtanja, odcejevalnik za posodo, polica, držalo za 
papirnate brisače, posoda. 23 cm (Š). Najm. višina 45 
cm, najv. višina 65 cm.

bela 193.384.26 12,97 €
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Prilagodljiva in ugodna 
S SUNNERSTA mini kuhinjo lahko ustva-
riš odprto in prijetno kuhinjo, tudi če 
nimaš veliko prostora. Odlična je tudi za 
sobe v študentskih domovih in gostišča. 
Kljuke in posode uporabi za kuhinjske 
pripomočke, voziček pa kot površino za 
odlaganje, kadar se v kuhinji veliko do-

gaja. Z dodajanjem TILLREDA aparatov 
dobiš vse, kar potrebuješ. To cenovno 
ugodno in prilagodljivo kuhinjo je eno-
stavno kupiti, pripeljati domov, namestiti 
in prestaviti na drugo mesto.

SUNNERSTA
mini kuhinja

SUNNERSTA mini kuhinja, 112×56×139 
cm (ŠxGxV). Glej poglavje "Kuhinjska 
korita in pipe".

903.020.79 99,99 €

SUNNERSTA voziček. 56X33x97 cm 
(DxŠxV)

bela 703.037.20 29,99 €

SUNNERSTA kljuka, 5-str.  

bela 403.037.26 0,49 €

SUNNERSTA posoda, 12×11×13 cm 
(ŠxGxV). Prilega se SUNNERSTA letvi-
cam, vozičku in mini kuhinji, nastavit-
venim stojalom.
bela 503.037.35 0,49 €

SUNNERSTA držalo za papirnate brisače, 
24,5×11,5×4,7 cm (ŠxDxV). Najv. obreme-
nitev 1 kg.
Š28,4×G11,5×V4,7 cm 305.098.03 1,49 €

SUNNERSTA letev s 4 kljukami/2 po-
sodama. 60X14x13 (DxŠxV). Vključuje 1 
letev, 2 posodi in 4 kljuke.
bela 404.545.60 3,49 €

SUNNERSTA polica 25, 25x14x5 cm 
(DxŠxV). Najv. obremenitev 2 kg. 
bela 904.439.27 1,99 €

SUNNERSTA polica/odcejalnik za 
posodo, 
36,5×15 cm (ŠxG). Najv. obremeni-
tev 4 kg.
bela 304.439.30 2,49 €
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Svetlejša kuhinja
Dobra razsvetljava je bistven del vsa-
ke kuhinje. Zato ponujamo štiri serije 
vgradnih svetilk z dimenzijami, ki se 
popolnoma prilegajo našim kuhinjskim 
omaricam. Vgradne svetilke v kuhinji so 
odličen način, da svojo najljubšo posodo 
postaviš na ogled za steklenimi vrati ali 
v predalih. Dobre svetilke pa popestri-
jo tudi vrata omaric, pulte in stenske 
plošče.

Na voljo je možnost zatemnitve, preklo-
pa iz tople v hladno svetlobo ter brezžič-
nega izklopa in vklopa luči za še boljše 
življenje v kuhinji. Vse, kar potrebuješ, 

je TRÅDFRI daljinski upravljalnik. Ali pa 
uporabi TRÅDFRI prehod in aplikacijo 
IKEA Home smart ter tako nadzoruj vsak 
žarek svetlobe s svojim pametnim tele-
fonom. To imenujemo pametna razsvet-
ljava IKEA.

Podobno kot svetloba tudi zvok močno 
vpliva na razpoloženja. Oboje je ključ-
nega pomena za ustvarjanje pravega 
vzdušja doma in oboje je zelo osebno. 
Vsak od nas ima svoje edinstvene želje 
glede glasnosti, svetlosti, vrste in žanra. 
Tako kot svetloba je tudi zvok kulturno in 
družbeno pomemben, saj združuje ljudi. 

Svetila 
in zvok

Zvok lahko drastično 
spremeni vzdušje doma. 
Tako lahko turoben dan 
spremeniš v čudovitega 
z enostavnim pritiskom 
gumba. 

S svetilkami za predale 
lahko enostavno najdeš to, 
kar potrebuješ, tudi pono-
či. Odpiranje in zapiranje 
predala samodejno vklopi 
in izklopi svetilko.

Reflektorji zagotavljajo 
usmerjeno svetlobo, ki je 
dobra za osvetlitev manj-
ših površin in površin za 
steklenimi vrati.

Svetilke za pult zagota-
vljajo dober pregled nad 
tvojim delom v kuhinji.

Svetilke za omarice 
osvetlijo tvoja najljubša 
kuhinjska vrata in ustvarijo 
prijetno svetlobo v celotni 
kuhinji.

Montaža kuhinje
Če želiš, ti lahko namestimo vsa ku-
hinjska svetila kot del naše storitve za 
montažo kuhinje. Več o tem si preberi 
na strani 5.
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Svetila Svetila

Svetila za METOD

MITTLED serija ima kompaktno zasnovo in jo je enostavno namestiti. 
MITTLED uporablja samo en povezovalni kabel za vsako vrsto svetil, saj se 
vsak element enostavno poveže z naslednjim.  

IRSTA so sodobne in zelo tanke LED-svetilke, ki pokrijejo celotno spodnjo 
stran viseče omarice in tako enakomerno osvetljujejo celoten delovni pult.

MITTLED LED svetlobni trak za kuhinjski pult. 
Ujema se z velikostjo tvoje omarice in ima kompaktno 
zasnovo. Treba jo je dopolniti s TRÅDFRI LED krmilni-
kom, VÅGDAL priključnim kablom in FÖRNIMMA na-
pajalnim kablom, ki so naprodaj posebej. Zatemnitev 
s TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom in TRÅDFRI pre-
hodom, ki sta naprodaj posebej.

bela
40 cm, 4,0 W, 300 lm 403.535.37 30 €
60 cm, 5,5 W, 480 lm 803.596.17 35 €
80 cm, 7,5 W, 640 lm 503.596.33 40 €

MITTLED LED reflektor. Zagotavlja osredotočeno 
svetlobo, ki je dobra za osvetlitev manjših površin. 
Treba ga je dopolniti s TRÅDFRI LED krmilnikom in 
FÖRNIMMA napajalnim kablom, ki sta naprodaj pose-
bej. Zatemnitev s TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom 
in TRÅDFRI prehodom, ki sta naprodaj posebej. Lahko 
se namesti v ohišje ali vgradi v letev. Ø 6,8 cm.

aluminijasta barva
2,2 W, 150 lm 104.353.99 10 €
bela
2,2 W, 150 lm 304.353.98 10 €

MITTLED LED svetilka za predale. V kuhinji IKEA lah-
ko dobiš svetilke za vse predale, tako da vedno lah-
ko najdeš tisto, kar potrebuješ, tudi med polnočnimi 
obiski kuhinje. Odpiranje in zapiranje predala samo-
dejno vklopi in izklopi svetilko. Treba ga je dopolniti 
z ANSLUTA LED krmilnikom s kablom 19 W, naprodaj 
posebej. 

bela
36 cm, 2,0 W, 50 lm 304.635.17 15 €
56 cm, 2,0 W, 50 lm 804.635.48 20 €
76 cm, 3,5 W, 100 lm 204.635.65 25 €

STRÖMLINJE serija ima tanko zasnovo in uporablja samo en namestitveni 
kabel na vrsto luči, saj se vsak element poveže z naslednjim. STRÖMLINJE 
ima tudi večjo svetlobno moč, ki zagotavlja dodatno močno svetlobo nad 
delovno ploščo.

STRÖMLINJE LED svetilka za pult. Tanka zasnova se 
z večjo svetilnostjo in enostavno namestitvijo ujema z 
velikostjo omarice. Treba jo je dopolniti s TRÅDFRI LED 
krmilnikom in FÖRNIMMA napajalnim kablom, ki sta 
naprodaj posebej. Zatemnitev s TRÅDFRI brezžičnim 
zatemnilnikom in TRÅDFRI prehodom, ki sta naprodaj 
posebej. Bela.

40 cm 5 W, 300 lm 803.430.42 40 €
60 cm 8 W, 500 lm 003.430.41 60 €

IRSTA LED svetilka za pult. Sodobne in zelo tanke 
LED-svetilke, ki pokrijejo celotno spodnjo stran vise-
če omarice in tako enakomerno osvetljujejo celoten 
delovni pult. Treba jih je dopolniti s TRÅDFRI LED kr-
milnikom in FÖRNIMMA napajalnim kablom, ki sta 
naprodaj posebej. Zatemnitev s TRÅDFRI brezžičnim 
zatemnilnikom in TRÅDFRI prehodom, ki sta napro-
daj posebej.

40 cm 4,5 W, 300 lm 104.069.43 50 €
60 cm 7 W, 450 lm 204.069.47 60 €
80 cm 8,5 W, 600 lm 404.069.51 70 €

Svetilke za omarice osvetlijo tvoja najljubša kuhinjska vrata in ustvarijo pri-
jetno svetlobo v celotni kuhinji. URSHULT in LINDSHULT svetilke za omarice 
vključuje varčno LED-žarnico in jih je mogoče nadzirati s TRÅDFRI brezžič-
nim zatemnilnikom in prehodom. 

URSHULT LED svetilo za omaro. Zagotavlja usmer-
jeno svetlobo, ki je dobra za osvetlitev manjših povr-
šin. Treba jo je dopolniti s TRÅDFRI LED-krmilnikom 
in FÖRNIMMA napajalnim kablom. Zatemnitev s 
TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom in TRÅDFRI pre-
hodom, ki sta naprodaj posebej. 

ponikljana
2 W, 100 lm 302.604.02 20 €

LINDSHULT LED svetilo za omaro. Zagotavlja usmer-
jeno svetlobo, ki je dobra za osvetlitev manjših povr-
šin. Treba jo je dopolniti s TRÅDFRI LED-krmilnikom 
in FÖRNIMMA napajalnim kablom. Zatemnitev s 
TRÅDFRI brezžičnim zatemnilnikom in TRÅDFRI pre-
hodom, ki sta naprodaj posebej. 

ponikljana
2 W, 80 lm 102.604.36 19,99 €

IRSTA serija

Svetilka za omarico

MITTLED serija

STRÖMLINJE serija
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Razsvetljava Svetila in zvok

Svetila za ENHET

SKYDRAG – popolna svetila za ENHET serijo

SKYDRAG komplet svetil je zasnovan za ENHET serijo – idealen za razsvet-
ljavo delovnih plošč ter za ustvarjanje ambienta v kuhinji. S TRÅDFRI krmil-
nikom in brezžičnim zatemnilnikom lahko enostavno vklopiš, izklopiš in 
zatemniš svetila. 

SKYDRAG LED svetlobni trak za delovno ploščo/
garderobno omaro s senzorjem, zatemnljivo. 
40 cm
bela 504.395.88 10 €
antracitna 904.396.28 10 €
60 cm
bela 304.395.89 15 €
antracitna 304.396.12 15 €
80 cm
bela 104.395.90 20 €

S TRÅDFRI prehodom lahko prek aplikacije IKEA Home smart ali glasovnega 
pomočnika upravljaš vso razsvetljavo, povezano s TRÅDFRI krmilnikom. 
Ustvari razpoloženje in nastavi prizore skupaj z drugimi pametnimi svetili 
IKEA.

TRÅDFRI serija

TRÅDFRI brezžični zatemnilnik.

bela 004.684.32 6 €

TRÅDFRI prehod. S TRÅDFRI prehodom 
in aplikacijo lahko nadzoruješ vsak 
svetlobni vir posebej, ustvariš različne 
vrste nastavitev svetilk in jih nadziraš z 
aplikacijo IKEA Home smart ali osebnim 
pomočnikom, na primer preko Apple 
HomeKit, Amazon Alexa ali Google 
Home.

bela 403.378.06 29,99 €

TRÅDFRI LED krmilnik. Treba ga je 
dopolniti s FÖRNIMMA napajalnim 
kablom, ki je naprodaj posebej. Lahko 
se uporablja s TRÅDFRI daljinskim 
upravljalnikom in TRÅDFRI prehodom.

Do 10 W 503.561.87 15 €
Do 30W 603.426.56 30 €

Zvok lahko drastično spremeni vzdušje doma. Tako lah-
ko turoben dan spremeniš v čudovitega z enostavnim 
pritiskom gumba. SYMFONISK polico z WiFi zvočnikom 
obesi na KUNGSFORS kuhinjsko letev in tako prihrani 
dragocen prostor na svoji delovni plošči. SYMFONISK 
kljuke za zvočnike imajo mehak blažilni material, zato 
takrat, ko so obešene na letev, manj ropotajo.  

SYMFONISK zvočniki

SYMPHONIC kljuka za zvočnik. 
SYMFONISK WiFi polico z zvočniki 
obesi na steno in prihrani prostor v 
svoji kuhinji. S to kljuko za zvočnik ga 
lahko enostavno obesiš na letev, kot 
je KUNGSFORS ali FINTORP, in tako 
prihraniš dragocen prostor na svoji 
delovni plošči.
črna 504.443.25 6 €

Kabli

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 brezžič-
nim zatemnilnikom.

504.468.81 4 €

VÅGDAL priključni kabel, 3,5 m. S 
tem kablom lahko MITTLED svetilko 
za delovno ploščo povežeš z LED 
krmilnikom IKEA.
bela  704.636.00 5,99 €

FÖRNIMMA vmesni povezoval-
ni kabel. Lahko se uporablja kot 
neposredna povezava med TRÅDFRI 
LED krmilniki, na primer med dvema 
visečima omaricama, z enim samim 
priključkom na električno omrežje. 
D0,7 m 903.947.00 2 €
D2 m 303.946.99 4 €

Prenesi aplikacijo Sonos in 
nastavi SYMFONISK zvočnike 
ter začni predvajati glasbo 
iz vseh naprav – pametnih 
telefonov, tabličnih računal-
nikov in računalnikov. Ko te 
obiščejo prijatelji, si lahko 
tudi oni prenesejo aplikacijo 
in predvajajo glasbo. 

SKYDRAG serija

Razsvetljava ustvarja vzdušje v domu in olajša vsakda-
nje življenje. Ta LED svetlobni trak je posebej zasnovan 

za ENHET serijo, enako enostavno pa ga lahko tudi 
namestiš v obstoječo kuhinjo.

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 107, 113
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 9 
antracitna 893.856.50 75 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil 
št. 10 
bela 393.856.43 75 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 100, 101, 103
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 1.
antracitna 093.856.49 40 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 2 
bela 093.856.54 40 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 114, 123
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 26 
Antracit/bela 293.856.53 90 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 27
bela 193.856.44 90 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 121, 504, 507,
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 18 
antracitna 193.856.63 45 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 19 
bela 493.856.47 45 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 122
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 20 
antracitna 193.856.58 80 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 21 
bela 793.856.60 80 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 108, 119
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 11 
antracitna 693.856.51 80 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 12 
bela 693.856.65 80 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 102, 104, 105, 106, 111, 112
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 3 
antracitna 493.856.52 70 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 4 
bela 993.856.64 70 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 505
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 22 
antracitna 493.856.66 100 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 23 
bela 893.856.45 100 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 116, 506
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 14 
antracitna 593.856.61 90 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 15 
bela 593.856.56 90 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 109, 115, 117, 500, 501, 502
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 5 
antracitna 993.856.59 100 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 6 
bela 393.856.62 100 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 508
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 24 
antracitna 093.856.68 70 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 25 
bela 293.856.67 70 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 120
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 16 
antracitna/bela 293.856.48 110 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 17 
bela 793.856.55 110 €

Popolnoma se prilega ENHET kuhinji 
s kodo 110, 118, 503
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 7 
antracitna 893.856.69 85 €
SKYDRAG/TRÅDFRI komplet svetil št. 8 
bela 393.856.57 85 €

SYMFONISK polica z Wi-Fi zvočnikom. 
Zvočnik lahko postaviš vodoravno ali 
navpično ali pa ga pritrdiš na steno in 
uporabiš kot praktično polico. Pomaga 
tudi pri optimalni uporabi prostora, hkra-
ti pa zagotavlja bogat zvok, ki zapolni 
celoten prostor.
črna 503.575.54 99,99 €
bela 304.352.04 99,99 €

SYMFONISK daljinski upravljalnik za 
zvočnik. Predvajaj pravo melodijo za 
vsako priložnost iz kuhinje, spalnice 
ali kateregakoli drugega dela tvojega 
doma. S tem daljinskim upravljalnikom 
za zvočnik lahko upravljaš SYMFONISK 
zvočnik in druge zvočnike Sonos iz 
kateregakoli dela doma. Dopolni s 
TRÅDFRI prehodom, ki je naprodaj 
posebej.
bela 603.704.80 10 €

ANSLUTA LED krmilnik 19 W. S tem 
krmilnikom lahko vse povezane sve-
tlobne vire vklopiš in izklopiš z enim 
stikalom.
bela  804.058.41 8 €
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Delovne plošče
Kuhinja je srce doma, to je prostor 
za vse! Dva pomembna dejavnika sta 
funkcionalnost in videz. Čeprav so vrata 
in ličnice predalov glavna stilska odloči-
tev pri posodabljanju kuhinje, pa lahko 
delovna plošča močno vpliva na njen 
celotni videz. Popolna delovna plošča 
pa ne zaokroži le videza kuhinje, ampak 
vpliva tudi na njeno funkcionalnost. 
Pri izbiri prave delovne plošče moraš 
upoštevati številne dejavnike, kot so 
stil, trpežnost, vzdrževanje, življenjski 

slog in stroški. Naše delovne plošče so 
lahko izrezane vnaprej ali pa izdelane po 
meri. Na voljo so v široki paleti trpežnih 
materialov, končnih obdelav in debelin. 
Vsaka površina ima edinstvene lastnosti 
z različno stopnjo odpornosti proti vodi, 
obrabi in toploti. 

Kako izbrati svojo delovno ploščo:

01 02

Kakšen je tvoj proračun?
Za eleganten videz ni 
treba plačati pravega 
bogastva. Naše delovne 
plošče so na voljo v števil-
nih materialih in izrazih, 
lahko so vnaprej izrezane 
ali izdelane po meri, da 
popolnoma ustrezajo 
tvojemu slogu, potrebam 
in debelini denarnice.

Kakšne materiale imaš 
raje? Ko izbiraš material, 
razmisli, kako trpežno 
delovno ploščo potrebu-
ješ, kako si pripravljen/-a 
skrbeti zanjo in kako 
želiš, da je videti v tvoji 
kuhinjski shemi.  

Izdelana, da traja 
Med preizkušanjem naših delovnih plošč jih 
izpostavimo vsem dejavnikom, s katerimi se bodo 
soočile v kuhinji: tekočine, olje, para, toplota, udarci 
in praske. Ob koncu preizkušanja smo prepričani, 
da bodo naše delovne plošče zdržale, in to tudi 
zagotavljamo.

Materiali 
Laminat 
Laminatne delovne plošče so cenovno ugodne, enostavne za vzdrže-
vanje, na izbiro pa je veliko barv in dizajnov. Izdelane so iz laminata, 
stisnjenega na iverne plošče. Površina je utrjena s toploto in pritiskom, 
da so delovne plošče zelo trpežne.

Debel furnir
Delovne plošče iz debelega furnirja ponujajo naravno barvo in struk-
turo lesa za več topline v kuhinji. Za hitrejšo montažo so predhodno 
obdelane in jih je mogoče po potrebi brusiti ter obdelati. Tehnika 
debelega furnirja nam z učinkovito uporabo naravnih virov omogoča 
ustvarjanje vzorcev in izrazov, ki jih je sicer težko in drago doseči.

Vse delovne plošče imajo 25-le-
tno brezplačno garancijo. 
Več informacij o tem najdeš na 
strani 132
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Laminatne delovne plošče debeline 2,8 cm

EKBACKEN in LILLTRÄSK laminatne delovne plošče so debele 2,8 cm in 
imajo raven rob. So trpežne, enostavne za vzdrževanje ter na voljo v 
široki paleti barv in tekstur (standardne, mat, visoki sijaj in celo mehke 
na dotik). 

EKBACKEN laminatne delovne plošče so na voljo vnaprej izrezane 
(takšne lahko odpelješ domov še isti dan). Vnaprej izrezane delovne 
plošče so lahko narezane na natančno potrebno dolžino in končno 
obdelane z robnim trakom, ki je vključen v paket.

LILLTRÄSK delovna plošča, bela, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 502.427.23 29,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 902.427.21 34,99 €

EKBACKEN delovna plošča, dvostranska, bela z be-
lim robom, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 402.913.42 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 202.913.43 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, imitacija belega mar-
morja, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 703.356.22 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 003.356.25 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, temno sivi laminat v imi-
taciji marmorja, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 403.971.69 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 403.971.74 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, imitacija svetlo sivega 
betona, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 303.954.39 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 503.954.43 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, dvostranska, svetlo siva 
z belim robom, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 402.913.42 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 202.913.43 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, imitacija jesena, D63,5 
cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 503.376.17 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 903.376.20 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, mat bež laminat z vzor-
cem, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 003.971.85 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 203.971.89 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, imitacija betona, D63,5 
cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 203.356.48 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 603.356.51 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, imitacija črnega kamna, 
D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 302.743.62 39,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 902.743.64 49,99 €

EKBACKEN delovna plošča, mat antracitna, D63,5 
cm.

Odpelji domov že danes:
186×2,8 cm 
(DxD) 004.090.13 59,99 €

246×2,8 cm 
(DxD) 104.090.17 79,99 €

Delovne ploščeDelovne plošče
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Delovne plošče

SÄLJAN delovna plošča, bela, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 502.022.08 39,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 602.022.17 49,99 €

SÄLJAN delovna plošča, imitacija belega kamna, 
D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 502.830.54 39,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 202.830.55 49,99 €

SÄLJAN delovna plošča, svetlo sivi laminat v imitaciji 
minerala, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 503.972.01 49,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 603. 972,05 49,99 €

Laminatne delovne plošče debeline 3,8 cm 

SÄLJAN laminatne delovne plošče so debele 3,8 cm in imajo zaobljen 
ali raven rob. So trpežne, enostavne za vzdrževanje ter na voljo v široki 
paleti barv in tekstur (standardne, visoki sijaj in celo dvostranske). 

SÄLJAN in HÄLLESTAD laminatne delovne plošče so na voljo vnaprej 
izrezane (takšne lahko odpelješ domov še isti dan) ali po so izdelane 
po meri z več možnostmi robov in velikosti. Vnaprej izrezane delovne 
plošče so lahko narezane na natančno potrebno dolžino in končno 
obdelane z robnim trakom, ki je vključen v paket.

.

SÄLJAN delovna plošča, imitacija bež kamna.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 604.391.30 49,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 604.391.30 49,99 €

SÄLJAN delovna plošča, imitacija hrasta.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 604.391.73 49,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 804.392.09 59,99 €

SÄLJAN delovna plošča, imitacija črnega marmor-
ja, D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 203.356.86 39,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 003.356.87 49,99 €

SÄLJAN delovna plošča, imitacija črnega minerala, 
D63,5 cm.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 702.022.07 39,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 702.022.12 49,99 €



Novo

VRENA delovna plošča, hrast.

Odpelji domov že danes:
D186xDBL2,8 cm 004.371.67 99,99 €
D246xDBL2,8 cm 704.371.59 129,99 €
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Delovne ploščeDelovne plošče

MÖLLEKULLA delovna plošča, hrast.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 702.992.47 149 €

246×3,8 cm 
(DxD) 502.992.48 179 €

KARLBY delovna plošča, oreh.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 303.351.91 119 €

246×3,8 cm 
(DxD) 003.352.01 149 €

KARLBY delovna plošča, hrast.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 803.829.86 199 €

246×3,8 cm 
(DxD) 003.829.90 249 €

BARKABODA delovna plošča, oreh.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 903.314.68 199 €

246×3,8 cm 
(DxD) 503.314.70 249 €

PINNARP delovna plošča, oreh.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 404.662.28 149 €

246×3,8 cm 
(DxD) 204.662.29 199 €

KARLBY delovna plošča, hrast.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 703.351.89 99,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 603.351.99 129 €

KARLBY delovna plošča, breza.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 103.351.87 89,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 003.351.97 119 €

Delovne plošče iz debelega furnirja debeline 3,8 cm

Naraven in trpežen les v kuhinjo prinaša prijeten občutek in vsako 
delovno ploščo naredi edinstveno. Pri delovnih ploščah iz debelega 
furnirja 3 mm debela lesena plast pokriva jedro ivernih plošč in doda 
odlično stabilnost. 

Zaradi te konstrukcije je delovna plošča manj občutljiva na vlago in se 
v primerjavi z masivnim lesom veliko težje upogiba, cepi ali razpoka. 
S to tehniko lahko z manj lesa ustvarimo nove edinstvene dizajne in 
zmanjšamo vpliv na okolje. 

Delovne plošče so predhodno obdelane s trdim voščenim oljem, ki 
ustvari površino, ki je enostavna za vzdrževanje in primerna za ta-
kojšnjo uporabo. Sčasoma bodo dobile svoj značaj in bodo videti le še 
bolje. Po potrebi jih lahko obrusimo in obdelujemo, kar pomeni, da 
se bodo elegantno postarale.

Delovne plošče iz debelega furnirja so na voljo v naslednjih vzorcih: 
ozke letvice, polna deska, rezane deske, elegantne črte in cikcakast 
vzorec.

Delovne plošče iz debelega furnirja so na voljo tako vnaprej rezane 
(odpelješ domov še isti dan) kot po meri. Vnaprej rezane delovne 
plošče so lahko narezane na natančno potrebno dolžino in končno 
obdelane z robnim trakom, ki je vključen v paket.

PINNARP delovna plošča, jesen.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 003.722.98 149 €

246×3,8 cm 
(DxD) 003.723.02 199 €

KARLBY delovna plošča, bukev.

Odpelji domov že danes:
186×3,8 cm 
(DxD) 503.351.85 89,99 €

246×3,8 cm 
(DxD) 403.351.95 119 €

Jesen 
Jesen je trd les svetle barve z lepim zrnastim 
vzorcem. Jesen je trden in močan, a hkrati 
elastičen. Je zelo prožen in se dobro obdeluje. 
S starostjo postopoma temni. V svoji naravni 
obliki je težak in daje zelo trden občutek.

Bukev 
Bukev je trd les z enakomernimi zrni. Je 
trpežen in se pogosto uporablja za pohištvo 
in delovne plošče. Ko je bukov les izpostav-
ljen sončni svetlobi, se iz svetlo rdečega 
odtenka spremeni v bolj rožnato rjavo barvo. 
Značilnosti bukve so trdota, trdnost in dobra 
odpornost proti udarcem.

Oreh 
Orehov les je sorazmerno težak, trd in pro-
žen. Naravne barve od svetlo rjave do temno 
čokoladno rjave kuhinjski opremi dodajo 
toplino. Oreh s časom postaja svetlejši. Ima 
bogate različice barv ter okrasen in ukrivljen 
vzorec zrn.

Breza 
Breza je drobnozrnata in bledo obarvana s 
satenastim sijajem, ki s starostjo potemni. 
Pogosto ima vozle ali srčkovino v kremni ali 
svetlo rjavi barvi, kar bo delovni plošči dalo 
edinstven in izrazito naraven videz.

Hrast
Hrastov les je izjemno močan, težak in trpe-
žen. Je privlačne svetle barve z vidnimi zrni. 
Njegov barvni razpon je vse od svetlo rjave 
do bogato rdečkasto rjave barve. S starostjo 
lepo temni.
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Zadnje podrobnosti
Izkoristi svojo delovno ploščo kar najbolje z našimi dodatki za delovne ploš-
če in stenskimi zaključnimi letvicami.

FIXA kotna zaključna letev, siva. Zapolni vrzel med steno in delovno plo-
ščo. Primerna za vse delovne plošče IKEA. Lahko se uporablja z različnimi 
materiali, kot so ploščice. 

402.460.38 10 €

FIXA nosilec za delovno ploščo. FIXA nosilec za delov-
no ploščo ohranja delovno ploščo stabilno in trdno.

pocinkano 702.746.28 3 €

FIXA prekrivna letev za delovno ploščo. FIXA prekrivna letev je priporo-
čljiva samo za delovne plošče z ravnimi robovi. Preprečuje prodiranje vode 
med delovne plošče.
63,5×1×1,8 cm 303.392.88 2 €

FIXA zaščita za pul, kromirana. Nad pomivalnim 
strojem je na spodnjo stran delovne plošče namešče-
na FIXA zaščita za pult za dodatno zaščito pred vlago.

kromirano 043.750.85 5 €

Dodatki za delovne plošče

Delovne ploščeDelovne plošče

Namesti eleganten barski pult kar na delovno ploščo in si tako zagotovi več delovnega prostora. Barski stoli z višino sedeža 74 cm se dobro prilegajo 
barskem pultu s CAPITA nosilci.

Rešitev z barskim pultom
Naj z dodatkom barskega pulta postane kuhinja družabno središče tvojega 
doma. Zagotavlja več prostora za delo ter je odlično mesto za prigrizke in 
druženje z družino in prijatelji.

Zaščita in podpora za delovno ploščo

STOCKARYD olje za les. Za notranjo uporabo. 
Delovno ploščo redno neguj s STOCKARYD oljem za 
les, da se bo lepo postarala. Površini daje lep sijaj, ščiti 
les in podaljšuje življenjsko dobo delovne plošče.

500 ml 202.404.62 10 €

CAPITA nosilec, nerjaveče jeklo, 2-k.

400.511.96 15 €

PINNARP
Delovna plošča. Jesen, 
186×3,8 cm. 003.722.98

 149 €

Novo

HANSBYN kotna zaključna letev, 246 cm. Masiven les lahko režemo na 
želeno dolžino, brusimo in poljubno površinsko zaščitimo. Lahko se upo-
rablja tudi ob steni s ploščicami.
breza 904.890.05 6 €
hrast 604.612.77 8 €
oreh 204.890.04 12 €
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Stenske plošče
Stene, ki se ujemajo s tvojim slogom! 
Dodajanje stenskih plošč je hiter in 
enostaven način za popestritev kuhi-
nje z novimi barvami in teksturo. Naše 
trpežne stenske plošče, ki so enostavne 
za čiščenje, ščitijo stene pred pljuski in 
madeži med kuhanjem. Lepo zaključijo 

mesto, kjer se delovna plošča stika s ste-
no, in kuhinjskim stenam dodajo nežen 
odtenek barvne ter ustvarijo eleganten 
videz. Na voljo so različne barve stenskih 
plošč, nekatere so celo dvostranske! 

Materiali 
Laminat 
Stenske plošče iz laminata so na voljo v široki paleti 
barv, vzorcev in tekstur za kuhinjski prostor po lastnih 
željah. Odporne so proti pljuskom vode, madežem in 
maščobam, zaradi česar so zelo trpežne in ne potrebu-
jejo veliko vzdrževanja.

Vse po meri izdelane stenske 
plošče imajo 25-letno brezplačno 
garancijo. 
Več o tem na strani 132.
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Naše LYSEKIL stenske plošče lahko odneseš domov 
že danes in so enostavne za namestitev. Preprosto jih 
izrežeš na pravo velikost in položiš na steno. Upoštevaj 
priložena navodila za montažo in ne moreš zgrešiti. 

Kombiniraj LYSEKIL stensko ploščo z ustreznimi delov-
nimi ploščami za popolnoma usklajen videz.

LYSEKIL stenska plošča, dvostranska, 
imitacija belega/svetlo sivega betona.
D119,6×55cm  803.963.99 34,99 €

LYSEKIL stenska plošča, dvostranska, 
medeninasta barva/barva nerjaveče-
ga jekla.
D119,6×55cm  203.351.20 49,99 €

LYSEKIL stenska plošča, dvostranska, 
imitacija belega marmorja/črno-beli 
vzorec mozaika.
D119,6×55 cm 404.644.32 34,99 €

LYSEKIL letev za stensko ploščo, alu-
minijasta. 
D120×55,4 cm 803.351.17 15 €

Stenske plošče, ki jih lahko odneseš domov že danes

99
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Pomivalna
korita

Zasedeno mesto v kuhinji
Pomivalno korito in območje okoli njega 
je eno najbolj zasedenih mest v kuhinji. 
Uporabljaš ga za vse, od priprave hrane 
in pranja zelenjave do shranjevanja 

umazane posode in pomivanja. Da bi 
bilo delo čim lažje, izberi pomivalno ko-
rito in dodatke zanj, ki ustrezajo tvojim 
potrebam in načinu dela v kuhinji. 

Kako izbrati pomivalno korito

01 02 03

Koliko prostora lahko 
nameniš pomivalnemu 
koritu? Naše omarice za 
korita so široke 40, 60 ali 
80 cm. 

Pomisli, kako priprav-
ljaš hrano, pa tudi, kaj 
pomivaš. Imaš pomivalni 
stroj ali posodo pomivaš 
ročno? Potrebuješ enojno 
korito, dvojno korito ali 
pomivalno korito z odce-
jalnikom?

Pomivalno korito dopolni 
z dodatki zanj, ki ti poma-
gajo organizirati prostor 
v koritu in okoli njega, 
tako med pripravo hrane 
kot tudi pri pomivanju 
(glej stran 129).

Naša ponudba pomivalnih korit 
Enojna pomivalna korita
Če je malo prostora, je dobra izbira enojno korito. Poleg 
tega lahko v enojnem koritu enostavno opereš velike 
lonce in ponve. V kombinaciji z dodatki naredi pomival-
no korito čim bolj funkcionalno 
(glej stran XX).

Dvojna pomivalna korita
Imeti dve koriti je idealno, če se hkrati veliko dogaja. 
Če se v enem koritu na primer kopiči umazana posoda, 
lahko v drugem še vedno opereš zelenjavo in podobno.

Korito 1½ posode
Pomivalno korito z eno posodo in pol ti daje enake 
prednosti kot dvojno pomivalno korito, vendar na 
manjšem prostoru.

Pomivalna korita z odcejalnikom
Pomivalno korito z odcejalnikom je idealno za sušenje 
posode, saj poševna površina omogoča odtekanje 
odvečne vode nazaj v korito. Vsa naša pomivalna korita 
z odcejalnikom so dvostranska, zato lahko izbereš, ali 
želiš odcejalnik na levi ali desni strani.

Naša pomivalna korita preizkušamo, da zagotovimo, da zdržijo 
zahteve vsakdanjega življenja v kuhinji. Zato imajo vsa naša pomi-
valna korita brezplačno 25-letno garancijo (ne velja za FYNDIG). 
Več o tem na strani 131.



104103

Pomivalna koritaPomivalna korita

BOHOLMEN vsadno korito, 1 posoda, 47×30 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 991.575.01 49,99 €

HAVSEN vsadno korito, 1 posoda, 53×47 cm. Lahko 
se dopolni z GRUNDVATTNET dodatki za pomival-
na korita za učinkovito izrabo prostora na koritu. 
Keramika. 

bela 392.537.13 99,99 €

HAVSEN vsadno korito z vidno ličnico, 62×48 cm. 
Lahko se dopolni z GRUNDVATTNET dodatki za pomi-
valna korita za učinkovito izrabo prostora na koritu. 
Keramika. 

bela 192.537.14 149 €

KILSVIKEN vsadno korito, 1 posoda, 56×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov je 
vključen v ceno.

kompozit črnega kremena 593.370.24 199 €

VATTUDALEN vsadno korito, 1½ posode z odcejal-
nikom, 88×53 cm. Lahko se prilepi s spodnje strani. 
Dvostransko, zato ga lahko uporabljaš z odcejal-
nikom na levi ali desni strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 891.581.91 119 €

NORRSJÖN vsadno korito, 1 posoda, 37×44 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov 
je vključen v ceno. Lahko se dopolni z NORRSJÖN do-
datki za pomivalna korita za učinkovito izrabo pros-
tora na koritu.

nerjaveče jeklo 491.576.50 199 €

FYNDIG vsadno korito, 1 posoda, 46×40 cm. Lahko 
se dopolni z GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna 
korita za učinkovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 591.580.03 34,99 €

FYNDIG vsadno korito, 1 posoda z odcejalnikom, 
46×40 cm. Dvostransko, zato ga lahko uporabljaš z 
odcejalnikom na levi ali desni strani. Lahko se dopol-
ni z GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za 
učinkovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 091.581.85 49,99 €

NORRSJÖN vsadno korito, 1 posoda, 54×44 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov 
je vključen v ceno. Lahko se dopolni z NORRSJÖN do-
datki za pomivalna korita za učinkovito izrabo pros-
tora na koritu.

nerjaveče jeklo 491.579.09 249 €

KILSVIKEN vsadno korito, 1 posoda z odcejalni-
kom, 72×46 cm. Lahko se prilepi s spodnje strani. 
LILLVIKEN pokrov je vključen v ceno. Dvostransko, 
zato ga lahko uporabljaš z odcejalnikom na levi ali 
desni strani.

črna/kremenov kompozit 893.370.27 219 €

HILLESJÖN vsadno korito, 1½ posode, 58×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Dvostransko, zato 
ga lahko uporabljaš z večjim koritom na levi ali desni 
strani. Lahko se dopolni z GRUNDVATTNET dodat-
ki za pomivalna korita za učinkovito izrabo prostora 
na koritu. 

nerjaveče jeklo 491.406.31 99,99 €

BREDSJÖN vsadno korito z vidno ličnico, 60x69 cm. 
LILLVIKEN pokrov je vključen v ceno. Potrebuje arma-
turo z najmanjšim dosegom 21 cm.

nerjaveče jeklo 492.895.56 399 € 

LÅNGUDDEN vsadno korito, 1 posoda, 46×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 591.573.91 59,99 €

LÅNGUDDEN vsadno korito, 1 posoda, 56×53 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 291.574.77 79,99 €

AMMERÅN vstavno korito, 1 posoda, 60×63,5 cm. 
To pomivalno korito se z enako globino in debeli-
no roba popolnoma prilega med dva ločena kosa 
delovne plošče debeline 2,8 cm. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 
nerjaveče jeklo 591.581.64 139 €

BOHOLMEN vsadno korito, 1 posoda, 45×15 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. 

nerjaveče jeklo 791.574.94 49,99 €

VATTUDALEN vsadno korito, 1 posoda z odcejal-
nikom, 69×47 cm. Lahko se prilepi s spodnje strani. 
Dvostransko, zato ga lahko uporabljaš z odcejal-
nikom na levi ali desni strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 691.581.68 69,99 €

Za omarice širine 40 cm

Za omarice širine 60 cm

Za omarice širine 60 cm

KILSVIKEN vsadno korito, 1 posoda, 56×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov je 
vključen v ceno.

siva/bež, kremenov kompozit 093.370.26 199 €

Novo

HILLESJÖN vsadno korito, 1 posoda, 56×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu.
nerjaveče jeklo 805.033.99 64,99 €



106105

HAVSEN vsadno korito z vidno ličnico, 2 posodi, 
82×48 cm. Lahko se dopolni z GRUNDVATTNET do-
datki za pomivalna korita za učinkovito izrabo pros-
tora na koritu.

bela 792.502.65 199 €

LÅNGUDDEN vsadno korito, 2 posodi, 75×53 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 191.574.87 119 €

KILSVIKEN vsadno korito, 1 posoda, 72×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov je 
vključen v ceno.

črna/kremenov kompozit 293.370.25 249 €

HILLESJÖN vsadno korito, 1½ posode, 75×46 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. Dvostransko, zato 
ga lahko uporabljaš z večjim koritom na levi ali desni 
strani. Lahko se dopolni z GRUNDVATTNET dodat-
ki za pomivalna korita za učinkovito izrabo prostora 
na koritu.

nerjaveče jeklo 291.711.38 119 €

VATTUDALEN vsadno korito, 2 posodi z odcejalni-
kom, 110×53 cm. Lahko se prilepi s spodnje strani. 
Dvostransko, zato ga lahko uporabljaš z odcejal-
nikom na levi ali desni strani. Lahko se dopolni z 
GRUNDVATTNET dodatki za pomivalna korita za učin-
kovito izrabo prostora na koritu. 

nerjaveče jeklo 091.581.90 149 €

NORRSJÖN vsadno korito, 2 posodi, 73×44 cm. 
Lahko se prilepi s spodnje strani. LILLVIKEN pokrov 
je vključen v ceno. Lahko se dopolni z NORRSJÖN do-
datki za pomivalna korita za učinkovito izrabo pros-
tora na koritu. 

nerjaveče jeklo 391.579.19 399 €

BREDSJÖN pomivalno korito, 2 skledi z vidno spre-
dnjo stranico, 80×69 cm. LILLVIKEN pokrov je vklju-
čen v ceno. Potrebuje armaturo z najmanjšim dose-
gom 21 cm.

nerjaveče jeklo 592.895.46 499 €

LILLVIKEN sifon/odtočni ventil 1 posoda. 
Sifon s priključkom za pomivalni ali pralni stroj. 
Polipropilenska plastika. 

103.115.39 15 €

LILLVIKEN sifon/odtočni ventil 2 posodi. Sifon s prik-
ljučkom za pomivalni in pralni stroj. Polipropilenska 
plastika. 

903.115.40 25 €

Za omarice širine 80 cm

Sifoni

Pomivalna korita Pomivalna korita

LILLVIKEN pokrov. Z magnetom se pritrdi na vse po-
sode pomivalnih korit z LILLVIKEN sifonom in se lah-
ko uporablja kot ročaj za dvig košare. Pokrov ustvarja 
ravno površino na dnu pomivalnega korita in prepre-
čuje, da bi odpadki hrane prišli v koš, zaradi česar je 
korito preprosto čistiti.

203.178.52 5 €
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Prihranek vode na vsakem koraku
Na Zemlji je sicer veliko vode, vendar je 
je zelo malo pitne, še manj pa dostopne. 
Noben organizem ne more preživeti 
brez nje, nova voda pa ne nastaja. Stalno 
se reciklira, vendar porabimo preveč 
pitne vode, ki ni enakomerno razporeje-
na, je pod vplivom onesnaženja, konta-
minacije in podnebnih sprememb. Zato 
vse naše kuhinjske mešalne armature 

opremimo z aeratorjem za varčevanje 
z vodo, ki zmanjšuje porabo vode, a 
hkrati ohranja enak tok vode. Aeratorjev 
nismo izumili mi, vendar mislimo, da so 
pomemben primer, kako lahko skupaj 
varčujemo z vodo v dobro vseh nas.

Kuhinjske
armature

Vse naše kuhinjske mešalne armature so preizkušene in certificirane 
pri tretjih osebah, da izpolnjujejo ali presegajo zahteve ustreznih 
državnih in mednarodnih mehanskih, kakovostnih, varnostnih in 
higienskih standardov. Vse kuhinjske mešalne armature podjetja IKEA 
imajo 10-letno brezplačno garancijo.  
Več informacij o tem najdeš na strani 132
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LAGAN kuhinjska mešalna armatu-
ra V16 cm. 
Vrtljiv izliv: 360°.
kromirana 100.850.27 20 €

BOSJÖN kuhinjska mešalna armatura 
V32 cm. Vrtljiv izliv: 120°. 
nerjaveče jeklo
barva 204.573.81 149 €
brušena črna
kovina 203.039.25 149 €

SUNDSVIK kuhinjska mešalna armatu-
ra V15 cm. Vrtljiv izliv: 360°. 
kromirana 800.318.61 29,99 €

EDSVIK dvojna kuhinjska mešalna ar-
matura V30 cm. Vrtljiv izliv: 360°. 

kromirana 000.318.41 49,99 €

YTTRAN kuhinjska mešalna armatura 
V19 cm. Vrtljiv izliv je prednastavljen na 
360°, lahko pa ga spremeniš na 120°. Na 
voljo tudi z izvlekom.
kromirana 703.059.41 59,99 €

GLITTRAN kuhinjska mešalna armatu-
ra V28 cm. Vrtljiv izliv: 360°. 
kromirana 902.226.19 99,99 €
črna 302.256.06 119 €
medeninasta 
barva 104.685.11 119 €

GLYPEN mešalna armatura V26 cm. 
Vrtljiv izliv je prednastavljen na 360°, lah-
ko pa ga spremeniš na 90° ali 120°.
nerjaveče jeklo 
barva 304.423.65 49,99 €

Kuhinjske mešalne armature

*Za več informacij o armaturah glejte stran XX.

Funkcije

Kuhinjske mešalne armature s senzorjem
Funkcija senzorja kuhinjske mešalne armature je pre-
prosta, higienska in praktična, kar je popolno, če želiš 
kozarec med kuhanjem le napolniti z vodo ali si sprati 
roke. 
TÄMNAREN kuhinjska mešalna armatura s senzorjem*

Kuhinjske mešalne armature z izvlekom
Spiranje posode je lažje, če je mogoče armaturo izvleči.  
Protiutež omogoča, da se cev enostavno vrne nazaj v 
kuhinjsko mešalno armaturo. 
ÄLMAREN kuhinjska mešalna armatura z izvlekom*

Kuhinjske mešalne armature z ročno prho
Armatura deluje na dva načina, tako da lahko preklap-
ljaš med koncentriranim vodnim curkom in ročno prho. 
TOLLSJÖN kuhinjska mešalna armatura/ročna prha*

Kuhinjske mešalne armature z nizkim izlivom
Kuhinjske mešalne armature z nizkim izlivom imajo 
vedno ročaj na vrhu in so idealne za majhna enojna 
pomivalna korita. 

YTTRAN kuhinjska mešalna armatura*

Kuhinjske mešalne armature z visokim izlivom
Visok izliv olajša pomivanje posode, vključno z velikimi 
lonci. 
INSJÖN kuhinjska mešalna armatura*
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FIXA 2-delni komplet orodja. Omogoča enostavno izrezovanje luknje za mešalno 
armaturo na pomivalnem koritu iz nerjavečega jekla. Lahko se uporablja tudi za re-
zanje bakrenih cevi.

285.121.00 12 €

KNIPEN pumpica za pralno sredstvo, 5 dl. Pritrdi se na po-
mivalno korito ali delovno ploščo, tako da imaš tekočino za 
pranje vedno pri roki. Detergent za pomivanje lahko napol-
niš od zgoraj. 
nerjaveče jeklo 703.417.22 14,99 €

Kuhinjske mešalne armature z ročno 
prho

Kuhinjske mešalne armature s 
senzorjem

Kuhinjske mešalne armature z visokim izlivom

Kuhinjske mešalne armature z izvlekom

YTTRAN kuhinjska mešalna armatura 
z izvlekom V18 cm. Vrtljiv izliv 120°. Na 
voljo tudi brez izvleka.

ÄLMAREN kuhinjska mešalna armatura z 
izvlekom V36 cm. Vrtljiv izliv 120°. Na voljo 
tudi brez izvleka.

INSJÖN kuhinjska mešalna armatu-
ra z izvlekom V43 cm. Vrtljiv izliv: 120°. 
Na voljo tudi brez izvleka ali s funkcijo 
senzorja.

kromirana 403.059.47 89,99 € barva nerjavečega jekla 803.416.46 119 € kromirana 203.418.71 139 €

NYVATTNET kuhinjska mešalna arma-
tura V40 cm. Vrtljiv izliv je prednastav-
ljen na 360°, vendar ga lahko spremeniš 
na 120°. 

ÄLMAREN kuhinjska mešalna armatura V36 
cm. Vrtljiv izliv je prednastavljen na 360°, ven-
dar ga lahko spremeniš na 120°. Na voljo tudi 
z izvlekom.

GAMLESJÖN dvoročna kuhinjska 
mešalna armatura V36 cm. Vrtljiv iz-
liv 360°.

  

kromirana 604.896.34 69,99 € barva nerjavečega jekla 004.551.61 69,99 € brušena črna 
kovina 203.416.73 99,99 €

kromirana 404.551.59 69,99 €

VIMMERN kuhinjska mešalna armatura z 
ročno prho V47 cm. Vrtljiv izliv: 360°. 

TOLLSJÖN kuhinjska mešalna arma-
tura z ročno prho V46 cm. Vrtljiv izliv 
je prednastavljen na 360°, vendar ga 
lahko spremeniš na 120°. 

TÄMNAREN kuhinjska mešalna armatura 
s senzorjem V31 cm. Vrtljiv izliv je prednas-
tavljen na 360°, vendar ga lahko spreme-
niš na 120°. 

barva nerjavečega jekla 903.052.90 199 € črna polirana 
kovina 203.416.92 199 € barva nerjavečega jekla 903.594.95 299 €

DELSJÖN kuhinjska mešalna arma-
tura V36 cm, izliv je prednastavljen na 
360°, vendar ga lahko spremeniš na 
120 °.
imitacija kositra 604.887.81 59,99 €

Novo
DELSJÖN kuhinjska mešalna armatu-
ra, V36 cm, izliv je prednastavljen na 360°, 
vendar ga lahko spremeniš na 120 °.

imitacija kositra 604.887.81 59,99 €
barva medenine 104.745.12 59,99 €
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Manj časa za iskanje, več časa za kuhanje. Pametni 
notranji pladnji za predale poskrbijo, da so jedilni in ku-
hinjski pripomočki urejeni in ostanejo na svojem mestu. 

Za boljši pregled nad celotno vsebino predala dodaj še 
kuhinjska svetila. Oglej si vsa kuhinjska svetila.

Predal širine 60 cm 
Notranje mere 52 cm

Predal širine 40 cm 
Notranje mere 32 cm

Predal širine 80 cm 
Notranje mere 72 cm

Zunanje mere 80 cm

Ustvari popolno kombinacijo za svoje predale

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Zunanje mere 60 cmZunanje mere 40 cm

02 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA stojalo za začimbe
03 1× UPPDATERA nastavljiv dodatni pladenj, 

25×50 cm

06 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

06 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

02 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

02 2× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

02 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA stojalo za začimbe

06 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

02 2× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA stojalo za začimbe
11 1× UPPDATERA vstavek za nože

09 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
52×50 cm

05 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm

09 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
52×50 cm

05 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA vstavek za nože

09 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
52×50 cm

08 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

05 1× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA vstavek za nože

02 2× UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA vstavek za nože
10 1× UPPDATERA stojalo za začimbe

08 1× UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 
32×50 cm

Izberi vstavke, ki ustrezajo velikosti tvojih predalov ter 
jedilnega pribora in pripomočkov. Koristni nasvet je, da 

stvari hraniš v bližini mesta, kjer jih uporabljaš, saj to 
omogoča nemoten potek dela. 

UPPDATERA vstavki 

Vložki za pribor

Vložki za jedilni pribor

Vložki za začimbe in nože

Luknjičasti organizator predala

04

UPPDATERA vložek za pribor, 10×50 cm.

svetel bambus 004.883.26 6,99 €

03

UPPDATERA nastavljiv dodatni pladenj, 25×50 cm.

bela 704.888.46 3,99 €

01

UPPDATERA vložek za pribor, 20×31 cm.

bela 104.600.15 2,99 €

05

UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm. 

svetel bambus 704.599.76 8,99 €

02

UPPDATERA vložek za pribor, 20×50 cm. 

bela 504.600.18 3,99 €

06

UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 32×50 cm. 

bela 104.600.20 5,99 €

09

UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 52×50 cm.

svetel bambus 704.331.04 19,99 €

07

UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 32×31 cm. 

bela 704.600.17 4,99 €

08 

UPPDATERA vložek za jedilni pribor, 32×50 cm. 

svetel bambus 404.599.73 14,99 €

UPPDATERA vstavek za nože.

antracitna 804.332.07 3,99 €

UPPDATERA luknjičasti organizator predala. 
Antracitna.
60 cm 604.600.08 11,99 €

UPPDATERA luknjičasti organizator predala. 
Antracitna.
80 cm 004.600.11 14,99 €

UPUPPDATERA stojalo za začimbe.

antracitna 304.599.78 2,99 €
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Kmalu na voljo. Preveri razpoložljivost 
na IKEA.si



Kuhinjski 
organizatorji

Tvoji najboljši kuhinjski prijatelji 
Pladnji, zaboji in organizatorji odpadkov 
ti pomagajo najbolje izkoristiti prostor v 
kuhinjskih omaricah.

Prostor okrog pomivalnega korita je 
vedno zaseden. Na voljo imamo večna-
menske dodatke, ki ti lahko pomagajo 
izkoristiti območje okrog pomivalnega 

korita ter so v pomoč tako pri pripravi 
hrane kot pri pomivanju. 

Izkoristi celotno površino v kuhinji, tudi 
stene. S pametno stensko omarico so 
lahko pogosto uporabljeni predmeti pri 
roki, hkrati pa sprostijo delovni prostor.

Kuhinja, v kateri je enostavno živeti
Tvoja kuhinja ni popolnoma funkcional-
na, dokler vse v njej ne najde svojega 
prostora. S pametnimi organizatorji 

najdeš potrebne stvari takrat, ko jih 
potrebuješ. 
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Kombinacije za ločevanje odpadkov

Te zanima, kako se lahko tvoji odpadki spremenijo v 
nove vire? HÅLLBAR serija ti pomaga ločevati različne 
materiale v različne koše. Preprosta gesta, ki predsta-
vlja prvi korak k temu, da odpadki na novo zaživijo. 

HÅLLBAR serija za ločevanje odpadkov je rešitev za 
ravnanje z odpadki v vseh prostorih tvojega doma in je 
lahko vgrajena ali samostoječa, kar ti je ljubše. 

Priloženo nalepko lahko pritrdiš na koš in tako označiš, kaj ločuješ. Na 
nalepko nekaj nariši ali napiši, da bo jasno, kaj sodi v koš.

Prezračevalne odprtine košev in oblika dna omogočajo kroženje zraka 
in izsuševanje bioloških odpadkov. Tako se zmanjšajo neželene vonjave. 

Obroč na zgornjem robu koša skriva vrečo za odpadke in jo drži na 
mestu. Lahko se odstrani za enostavno čiščenje ali če ga ne potrebuješ.

MAXIMERA visok predal, širina 60 cm, globina 45 cm

HÅLLBAR koši s pokrovi so zasnovani tako, da ustrezajo 
različnim potrebam pri ločevanju odpadkov. Ta ozka 
kombinacija je primerna, če ti je na voljo malo prostora 
in če želiš odpadke ločevati pri zabojnikih.

MAXIMERA visok predal, širina 80 cm, globina 45 cm

HÅLLBAR koši s pokrovi so zasnovani tako, da ustrezajo 
različnim potrebam pri ločevanju odpadkov. Ta kom-
binacija je primerna, če želiš doma enostavno ločevati 

odpadke.

Zložljiv ročaj olajša prenos koša do zabojnika za odpadke.

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 44l za 
METOD kuhinjski predal/svetlo siva. Kombinacija 
z 2 košema za ločevanje kartonov, plastike, papirja, 
steklenic, stekla, kozarcev, kuvert in oglasne pošte. 
Skupna cena 32,98 EUR (193.088.39)

 
Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l,
svetlo siva 204.202.03 2 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov,  
60 cm, bela       804.228.69 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 40l za 
METOD kuhinjski predal, prezračevan/svetlo siva. 
Kombinacija s 3 koši za ločevanje pločevink in manjše 
embalaže, kot so higienski izdelki, in 1 košem za loče-
vanje suhih in mokrih bioloških odpadkov. 
Skupna cena 37,96 EUR (393.089.23)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva 803.980.58 3 k
HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpadke,
10l, svetlo siva 804.338.82 1 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov, 
60 cm, bela 804.228.69 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 42l za 
METOD kuhinjski predal, prezračevan/svetlo siva. 
Kombinacija z 1 košem za ločevanje pločevink in 
manjše embalaže, 1 košem za kartone, plastiko, 
steklenice, kozarce in reklamno pošto ter 1 košem za 
suhe in mokre organske odpadke.
Skupna cena 34,97 EUR (293.088.29)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva 803.980.58 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l,
svetlo siva 204.202.03 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpadke,
10l, svetlo siva 804.338.82 1 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov, 
60 cm, bela       804.228.69 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 53l za 
METOD kuhinjski predal prezračevan/svetlo siva. 
Kombinacija s 5 koši za ločevanje vsega, od pločevink 
in manjše embalaže do žarnic in baterij, ter z 1 košem 
za ločevanje suhih in mokrih bioloških odpadkov.
Skupna cena 52,94 EUR (093.096.98)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva               803.980.58 4 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 3l,
svetlo siva               904.321.94 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpadke, 10l,
svetlo siva       804.338.82 1 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov,
80 cm, bela       604.228.70 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 57l za 
METOD kuhinjski predal/svetlo siva. Kombinacija 
s 4 koši za ločevanje vsega, od kartonov, steklenic, 
pločevink in manjše embalaže do žarnic in baterij.
Skupna cena 47,96 EUR (993.096.94)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva               803.980.58 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l,
svetlo siva               204.202.03 2 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 3l,
svetlo siva               904.321.94 1 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov, 
80 cm, bela       604.228.70 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 55l za 
METOD kuhinjski predal prezračevan/svetlo siva. 
Kombinacija s 4 koši za ločevanje vsega, od kartonov, 
steklenic in pločevink do manjše embalaže, žarnic in 
baterij, ter z 1 košem za ločevanje suhih in mokrih 
bioloških odpadkov. 
Skupna cena 49,95 EUR (693.089.26)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva               803.980.58 2 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l,
svetlo siva               204.202.03 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 3l,
svetlo siva               904.321.94 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpadke, 10l,
svetlo siva 804.338.82 1 k
Okvir za HÅLLBAR koše za ločevanje odpadkov, 
80 cm, bela       604.228.70 1 k
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HÅLLBAR podporno ogrodje za koše za ločevanje 
odpadkov, Š80 cm, bela. Z namestitvijo HÅLLBAR 
podpornega ogrodja za koše za ločevanje odpad-
kov v MAXIMERA visok predal lahko skriješ svoje 
ločevanje odpadkov. 
Podporno ogrodje omogoča hiter dostop in dober 
pregled nad ločevanjem odpadkov ter ohranja tvo-
je koše stabilne. Izvleci ga za ločevanje in potisni 
nazaj, ko končaš. 
Namesti ga v MAXIMERA visok predal 80×60 cm ali 
v MAXIMERA visok predal 80×45 cm, da za preda-
lom zagotoviš prostor za cevi. 
Velikost ustreza HÅLLBAR košem s pokrovi, razen 
posodam velikosti 35l.

604.228.70 20 €

HÅLLBAR izvlečni okvir za ločevanje odpadkov, 
svetlo siva. Ta izvlečni okvir pritrdi v omarico, da 
skriješ ločevanje odpadkov za vrati. Enostaven za 
montažo in primeren za uporabo v omaricah po 
celotnem domu. Izvlečni okvir ti omogoča hiter 
dostop in dober pregled nad ločevanjem odpadkov 
ter ohranja tvoj koš stabilen. Izvleci ga za ločevanje 
in potisni nazaj, ko končaš.

204.228.53 20 €

HÅLLBAR koš s pokrovom, 35l, svetlo siva. Ta koš 
je kot nalašč za ločevanje stvari, kot so kartoni, 
steklenice in časopisi, ali kot poseben prostor za 
večje predmete.

504.202.06 11,99 €

HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l, svetlo siva. Ta 
koš je idealen za ločevanje stvari, kot so karton, 
plastika, papir, steklenice, steklo, pločevinke, 
ovojnice in reklamna pošta.

204.202.03 8,99 €

HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpad-
ke, 10l, svetlo siva. Ta koš je idealen za ločevanje 
suhih in mokrih bioloških odpadkov, kot so 
kavna usedlina in olupki sadja ali zelenjave. 
Prezračevalne odprtine košev in oblika dna omo-
gočajo kroženje zraka in izsuševanje bioloških 
odpadkov. Tako se zmanjšajo neželene vonjave.

804.338.82 4,99 €

HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l, svetlo siva. Ta 
koš je idealen za ločevanje pločevink, manjše em-
balaže, kot so higienski izdelki, ali za shranjeva-
nje rol toaletnega papirja ali nakupovalnih vrečk.

803.980.58 5,99 €

HÅLLBAR koš s pokrovom, 3l, svetlo siva. Ta koš je 
idealen za ločevanje izrabljenih baterij in žarnic ali 
za shranjevanje manjših predmetov, kot so gobice, 
krpe, čajne lučke in barvice.

904.321.94 3,99 €

HÅLLBAR podporno ogrodje za koše za ločevanje 
odpadkov, Š60 cm, bela. Z namestitvijo HÅLLBAR 
podpornega ogrodja za koše za ločevanje odpad-
kov v MAXIMERA visok predal lahko skriješ svoje 
ločevanje odpadkov. 
Podporno ogrodje omogoča hiter dostop in dober 
pregled nad ločevanjem odpadkov ter ohranja tvo-
je koše stabilne. Izvleci ga za ločevanje in potisni 
nazaj, ko končaš. 
Namesti ga v MAXIMERA visok predal 60×60 cm ali 
v MAXIMERA visok predal 60×45 cm, da za preda-
lom zagotoviš prostor za cevi.
Velikost ustreza HÅLLBAR košem s pokrovi, razen 
posodam velikosti 3l in 35l. 

804.228.69 15 €

KNODD koš/pokrov, siva.

16 l 603.122.49 12,99 €
40 l 903.153.12 17,99 €

MJÖSA koš s stopalko, temno siva.

12 l 104.228.44 19,99 €
30 l 004.228.54 39,99 €

SORTERA koš za ločevanje odpadkov/pokrov, 
bela.
37 l 102.558.97 9,99 €
60 l 702.558.99 14,99 €

Drugi samostoječi izdelki za ločevanje odpadkov

HÅLLBAR koši s pokrovi se zlagajo drug na drugega in ti tako prihranijo 
prostor. Koše enake velikosti položi enega na drugega ali pa postavi 
manjše koše na večje. 

Kuhinjski organizatorji

Kombinacije za ločevanje odpadkov

HÅLLBAR izvlečne rešitve
HÅLLBAR koši s pokrovi so zasnovani tako, da ustrezajo 
različnim potrebam pri ločevanju odpadkov. Ta ozka 
kombinacija je primerna, če ti je na voljo malo prostora 
in če želiš odpadke ločevati pri zabojnikih.

Kuhinjski organizatorji

Koši lahko samostojno stojijo kjerkoli v tvojem domu, 
lahko pa jih vgradiš v omarico ali predal. 

HÅLLBAR koši s pokrovi se zlagajo drug na drugega in 
ti tako prihranijo prostor. Koše enake velikosti položi 
enega na drugega ali pa postavi manjše koše na večje. 

Priložen je pokrov, ki skrije odpadke. Lahko ga odstra-
niš in tako enostavno očistiš koš ali pa ga kar pustiš 

odprtega.
Priloženo nalepko lahko pritrdiš na koš in tako označiš, 
kaj ločuješ. Na nalepko nekaj nariši ali napiši, da bo 
jasno, kaj sodi v koš. Koš ima zaobljene vogale za lažje 
čiščenje. Zložljiv ročaj olajša prenos koša do zabojnika 
za odpadke. Obroč na zgornjem robu koša skriva vrečo 
za odpadke in jo drži na mestu. Lahko se odstrani za 
enostavno čiščenje ali če ga ne potrebuješ. 

HÅLLBAR prostostoječi sistemi za ločevanje odpadkov

Ta izvlečni okvir pritrdi v omarico, da skriješ ločevanje odpadkov za 
vrati. Enostaven za montažo in primeren za uporabo v omaricah po 
celotnem domu. Izvleci za ločevanje in potisni nazaj, ko končaš.

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 22l z 
izvlekom/svetlo siva. HÅLLBAR koši s pokrovi so 
zasnovani tako, da ustrezajo različnim potrebam 
pri ločevanju odpadkov. Ta koš je idealen za ločevanje 
stvari, kot so karton, plastika, papir, steklenice, steklo, 
pločevinke, ovojnice in reklamna pošta. 
Skupna cena 28,99 EUR (093.088.25)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 22l,
svetlo siva               204.202.03 1 k
HÅLLBAR izvlečni okvir za ločevanje odpadkov,  
svetlo siva      204.228.53 1 k

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 20l z izvle-
kom in prezračevanjem/svetlo siva. Kombinacija z 1 
košem za ločevanje pločevink in manjše embalaže ter 
z 1 košem za suhe in mokre biološke odpadke.
Skupna cena 30,98 EUR (993.088.16)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom za biološke odpadke, 10L,
svetlo siva      804.338.82 1 k
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva               803.980.58 1 k
HÅLLBAR izvlečni okvir   
ločevanje odpadkov, svetlo siva    204.228.53 1 k

    

HÅLLBAR sistem za ločevanje odpadkov 20l z izvle-
kom/svetlo siva. Kombinacija z 2 košema, ki je kot 
nalašč za ločevanje pločevink in manjše embalaže.
Skupna cena 31,98 EUR (793.088.03)

Deli, ki jih vključuje ta rešitev
HÅLLBAR koš s pokrovom, 10l,
svetlo siva 803.980.58 2 k
HÅLLBAR izvlečni okvir za ločevanje odpadkov,
svetlo siva 204.228.53 1 k
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Majhni detajli, ki naredijo razliko!
Gumbi in ročaji so kot češnja na vrhu 
torte. Izboljšaj slog, ki ti je všeč, osveži 
videz vrat in predalov ter jih uskladi s 
preostalim delom svojega doma, ali pa 
jih preprosto spremeni zato, ker je to 
zabavno.
 
 

Gumbi in ročaji se morda zdijo majhni, 
vendar ti lahko pomagajo, da resnično 
prilagodiš svojo kuhinjo. Lahko izbolj-
šaš slog, da bo tvoja kuhinja videti bolj 
tradicionalna ali modernejša. Uporabi jih 
mešano ali pa uporabi take, ki se med 
seboj ujemajo, in se poigraj z razpore-
ditvijo, da videzu svoje sanjske kuhinje 
dodaš piko na i.

Gumbi in ročaji

FIXA šablona za vrtanje 
To preprosto orodje ti pomaga enostavno in na-
tančno označiti, kam je treba namestiti gumbe in 
ročaje. Na voljo na spletu in v tvoji lokalni trgovini 
IKEA.
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Gumbi in ročajiGumbi in ročaji 

ENERYDA gumb, kromirana.

Ø20 mm 503.475.03 4 €/2k
Ø27 mm 003.475.10 5 €/2k
Ø35 mm 803.475.11 8 €/2k

BILLSBRO ročaj, bela.

D40 mm 203.343.14 4 €/2k
D120 mm 503.343.03 5 €/2k
D320 mm 603.343.12 8 €/2k
D520 mm 503.343.17 10 €/2k
D720 mm 103.343.19 12 €/2k

BILLSBRO ročaj, barva nerjaveče-
ga jekla. 
D40 mm 603.235.92 4 €/2k
D120 mm 703.236.00 5 €/2k
D320 mm 503.235.97 8 €/2k
D520 mm 403.235.93 10 €/2k
D720 mm 703.235.96 12 €/2k

HACKÅS ročaj, antracitna.

D100 mm 303.424.79 6 €/2k
D300 mm 503.424.78 10 €/2k

HACKÅS gumb, antracitna.

Ø15 mm 803.397.90 4 €/2k

HACKÅS ročaj, bela.

D100 mm 304.086.82 6 €/2k
D300 mm 104.086.83 10 €/2k

HACKÅS gumb, bela.

Ø15 mm 604.086.85 4 €/2k

BORGHAMN ročaj, jeklo.

D40 mm 003.160.47 5 €/2k
D170 mm 203.160.46 10 €/2k
D426 mm 403.189.78 15 €/2k

HISHULT ročaj, porcelanasto bela.

D140 mm 902.652.46 8 €/2k
 
HISHULT gumb, porcelanasto bela.

Ø23 mm 202.731.41 4 €/2k
Ø30 mm 502.652.48 5 €/2k

MÖLLARP ročaj, črna.

D106 mm 702.652.47 4 €/2k

MÖLLARP gumb, črna.

Ø14 mm 102.730.90 2 €/2k

TYDA ročaj, nerjaveče jeklo.

D138 mm 701.169.31 8 €/2k
D330 mm 501.139.19 10 €/2k

GUBBARP ročaj, bela.

D116 mm 003.364.32 1 € /2k

GUBBARP gumb, bela.

Ø21 mm 803.364.33 1 €/2k

ORRNÄS ročaj, barva nerjaveče-
ga jekla.
D170 mm 702.361.51 8 €/2k
D234 mm 802.254.11 10 €/2k
D300 mm 402.254.13 12 €/2k

ORRNÄS gumb, barva nerjaveče-
ga jekla.
Ø17 mm 302.361.53 4 €/2k

BAGGANÄS ročaj, črna.

D143 mm 803.384.13 5 €/2k
D335 mm 603.384.14 7 €/2k

BAGGANÄS ročaj, barva medenine.

D143 mm 003.384.07 5 €/2k
D335 mm 203.384.11 7 €/2k

BAGGANÄS ročaj, nerjaveče jeklo.

D143 mm 703.384.18 5 €/2k
D335 mm 503.384.19 7 €/2k

NYDALA ročaj, bronasta barva. 

D154 mm 204.057.59 8 €/2k
D346 mm 604.057.57 14 €/2k

NYDALA gumb, bronasta barva.

Ø16 mm 404.057.58 5 €/2k

MOSSARYD spustni ročaj.
črna
D49 mm 503.703.53 8 €/2k

barva nerjavečega jekla

D49 mm 703.703.52 8 €/2k

ÖSTERNÄS ročaj, strojeno usnje.

D153 mm 403.488.95 14 €/2k
D65 mm 203.488.96 10 €/2k

VINNÄSET gumb. 

Ø37 mm 504.342.94 6 €/2k

HEDRA gumb, antracit.

Ø32 mm 500.461.52 4 €2k

TYDA ročaj, nerjaveče jeklo.

96 mm 904.503.38 6 €/2k

SÖRBYN gumb, nerjaveče jeklo.

Ø25 mm 504.503.40 4 €/2k

KALLRÖR ročaj, nerjaveče jeklo. 

D213 mm 503.570.02 6 €/2k
D405 mm 103.570.04 8 €/2k
D597 mm 303.570.03 10 €/2k

BAGGANÄS gumb, črna.

Ø13 mm 303.384.15 4 €/2k
Ø20 mm 103.384.16 4 €/2k
Ø21 mm 903.384.17 4 €/2k

BAGGANÄS gumb, barva medenine.

Ø13 mm 603.384.09 4 €/2k
Ø20 mm 803.384.08 4 €/2k
Ø21 mm 003.384.12 4 €/2k

BAGGANÄS gumb, nerjaveče jeklo.

Ø13 mm 303.384.20 4 €/2k
Ø20 mm 103.384.21 4 €/2k
Ø21 mm 903.384.22 4 €/2k

ENERYDA gumb, črna.

Ø20 mm 303.475.04 4 €/2k
Ø27 mm 803.475.06 5 €/2k
Ø35 mm 003.475.05 8 €/2k

ENERYDA gumb, barva medenine.

Ø20 mm 203.475.09 4 €/2k
Ø27 mm 403.475.08 5 €/2k
Ø35 mm 603.475.07 8 €/2k

SKÄRHAMN ročaj, črna/kromirana.

D148 mm 503.487.86 15 €/2k

SKÄRHAMN gumb, črna/kromirana.

Ø22 mm 703.487.85 8 €/2k
Ø30 mm 303.710.56 10 €/2k

SKÄRHAMN spustni ročaj, črna/kro-
mirana.
D65 mm 103.694.36 12 €/2k

ENERYDA školjkasti ročaj, črna.

D89 mm 503.475.17 6 €/2k

ENERYDA školjkasti ročaj, barva me-
denine.
D89 mm 903.475.15 6 €/2k

ENERYDA školjkasti ročaj, kromirana.

D89 mm 403.475.13 6 €/2k

ENERYDA ročaj, črna.

D112 mm 703.475.16 8 €/2k

ENERYDA ročaj, barva medenine.

D112 mm 203.475.14 8 €/2k

ENERYDA ročaj, kromirana.

D112 mm 603.475.12 8 €/2k
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Kuhinjski otoki, kredence, 
vozički in stopničke
Vse to so preprosti dodatki k vsakemu 
dizajnu kuhinje. Kuhinjski otok služi kot 
podaljšek delovne plošče in pogosto 
postane priljubljeno mesto za prigrizke, 
delo in druženje. Kredence dodajo tisto 
malo dodatnega prostora za shranje-
vanje, ki ga vsi potrebujemo, voziček 
na kolesih pa je priročen pri vsakem 
premikanju. Stopničko je treba imeti v 
vsaki kuhinji, če želiš doseči stvari na 
višini, omogočiti otrokom, da se pridru-
žijo zabavi na delovni plošči, ali dodati 
sedež k mizi.

Ne glede na to, ali imaš novo, lepo 
načrtovano kuhinjo ali samo želiš 
izboljšati svojo sedanjo kuhinjo, obstaja 
nekaj skrivnih sestavin, ki bodo nare-
dile življenje enostavnejše in prijetnej-
še. Pametni organizatorji na primer 
ustvarijo naravne točke za shranjevanje 
kuhinjskih pripomočkov in naprav, da 
celotna družina ve, kje jih najti in kam 
jih pospraviti. Pladnji, škatle in organiza-
torji odpadkov igrajo dvojno vlogo, tako 

da preprečujejo nered in kar najbolje 
izkoristijo prostor v tvojih omaricah in 
predalih. Stenska omarica doda svojo 
čarovnijo tako, da imaš vse tiste stvari, ki 
jih najpogosteje uporabljaš, na dosegu 
roke in točno tam, kjer jih potrebuješ. 
In še najbolj zasedeno mesto v kuhinji: 
ne pozabi na pametne dodatke okoli 
pomivalnega korita, ki ti pridejo prav pri 
pripravi hrane in pomivanju. 

Kuhinjski 
dodatki

Z odprtimi policami, 
kljukami, letvami in sto-
jali lahko ustvariš osebno 
kombinacijo, ki omogoča 
dober pregled nad tvojo 
kuhinjo in naredi vse 
dostopno. Navdihnjeni 
z restavracijskimi kuhi-
njami smo ustvarili serijo 
stenskih regalov in do-
datkov KUNGSFORS, tako 
da se lahko počutiš kot 
pravi/-a profesionalec/-ka 
in uživaš pri nemotenem 
poteku dela.

Imeti stvari na očeh ima svoje prednosti
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Kuhinjski dodatkiKuhinjski dodatki

Stenska omarica

KUNGSFORS polica*, Š60×G30 cm. 

jesenov furnir 903.712.23 19,99 €
nerjaveče jeklo 503.349.25 22,99 €
bambus 004.017.81 19,99 €

KUNGSFORS odcejalnik*, Š60×G30×V10 cm.

prašno barvano jeklo/
nerjaveče jeklo 403.712.25 39,99 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/letvijo/
stensko mrežo/polico iz jesenovega furnirja* 
Š184×G32×V80 cm. 
nerjaveče jeklo/
jesenov furnir 592.848.79 224,85 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/stojalom/od-
cejalnikom*, Š64×G32×V80 cm. 
jesenov furnir/nerjaveče jeklo/prašno
barvano jeklo 092.543.23 75,95 €

KUNGSFORS stenska mreža*, Š56×V26,5 cm.

nerjaveče jeklo 803.349.19 17,99 €

KUNGSFORS obešalna letev/polica/odcejalnik/le-
tev/stenska mreža*, Š184×G32×V80 cm. 
jesenov furnir/nerjaveče jeklo/prašno
barvano jeklo 892.543.38 241,85 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/magnetno 
stojalo za nože/stenska mreža/polica iz jesenove-
ga furnirja*,  Š124×G32×V120 cm. 
nerjaveče jeklo/
jesenov furnir 392.848.80 138,91 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/stenska mre-
ža*, Š64×G32×V80 cm. 
nerjaveče jeklo 192.543.32 75,95 €

VADHOLMA kuhinjski otok, 79×63×90 cm.

črna/hrast 403.661.15 269 €

TORNVIKEN kuhinjski otok, 72×52×90 cm.

siva/hrast 203.916.58 199 €
kremno bela/hrast 003.933.71 199 €

VADHOLMA kuhinjski otok, 126×79×90 cm.

črna/hrast 203.591.54 399 €

TORNVIKEN kuhinjski otok, 126×77×90 cm.

siva/hrast 803.933.72 299 €
kremno bela/hrast 403.916.57 299 €

VADHOLMA kuhinjski otok s polico, 126×79×225 
cm. 
črna/hrast 592.762.28 499 €

RIMFORSA delovna miza, 120×63,5×92 cm.

nerjaveče jeklo/
bambus 903.992.84 499 €

KUNGSFORS obešalna letev*, D80 cm.

nerjaveče jeklo 803.348.58 5,99 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/stensko mre-
žo*, Š184×GD32×V160 cm. 
nerjaveče jeklo/
jesenov furnir 292.543.41 428,74 €

KUNGSFORS obešalna letev/polica/odcejalnik/
stenska mreža*, Š124×G32×V102 cm.
jesenov furnir/nerjaveče jeklo/prašno
barvano jeklo 492.543.35 161,91 €

KUNGSFORS obešalna letev s polico/magnetnim 
stojalom za nože*, Š64×G32×V80 cm. 
jesenov furnir/
nerjaveče jeklo 392.543.26 88,94 €

Kuhinjski otoki in kredence

Razširi svoj prostor za shranjevanje in funkcionalnost 
kuhinje, hkrati pa v svojo kuhinjo dodaj točko za dru-
ženje. Kuhinjski otok in kredenca sta odlična rešitev za 
marsikaj. 

TORNVIKEN stenska polica, 60×100 cm. 

kremno bela 203.980.99  59,99 €

TORNVIKEN stenska polica, 50 cm.

siva 803.592.12 29,99 €
kremno bela 803.935.17 29,99 €

TORNVIKEN stenska polica, 120 cm.

kremno bela 603.916.61 49,99 €

TORNVIKEN polica za krožnike, 80×100 cm.

kremno bela 603.916.56 74,99 €

VADHOLMA stenska polica, 40×100 cm  

črna 203.591.92 59,99 €
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KUNGSFORS letev*, nerjaveče jeklo. 
Lahko se uporablja tudi kot držalo za 
brisače ali stojalo za pokrovke.

Š40 cm 004.424.99 2,99 €
Š56 cm 403.349.16 3,99 €

KUNGSFORS s-kljuka*, V6 cm, nerja-
veče jeklo, 5k. Uporabi kljuke in obe-
si kuhinjsko posodo na steno, še več 
pa jih lahko namestiš v omarice in 
predale.

203.349.22 1,49 €

KUNGSFORS stojalo za tablico*, 
Š26×G13×V12 cm, nerjaveče jeklo. 
Lahko se obesi na KUNGSFORS letev, 
da sprostiš prostor na delovni plošči. 

203.349.17 7,99 €

KUNGSFORS kljuka*, V8 cm, nerja-
veče jeklo, 3k. Čista oblika pomeni, da 
lahko na isto kljuko obesiš več kuhinj-
skih pripomočkov, tako da jih lahko 
učinkoviteje shraniš in dobiš več pros-
tora na delovnih površinah.

703.796.92 1,99 €

KUNGSFORS magnetno stojalo za 
nože*, Š56 cm, nerjaveče jeklo. Lahko se 
odločiš, da ga namestiš neposredno na 
steno ali pa uporabiš KUNGSFORS obeš-
alno letev.

403.349.21 16,99 €

VADHOLMA viseči organizator. 25×62 
cm. Ta organizator omogoča enostaven 
dostop in pregled nad sadjem in zelenja-
vo, je pa tudi dekorativnega videza.
črna mreža 104.613.50 16,99 €

KUNGSFORS magnetna ščipalka*, V8 
cm, nerjaveče jeklo, 3k. Te magnetne 
ščipalke ti omogočajo več prostora na 
delovni plošči, saj nanje lahko obesiš 
stvari, kot so recepti, nakupovalni se-
znami in slike.

003.349.23 3,99 €

VIVALLA stojalo za tablico, 26×17 cm, 
bambusov furnir. Stojalo lahko posta-
viš na delovno ploščo ali pa ga obesiš 
na steno za več prostora med kuha-
njem. Stojalo je dovolj stabilno tako za 
knjige kot tudi za tablične računalnike.

104.014.84 9,99 €

KUNGSFORS mrežasta vreča, narav-
na, 2 kosa. Idealno za shranjevanje 
hrane. Sadje in zelenjavo ohranja dlje 
časa sveže, saj zrak kroži skozi mrežas-
to vrečo.

203.728.34 4,99 €

S pametnimi posodami in škatlami v predalih in oma-
rah ter na steni bodo stvari organizirane in jih bo tudi 
enostavno najti. Koristni nasvet je, da stvari hraniš v bli-

žini mesta, kjer jih uporabljaš, saj to omogoča nemoten 
potek dela. 

VARIERA škatla, Š33,5×G24×V14,5 cm, 
bela. Enostavno čiščenje, z mehkimi za-
obljenimi vogali.
bela 701.772.55 4,99 €

KUNGSFORS posoda*, Š24×G12×V26,5 
cm. Na spodnji strani je odstranljiv pla-
denj, ki zbira vodo, ki odteka z jedilnega 
pribora in drugih predmetov, ki jih shra-
niš, ter jih ohranja suhe.
nerjaveče jeklo 603.349.20 17,99 €

VARIERA organizator z ročajem, bam-
bus. Oblikovan za MAXIMERA predal, a je 
lahko priročen tudi, če ga postaviš v oma-
rico ali vsem na ogled.
D24×Š17×V16 cm 902.260.52 9,99 €
D33×Š24×V16 cm 702.260.53 14,99 €

VARIERA organizator, Š24×G17×V10,5 
cm. Organizator lahko enostavno pre-
našaš in jemlješ iz kuhinjskih preda-
lov ali polic, saj ima ročaja za dober 
oprijem.
bela 301.550.19 2,99 €
črna 804.710.44 2,99 €
zelena 104.710.47 2,99 €
siva 504.710.50 2,99 €

Letve in dodatki

Naš izbor kuhinjskih pomočnikov ti ponuja več prostora 
za delo in shranjevanje brez stroškov prenove.

*Preberi več o KUNGSFORS v nakupovalnem vodniku za serijo KUNGSFORS.

Posode

KUNGSFORS posoda*, Ø12×V26,5 cm. 
Na spodnji strani je odstranljiv pladenj, 
ki zbira vodo, ki odteka z jedilnega pri-
bora in drugih predmetov, ki jih shra-
niš, ter jih ohranja suhe.
nerjaveče jeklo 003.349.18 7,99 €

HULTARP letev, 60 cm.

črna 004.487.69 3,99 €
ponikljana 404.628.24 4,99 €
polirano/
barva medenine 504.487.76 6,99 €

HULTARP letev, 80 cm. 

črna 204.487.73 4,99 €
ponikljana 904.444.32 5,99 €
polirano/
barva medenine 304.487.77 7,99 €

HULTARP odcejalnik. 

črna 604.487.66 9,99 €
ponikljana 204.444.35 11,99 €

HULTARP posoda, 14×16 cm.

črna 304.444.54 3,99 €
zelena/
ponikljana 904.444.51 4,99 €
bela/polirana
barva medenine 104.628.30 5,99 €

HULTARP posoda, črna/mreža.

14×16 cm 704.628.27 6,99 €
31×16 cm 204.488.34 9,99 €

HULTARP kljuka, 11 cm, 2k.

črna 804.488.31 1,99 €
ponikljana 604.444.57 2,99 €
polirano/
barva medenine 904.488.40 3,99 €

HULTARP kljuka, 7 cm, 5k.

črna 104.444.45 1,99 €
ponikljana 504.488.37 2,99 €
polirano/
barva medenine 104.487.78 3,99 €

HULTARP magnetno stojalo za nože, 
38 cm.
črna 804.444.42 11,99 €

HULTARP držalo za papirnate bri-
sače.
črna 604.444.38 3,99 €
ponikljana 604.628.37 4,99 €
polirano/
barva medenine 804.628.41 5,99 €

NEREBY letev, breza.

40 cm 004.673.00 1,99 €
60 cm 904.763.43 2,49 €

NEREBY s-kljuka, 5k.

bela 204.763.51 1,99 €

NEREBY viseči organizator.

naravna 004.915.69 5,99 €

NEREBY posoda.

naravna 904.290.97 2,99 €

NEREBY viseči organizator za do-
datke.
naravna 804.672.97 7,99 €

NEREBY vreča, naravna.

naravna 504.667.32 5,99 €

NEREBY stenska polica 40×10 cm.

breza 904.659.24 5,99 €

BEKVÄM stojalo za začimbe, trepet-
lika.
trepetlika 204.871.75 2,99 €

RISATORP košara, D25×Š26×V18 cm. S to 
okrasno košaro je do sadja in zelenjave 
enostavno dostopati, hkrati pa omogoča 
dober pregled nad njima.
bela 902.816.18 9,99 €
rdeča 204.108.12 9,99 €
svetla olivnozelena 704.515.98 9,99 €
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GRUBBAN stopnička, Š40×GD45×V43 cm. Največja 
obremenitev 100 kg.
črna/breza 504.729.50 14,99 €

BEKVÄM stopnička, 3 stopnice, V63 cm. Maks. 
obremenitev 100 kg. 
bukev 901.904.11 24,99 €
črna 902.198.29 29,99 €

Stopničke

RISATORP voziček, D57×Š39×V86 cm, bela. Trikotna 
oblika vozička in košar olajša pregled nad tem, kar 
hraniš v njih, in omogoča enostavnejši dostop. 

202.816.31 59,99 €

RÅSKOG voziček, D35×Š45×78 cm. Voziček lahko 
enostavno prilagodiš glede na to, kar želiš vanj shra-
niti, ker je srednja polica nastavljiva. 
sivozelena 904.431.35 39,99 €
črna 903.339.76 39,99 €
bela 203.829.32 39,99 €

NISSAFORS voziček, D50,5×Š30×V83 cm. Trdna kon-
strukcija in štiri kolesca ti olajšajo premikanje vozička, 
ki ga lahko uporabiš, kjerkoli želiš. Ker je majhen, se 
prilega celo v tesne prostore. 
črna 203.997.77 24,99 €
rdečeoranžna 804.657.45 24,99 €

KUNGSFORS kuhinjski voziček, D60×Š40×V90 cm, 
nerjaveče jeklo. Lahko se uporablja tudi v prostorih z 
visoko stopnjo vlažnosti. 

803.349.24 129 €

BEKVÄM kuhinjski voziček, D58×Š50×V85 cm, breza. 
Zagotavlja mobilno dodatno shrambo, pripomočke in 
delovni prostor. 

302.403.48 49,99 €

FLYTTA kuhinjski voziček, D98×Š57×V86 cm, nerja-
veče jeklo. Zaklepna kolesca za visoko stopnjo sta-
bilnosti. 

000.584.87 149,99 €

STENSTORP kuhinjski voziček, Š43×V90 cm. Min. 
globina 45 cm, maks. globina 62 cm. 2 nastavljivi po-
lici iz masivnega hrasta z žlebiči za ohranjanje stekle-
nic na mestu. 
črnorjava/hrast 202.198.37 139 €
bela/hrast 402.019.16 139 €

FÖRHÖJA kuhinjski voziček, D100×Š43×V90 cm, bre-
za. Odprt prostor za shranjevanje s prostorom za 9 
steklenic na vsaki polici. 
 800.359.20 99,99 €

Vozički

Voziček je hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev, 
ki ti omogoča bolj prilagodljiv prostor za shranjevanje. 

VARIERA podloga za predal. Blaži zvoke in varuje 
predale in police pred praskami.
prozorna 800.128.53 2,99 €

UTRUSTA zapora za kuhinjske predale/omari-
ce, 4k. Otroci so radovedni in lahko uporabljajo 
kuhinjo na načine, ki si jih nikoli ne predstavljaš. S 
to zaporo jim lahko preprosto preprečiš dostop do 
omaric in predalov, ne da bi tako omejil/-a njihovo 
naravno radovednost.
črna 804.536.10 2 €

Ščitniki 

KNIPEN dozirnik za detergent, 5 dl. Pritrdi se na 
pomivalno korito ali delovno ploščo, tako da imaš 
tekočino za pranje vedno pri roki. Detergent za po-
mivanje lahko napolniš od zgoraj. Nerjaveče jeklo/po-
lipropilenska plastika.

703.417.22 14,99 €

Naši dodatki za pomivalno korito ti pomagajo pri prav 
vseh aktivnostih v pomivalnem koritu in okoli njega ter 
tudi pri pripravi hrane in pomivanju. Poleg tega bo z 
njimi enostavneje prihraniti tako vodo kot prostor.

Podloge za predal in ščitniki za police blažijo zvoke ter 
varujejo police in predale pred praskami. Tudi z zaporo 

za kuhinjske predale in omarice bo tvoja kuhinja na 
preprost način postala varnejša za tvoje otroke.

Dodatki za pomivalno korito

Včasih potrebuješ samo malo spodbude. Naše stopnič-
ke ti približajo zgornje police.

PASSARP podloga za predal, siva. Blaži zvoke in 
varuje predale in police pred praskami.
48 cm 504.715.59 5,99 €
96 cm 203.159.66 9,99 €

GRUNDVATTNET podloga. 26×32 cm. Podlogo lah-
ko položiš na dno pomivalnega korita, da boš med 
pripravo hrane lahko zbiral/-a odpadke hrane ali zaš-
čitil/-a površino pred obrabo. Siva. Polipropilenska 
plastika.

103.142.84 2,49 €

GRUNDVATTNET cedilo, L46×G16×V9 cm. Uporabiš 
ga lahko kot cedilo za splakovanje zelenjave in solate 
ali za odcejanje testenin. Ravno dno cedila lahko upo-
rabiš kot odcejalnik, na primer za kozarce, da sprostiš 
prostor na delovni plošči. Polipropilenska plastika. 
siva 903.142.80 2,49 €

GRUNDVATTNET organizator, D16,8×Š13,7×V7,8 
cm. Lahko ga daš v GRUNDVATTNET cedilo in upora-
biš za ločevanje različnih sestavin pri pripravi hrane. 
Polipropilenska plastika.
siva 103.142.98 2,49 €

NORRSJÖN cedilo, D42×Š19×V9 cm. Cedilo je zasno-
vano tako, da stabilno počiva na robovih posode. 
Uporabiš ga lahko kot cedilo za splakovanje zelenja-
ve in solate ali odcejanje testenin. Prilega se vsem 
NORRSJÖN koritom velikosti 37×44 cm ali več. 

003.397.13 19,99 €

NORRSJÖN rezalna deska, D44 × Š42 cm. Rezalno 
desko lahko postaviš nad umivalnik, da dobiš več 
prostora na delovni plošči in skriješ umazano poso-
do. Namesti se nad NORRSJÖN korita, 54×44 cm ali 
73×44 cm. Masivni hrast. 

403.397.11 14,99 €

GRUNDVATTNET pomivalna posoda, D39×G23×V16 
cm. Pomivalno posodo lahko uporabiš kot pregra-
do v enojnem pomivalnem koritu, da ustvariš dve 
koriti. Vodo lahko prihraniš tako, da posodo pomi-
vaš v pomivalni posodi in ne pod tekočo vodo. Siva. 
Polipropilenska plastika.

803.142.85 5,99 €

BEKVÄM stopnička, Š43×G39×V50 cm. Največja 
obremenitev 100 kg.
bukev 601.788.87 11,99 €
črna 301.788.84 14,99 €
bela 401.788.88 14,99 €
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METOD kuhinjski sistem
Katere izdelke zajema ta garancija?
Ta garancija velja samo za gospodinjsko 
uporabo kuhinje. Zajema vse naslednje 
dele METOD kuhinjskega sistema: • Okvirji 
omaric • Ličnice • UTRUSTA odmične spone 
• MAXIMERA popolnoma razširljivi predali • 
EXCEPTIONELL popolnoma razširljivi predali 
z odpiranjem na pritisk • UTRUSTA police 

iz kaljenega stekla in melamina • Podnožne letve • Noge • 
Zaključne plošče • Okrasne letve/dekoracija

Izdelki, ki jih ta garancija ne zajema:
gumbi in ročaji, ERSÄTTARE drsna odmična spona za delno 
vgradni pomivalni stroj in BEHJÄLPLIG drsna odmična spona 
za v celoti vgradni pomivalni stroj. 

FÖRVARA predali, UTRUSTA žične košare, TORNVIKEN, 
VADHOLMA in TUTEMO imajo 10-letno garancijo.

KNOXHULT in SUNNERSTA kuhinje imajo 2 leti garancije.

Kaj bo storilo podjetje IKEA, da bi odpravilo težavo?
Podjetje IKEA bo izdelek preučilo in se po lastni presoji 
odločilo, ali je zajet v tej garanciji. Če podjetje IKEA presodi, da 
je mogoče uveljavljati garancijo, bo po lastni presoji izdelek 
zamenjalo z enakim ali primerljivim izdelkom. Če podjetje IKEA 
izdelka ne prodaja več, bo zagotovilo ustrezno zamenjavo. 
Podjetje IKEA po lastni presoji določi ustrezno zamenjavo.

Pogoji za garancije
Garancije veljajo od datuma nakupa pri podjetju IKEA. Kot 
dokazilo o nakupu je potreben originalni račun.

Izjeme
Garancije ne veljajo za izdelke, ki so bili nepravilno shranjeni 

ali sestavljeni, neprimerno uporabljeni, zlorabljeni, napačno 
uporabljeni, spremenjeni ali očiščeni z napačnimi načini 
čiščenja ali z napačnimi čistilnimi sredstvi. Ta garancija ne 
zajema običajne obrabe, ureznin ali prask ali škode, ki jo 
povzročijo trki, nesreče ali ostanki vode. Natančno upoštevaj 
naša navodila za montažo in navodila za nego.

Ta garancija ne velja, če so bili izdelki uporabljeni za javno 
uporabo, na prostem ali v jedkem okolju. 

Samo za kupce v ZDA: nekatere zvezne države ne dovoljujejo 
omejitve ali izključitve naključne ali posledične škode, zato 
taka omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

Navodila za nego 
Če želiš uveljaviti to garancijo, moraš upoštevati posebna 
navodila za nego posameznega izdelka. Vsa navodila za nego 
so ti na voljo v trgovinah IKEA in na spletnem mestu podjetja 
IKEA: www.IKEA.si. 

Splošne zakonske pravice:
Ta garancija ti daje posebne zakonske pravice. Ta garancija na 
noben način ne vpliva na pravice, ki ti pripadajo po zakonu. 

Kako do nas, če potrebuješ storitev:
Obrni se na lokalno trgovino IKEA. Naslov in telefonsko 
številko najdeš v katalogu IKEA ali na spletnem mestu
www.IKEA.si.
Shrani račun kot dokazilo o nakupu. 
Veljavnost garancije je pogojena z dokazilom o nakupu.

Za več informacij glej brošuro IKEA o garancijah za kuhinjo.

Kuhinjske mešalne armature
Kaj zajema ta garancija?
10-letna garancija velja za vse kuhinjske 
mešalne armature podjetja IKEA. Ta 
garancija velja samo za domačo uporabo 
in zajema napake v materialu in pri izdelavi 
vseh kuhinjskih mešalnih armatur. 
 

Kaj ni zajeto v tej garanciji?
Ta garancija ne zajema običajne obrabe, ureznin ali prask ali 
škode, ki jo povzročijo trki, nesreče ali ostanki vode. Glej tudi 
splošne pogoje na strani 00.

Kaj bo storilo podjetje IKEA, da bi odpravilo težavo?
Podjetje IKEA bo izdelek preučilo in se po lastni presoji 
odločilo, ali je zajet v tej garanciji. Če podjetje IKEA presodi, da 
je mogoče uveljavljati garancijo, bo po lastni presoji izdelek 
zamenjalo z enakim ali primerljivim izdelkom. Če podjetje IKEA 
izdelka ne prodaja več, bo zagotovilo ustrezno zamenjavo. 
Podjetje IKEA po lastni presoji določi ustrezno zamenjavo.

Pogoji za garancije
Garancije veljajo od datuma nakupa pri podjetju IKEA. Kot 
dokazilo o nakupu je potreben originalni račun.

Izjeme
Garancije ne veljajo za izdelke, ki so bili nepravilno shranjeni 
ali sestavljeni, neprimerno uporabljeni, zlorabljeni, napačno 
uporabljeni, spremenjeni ali očiščeni z napačnimi načini 
čiščenja ali z napačnimi čistilnimi sredstvi. Ta garancija ne 
zajema običajne obrabe, ureznin ali prask ali škode, ki jo 
povzročijo trki, nesreče ali ostanki vode. Prav tako ne velja za 
filter/prezračevalnik, ki ga je treba redno čistiti ali zamenjati, 
ko je izrabljen. Natančno upoštevaj naša navodila za montažo 
in navodila za nego. 

Ta garancija ne velja, če so bili izdelki uporabljeni za javno 

uporabo, na prostem ali v jedkem okolju. Prav tako ne krije 
nenamernih poškodb.

Samo za kupce v ZDA: nekatere zvezne države ne dovoljujejo 
omejitve ali izključitve naključne ali posledične škode, zato 
taka omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

Navodila za nego 
Če želiš uveljaviti to garancijo, moraš upoštevati posebna 
navodila za nego posameznega izdelka. Vsa navodila za nego 
so ti na voljo v trgovinah IKEA in na spletnem mestu podjetja 
IKEA: www.IKEA.xx. 

Splošne zakonske pravice:
Ta garancija ti daje posebne zakonske pravice. Ta garancija na 
noben način ne vpliva na pravice, ki ti pripadajo po zakonu. 

Kako do nas, če potrebuješ storitev:
Obrni se na lokalno trgovino IKEA. Naslov in telefonsko 
številko najdeš v katalogu IKEA ali na spletnem mestu www.
IKEA.xx.
Shrani račun kot dokazilo o nakupu. Veljavnost garancije je 
pogojena z dokazilom o nakupu.

Delovne plošče
Katere izdelke zajema ta garancija?
Ta garancija velja samo za gospodinjsko 
uporabo kuhinje. Vse delovne plošče. • 
Pomivalna korita, razen FYNDIG serije 

Izdelki, ki jih ta garancija ne zajema 
FYNDIG pomivalno korito. 

Spremembe, izvedene po prvi montaži.
Garancija velja le, če je lastnik delovne plošče prebivalec 
zaprtega enodružinskega prebivališča.

ENHET kuhinjski sistem
Kaj zajema ta garancija?
10-letna garancija velja za vse ENHET izdelke. 
Garancija velja samo za domačo uporabo.

 

Kaj bo storilo podjetje IKEA, da bi odpravi-
lo težavo?
Podjetje IKEA bo izdelek preučilo in se po lastni presoji 
odločilo, ali je zajet v tej garanciji. Če podjetje IKEA presodi, da 
je mogoče uveljavljati garancijo, bo po lastni presoji izdelek 
zamenjalo z enakim ali primerljivim izdelkom. Če podjetje IKEA 
izdelka ne prodaja več, bo zagotovilo ustrezno zamenjavo. 
Podjetje IKEA po lastni presoji določi ustrezno zamenjavo.

Pogoji za garancije
Garancije veljajo od datuma nakupa pri podjetju IKEA. Kot 
dokazilo o nakupu je potreben originalni račun.

Izjeme
Garancije ne veljajo za izdelke, ki so bili nepravilno shranjeni 
ali sestavljeni, neprimerno uporabljeni, zlorabljeni, napačno 
uporabljeni, spremenjeni ali očiščeni z napačnimi načini 
čiščenja ali z napačnimi čistilnimi sredstvi. Ta garancija ne 
zajema običajne obrabe, ureznin ali prask ali škode, ki jo 
povzročijo trki, nesreče ali ostanki vode. Natančno upoštevaj 
naša navodila za montažo in navodila za nego.

Ta garancija ne velja, če so bili izdelki uporabljeni za javno 

uporabo, na prostem ali v jedkem okolju. 

Samo za kupce v ZDA: nekatere zvezne države ne dovoljujejo 
omejitve ali izključitve naključne ali posledične škode, zato 
taka omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

Navodila za nego 
Če želiš uveljaviti to garancijo, moraš upoštevati posebna 
navodila za nego posameznega izdelka. Vsa navodila za nego 
so ti na voljo v trgovinah IKEA in na spletnem mestu podjetja 
IKEA: www.IKEA.si. 

Splošne zakonske pravice:
Ta garancija ti daje posebne zakonske pravice. Ta garancija na 
noben način ne vpliva na pravice, ki ti pripadajo po zakonu. 

Kako do nas, če potrebuješ storitev:
Obrni se na lokalno trgovino IKEA. Naslov in telefonsko 
številko najdeš v katalogu IKEA ali na spletnem mestu
www.IKEA.si.
Shrani račun kot dokazilo o nakupu. 
Veljavnost garancije je pogojena z dokazilom o nakupu.

Za več informacij glej brošuro IKEA o garancijah za kuhinjo.

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.



 

CF: 202001-bgml01a CF: 202001-bgml01a TF: 00000-xx_000

All our appliances are developed to 
fit perfectly in any IKEA kitchen and 
come equipped with a variety of useful 
functions to make your life easier. All of 
our products are energy-saving, which 
supports you in living a more sustain-
able life at home. We also have sets of 
appliances coordinated for style and 
function to help you pick those that are 
best for you. 

A guide to buying 
IKEA® appliances 

IKEA®  
Appliances
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CF: 201901-guki01a CF: 201901-guki01a TF: 00000-xx_000

If you have any questions, please 
don’t hesitate to contact us: 

Customer services 
Phone: xxxx – xx xx xx
E-mail: xxxx.xwwxx@xxxx.xx

This guide will help you through all the 
steps you need to take along the way, 
including everything from finding your 
style and measuring your IKEA kitchen 
to plan, order and install it.

from start
to finish
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Checklist
Keep in mind
Before visiting our kitchen experts at the IKEA store, please 
have the following in mind to make your planning as easy and 
efficient as possible:

You’ll need to bring:

It’s good if you’ve considered:

Think about services, too:

Your kitchen measurements

Your IKEA Home Planner log in details

Cabinets, drawers and fronts

Doors and handles

Worktops

Sinks

Taps

Oven

Microwave oven

Hob

Hood - what kind of ventilation do you have?

Fridge/freezer

Dishwasher 

Lighting – work and ambient light

Measure

Planning

Finance

Picking

Picking and delivery

Delivery

Installation

Remember,  
it’s okay to change your 
mind.
For complete piece of mind,  
if you get your kitchen home and 
you have a change of heart, you’ve 
got xxx days to return it. Just keep 
your receipt safe to make returns 
easier.  
For more information, please see 
our Return policy on  
IKEA.xx/xxxxxx

Your new 
IKEA® kitchen

136135

SmerniceSmernice

Poišči svoj najljubši slog
Čas je, da malo posanjariš, pregledaš nekaj 
idej, razmisliš o svojih potrebah in se odločiš, 
kaj si predstavljaš pod pojmom idealna 
kuhinja. V tem vodniku za nakupovanje je 
pregled nekaterih možnosti, seveda pa jih 
obstaja še mnogo več. Več navdihujočih idej 
lahko najdeš na naši spletni strani, v brošuri s 
kuhinjami ali pa v svoji lokalni trgovini IKEA.

Opravi meritve
Pri meritvah je pomembno, da si vzameš do-
volj časa in da so meritve točne. So osnova za 
tvoje nadaljnje načrtovanje. Če se sprašuješ, 
kaj točno moraš izmeriti, si v lokalni trgovini 
IKEA ali pa na naslovu IKEA.si oglej vodnik za 
načrtovanje kuhinj IKEA.

Kuhinje IKEA so zasnovane tako, da 
jih kupci lahko namestijo sami. Na 
desni je nekaj korakov, s katerimi 
zagotoviš, da bo vse potekalo glad-
ko. Če imaš kakršnakoli vprašanja, 
se pogovori z našimi strokovnjaki 
za kuhinje v svoji lokalni trgovini 
IKEA ali pa nas obišči na naslovu: 
IKEA.si. 

Naročilo
Ko zaključiš načrtovanje, obišči svojo lokalno 
trgovino IKEA in se pogovori z našimi strokov-
njaki za kuhinje. Skupaj si boste ogledali tvoj 
načrt za kuhinjo, po potrebi pa ti bodo tudi 
pomagali. Ko se ti zazdi, da je napočil pravi 
čas, oddaj naročilo, mi pa lahko pomagamo 
pri dostavi.

Sestavi načrt
Pri načrtovanju kuhinje se izoblikujejo tvoje 
sanje in ideje. Če želiš začeti z načrtovanjem 
kuhinje, uporabi spletno orodje za načrtova-
nje doma IKEA. Če pa potrebuješ nasvet, 
imamo v trgovini pripravljena orodja za načr-
tovanje kuhinje, ki ti bodo pomagala.

Koraki za nakup kuhinje IKEA

Postavi
Kuhinje IKEA so zasnovane tako, da jih lahko 
namestiš brez pomoči drugih, vendar pa smo 
vseeno na voljo, da ti pomagamo, kadar nas 
potrebuješ. Začneš lahko tako, da v trgovini 
vzameš vodnik za montažo kuhinje, ki vsebuje 
podrobna navodila za montažo tvoje kuhinje.

Več orodij in napotkov

Vodnik za načrtovanje
Naš vodnik za načrtovanje ti pomaga pri 
merjenju, naročanju in montaži nove kuhinje 
IKEA. Poišči ga v lokalni trgovini IKEA ali pa si 
ga oglej na naslovu IKEA.si.

Nakupovalni vodnik 
za aparate
Ta nakupni vodnik vse-
buje številne aparate, ki 
so zasnovani tako, da se 
popolnoma ujemajo z našimi 
kuhinjami. V vodniku so ti na 
voljo podrobne informacije 
o stilih, lastnostih in cenah. 
Pridobi izvod v lokalni trgo-
vini IKEA ali ga prelistaj na 
spletu na naslovu IKEA.si.

Vodnik za montažo
V naših vodnikih za montažo kuhinje so ti na 
voljo nasveti in koristne informacije o pravilni 
montaži nove kuhinje IKEA. Najdeš jih lahko v 
lokalni trgovini IKEA in na naslovu IKEA.si.

METOD 
kuhinjske omarice
Ta nakupovalni vodnik ti po-
nuja vse, kar moraš vedeti, 
da bo načrtovanje notran-
josti omaric in predalov 
čimbolj učinkovito. Poišči ga 
v lokalni trgovini IKEA ali ga 
preberi na spletnem mestu 
IKEA.si.

ENHET 
kuhinjski sistem
Ta nakupovalni vodnik ti po-
nuja vse, kar moraš vedeti, 
da bo načrtovanje notran-
josti omaric in predalov 
čimbolj učinkovito. Poišči ga 
v lokalni trgovini IKEA ali ga 
preberi na spletnem mestu 
IKEA.si.

Orodje za načrtovanje doma IKEA
Oblikuj METOD kuhinjo svojih sanj v 3D-okolju 
in izračunaj ceno za vse podrobnosti in celot-
no kuhinjo. Risbe in sezname izdelkov natisni 
doma ali jih shrani na spletni strani IKEA. V 
trgovini IKEA se lahko pogovoriš o svojem 
dizajnu in dobiš veliko nasvetov in napotkov 
naših strokovnjakov za kuhinje. Več o tem si 
oglej na naslovu IKEA.si.

ENHET orodje za konfiguracijo 
kuhinje
Lahko se zaneseš na ENHET orodje za konfi-
guracijo kuhinje, da bo tvoj nakup potekal čim 
hitreje in enostavneje. Na spletu boš našel 
prikaz že pripravljenih celovitih kuhinjskih 
rešitev, ki so jih sestavili naši strokovnjaki za 
oblikovanje na podlagi dolgoletnih izkušenj s 
področja oblikovanja kuhinj. Ko boš s klikom 
izbral/-a svojo najljubšo rešitev, lahko prila-
godiš lastnosti, kot so ličnice, delovna plošča, 
pomivalno korito, armatura, držala/ročaji in 
aparati.

To lahko storimo namesto tebe
Če želiš izvedeti več o naših 
storitvah merjenja, glej stran 04.

To lahko storimo namesto tebe
Če želiš izvedeti več o naših storitvah 
za načrtovanje kuhinje, si oglej stran 
04.

To lahko storimo namesto tebe
Če želiš izvedeti več o naši storitvi prev-
zema z dostavo, glej stran 04.

To lahko storimo namesto tebe
Če želiš izvedeti več o naši storitvi 
montaže kuhinje, si oglej stran 04.

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 

ENHET kitchen
installation guide

A guide to  
install a new 
ENHET kitchen 

All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Make the most of your METOD kitchen cabinets
What does your dream kitchen look like? How much time will you 
spend in it and what will you do in there? When it comes to kitch-
ens, we’re all different. We have different dreams, different needs 
and different preconditions. So, to meet this diversity, what could 
be better than a flexible kitchen system with cabinets that can 
suit everyone, and be planned in almost everywhere? Whatever 
the size of your home or family, with cabinets in different sizes, 
drawers with endless possibilities and interior organisers made to 
match, you can turn the kitchen of your dreams into the kitchen 
in your home.

50 years of kitchen experience
We’ve been developing kitchens for half a century. For decades 
we’ve been listening to people all over the world in order to 
design kitchens that will meet your everyday needs for years to 
come. Our long experience has led to stylish, functional and hard-
working kitchens that you’ll love spending countless of hours in. 
So, rest assured – we have the experience and knowledge needed 
to guide you every step of the way to your dream kitchen.

BUYING GUIDE

METOD kitchen cabinets

IKEA METOD kitchen has a  
25-year guarantee. Read more 
in the guarantee folder. 

All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Buying guide

ENHET
Kitchen system

Plan less, live more
ENHET is easy to buy and equally easy to update if you need to, or 
simply feel like it. You can choose between ready-made combinations 
online and buy your favourite with a few clicks. All parts are easy to 
assemble, intuitively and without any special tools. 

The playful design in different colours inspires you to adapt ENHET 
to reflect your personality. With a combination of closed cabinets and 
open shelves in stable metal frames you can display your favourite 
things and hide the rest. The ENHET kitchen units also come in differ-
ent widths and depths, making them easy to adapt to a smaller space.

Read more in  
the guarantee brochure.
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