
Tento sprievodca vás prevedie 
všetkými krokmi na ceste k vašej 
novej kuchyni IKEA vrátane výberu 
štýlu či merania až po plánovanie, 
objednávanie a inštaláciu. 

od začiatku
až do konca

Vaša nová
Kuchyňa IKEA



Úvod

Poďme na to!

V obchodnom dome IKEA nájdete všetko, 
čo potrebujete, aby sa vaša vysnívaná kuchyňa 
stala skutočnosťou. Či už je miestnosť veľká alebo 
malá, u nás nájdete široký sortiment kvalitných 
výrobkov do kuchyne, ktoré navzájom ľahko zladíte 
a zároveň prispôsobíte vašim potrebám, štýlu 
a osobnosti. Navyše sme naše kuchyne navrhli tak, 
aby ste si ich dokázali zostaviť sami. 

Vaša nová  
kuchyňa IKEA
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Vieme, že to nie je jednoduché a musíte zvážiť 
mnoho vecí a spraviť mnoho rozhodnutí. 
Aby sme vám cestu k vašej novej kuchyni čo najviac 
uľahčili, v obchodnom dome IKEA sú vám k dispozícii 
naši skúsení odborníci na kuchyne. A ak si myslíte, 
že potrebujete pomoc s ktorýmkoľvek krokom, 
radi vám ponúkneme balík služieb priamo pre vás.  
Viac informácií nájdete na strane 15.
 

Takisto vieme, že nová kuchyňa predstavuje 
väčšiu investíciu. Ak ste si našli svoju kuchyňu 
snov, ale potrebujete si platbu trochu rozložiť, 
ponúkame vám rôzne možnosti financovania, 
vďaka ktorým sa môže váš sen stať skutočnosťou. 
Viac informácií nájdete na strane 15.
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Vyberte  
si štýl 
Doprajte si čas a predstavte si svoju 
kuchyňu snov. Ako vyzerá a čo sa 
v nej nachádza? Ukážeme vám, 
kde nájdete inšpiráciu a nápady.

Zameranie 
priestorov
Meranie je dôležité,  
pretože je základom 
pre vašu novú kuchyňu.  
Ukážeme vám, ako na to.

Plánovanie
Načrtnite si svoju kuchyňu a pozrite 
sa, ako bude vyzerať.  
Poradíme vám a ponúkneme 
praktické tipy. 

Obsah
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str. 15
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Služby
Môžete si všetko zariadiť sami. 
Ale nemusíte. Tu nájdete všetky 
služby, ktoré ponúkame. 

Objednávka 
a inštalácia
Tovar si môžete objednať viacerými 
spôsobmi a odviezť si ho domov 
sami alebo vám ho privezieme my. 
Podobne sa môžete rozhodnúť, 
či inštaláciu vykonáte celú  
alebo čiastočne alebo sa  
o ňu postaráme my. Vybrať si  
môžete z inštalačných služieb.

Ďalšie tipy  
a informácie 
Aby sme vám celý proces čo najviac 
spríjemnili a uľahčili, máme pre vás všetko 
od inšpiratívnych brožúr a 3D plánovačov 
až po inštalačné príručky, s ktorými 
bude splnenie vášho sna hračkou.
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Doprajte si chvíľu a zasnívajte sa
Práve teraz sa vaše sny a nápady stávajú konkrétnejšími.  
Zamyslite sa nad tým, čo potrebujete a ako by mala vaša  
kuchyňa vyzerať. V obchodnom dome IKEA určite nájdete to,  
čo hľadáte.

Objavte všetky štýly, funkcie a nápady

Vyberte si štýl

Vyberte si štýl

Zamyslite sa, 
či by ste chceli skôr  
klasickú kuchyňu  
s množstvom 
viditeľných zásuviek 
a detailov…

… alebo sa prikláňate 
viac k modernému 
štýlu s odľahčeným 
dizajnom 
a zásuvkami ukrytými 
za veľkými čelami...

… alebo 
sa pohybujete 
kdesi uprostred 
a chcete si vybrať 
z každého štýlu to, 
čo vám vyhovuje.

Obchodný dom 
IKEA
V obchodnom dome sa môžete 
prejsť viacerými kuchyňami, 
ktoré majú rôznu veľkosť či štýl. 
Môžete pootvárať dvierka a zistiť, 
ako to vyzerá vnútri, vyskúšať 
si, ako fungujú spotrebiče, 
či získať ďalšiu inšpiráciu od našich 
odborníkov na kuchyne.  
Dohodnite si stretnutie na IKEA.sk

Webová stránka 
IKEA
Na našej webovej stránke 
nájdete množstvo štýlových 
a funkčných nápadov. V galérii 
kuchýň sú kuchyne rôznych štýlov 
a veľkostí. Navyše sme ku každej 
kuchyni uviedli zoznam výrobkov, 
aby ste ich mohli jednoduchšie 
kombinovať a vytvoriť si svoju 
kuchyňu snov. Viac nájdete  
na IKEA.sk

Brožúra  
Kuchyne 
Naša kuchynská brožúra 
je tiež vynikajúcim zdrojom  
nápadov a inšpirácie.  
Môžete si tu prezrieť niektoré 
z tisícov kombinácií, ktoré 
je možné vytvoriť. Vyzdvihnite si ju 
v obchodnom dome IKEA alebo 
si prelistujte jej digitálnu verziu 
na našej webovej stránke.
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Zameranie priestorov

Zameranie priestorov

01 Začnite odmeraním vzdialenosti od podlahy po strop, 
potom od jednej steny po druhú a napokon od rohov 
po dvere.

02 Zmerajte každé okno a jeho vzdialenosť od podlahy, 
stropu a rohov miestnosti.  
Rovnako postupujte aj pri meraní dverí.

Pri meraní buďte presní 
Meranie kuchyne nie je ťažké, ale je dôležité, aby ste to urobili 
správne, keďže slúži ako základ pre plánovanie.  
 
Na dôsledné meranie si vyhraďte dostatok času. 
Rozmery uvádzajte s presnosťou na milimetre, 
aby sa vaša nová kuchyňa bez problémov zmestila 
do miestnosti. Tu je návod, ako to spraviť. 

03 Označte objekty, ktoré vytŕčajú zo steny, ako sú  
napríklad radiátory, ventilačná šachta či potrubia.

Zmerajte a označte aj umiestnenie zásuviek  
a vypínačov svetla. Označte aj umiestnenie prípadných 
nových objektov.

Označte prítok a odtok vody. Ak ich chcete premiestniť, 
označte aj nové umiestnenie. 

7Viac informácií o službe plánovania a o plánovači IKEA nájdete na strane 15.

A: Zameranie miestnosti



Zameranie priestorov

01 Začnite meraním 
od rohu, v ktorom sa doska 
bude dotýkať steny. Uistite sa, 
že vždy meriate pozdĺž steny 
a začínate od toho istého bodu. 

02 Pri meraní hĺbky začínajte 
od steny smerom von.  
Nezabudnite pridať 15 mm, 
aby doska mierne prečnievala 
cez spodné skrinky. 

03 Ak potrebujete rozmery pracovnej 
dosky, ktorá bude umiestnená 
samostatne (napríklad 
na kuchynskom ostrove uprostred 
miestnosti), pridajte 30 mm.

B: Zameranie pracovnej dosky

C: Kalkulačka pracovných dosiek na mieru

Rozmery pracovnej dosky sú nesmierne 
dôležité, najmä ak si ju chcete objednať 
na mieru.

Vďaka tejto kalkulačke si môžete 
navrhnúť svoju pracovnú dosku a zároveň 
hneď uvidíte jej odhadovanú cenu. 
Pri navrhovaní pracovnej dosky a drezu 
si môžete vybrať spomedzi rôznych 
materiálov, veľkostí a štýlov, a tak si  
vytvoriť pracovnú dosku presne podľa 
svojich potrieb.
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Plánovanie kuchyne

Plánovanie kuchyne
Je čas, aby vaše sny a predstavy 
dostali reálny charakter
Je potrebné myslieť na veľa vecí. Doprajte si čas,  
aby ste si navrhli kuchyňu, po ktorej túžite. Na nasledujúcich 
stranách sme pre vás pripravili odporúčania a tipy, ktoré 
vám pomôžu na ceste k vysnívanej kuchyni. 
Zamyslite sa nad tým, ako zvyčajne využívate kuchyňu 
a čo vám vyhovuje. Premyslite si, čo sa vám páči na súčasnej 
kuchyni a čo by ste naopak chceli zmeniť. 

A: Práca v kuchyni

Prirodzené prepojenie medzi chladničkou 
s mrazničkou, zónou varenia a zónou umývania 
vám prácu v kuchyni značne zjednoduší. 

Pri plánovaní kuchyne majte 
na pamäti tri pracovné zóny: 

Tieto pracovné 
zóny a vzdialenosť medzi 
nimi tvoria tzv. pracovný 
trojuholník.
Ak sa vám ho podarí vytvoriť, 
pohyb v kuchyni pri rozličných 
činnostiach bude rýchly 
a jednoduchý, a to najmä 
vtedy, keď v nej naraz pracuje 
viac ľudí. 

9Viac informácií o službe plánovania a o plánovači IKEA nájdete na strane 15.

Príprava a varenie 
Umývanie riadu
Skladovanie potravín



Plánovanie kuchyne

04 Pridaním ostrovčeka do kuchyne získate viac miesta 
na ukladanie vecí i na prácu a stane sa výborným 
spoločenským priestorom.  
Medzi ostrovčekom a ostatnými skrinkami ponechajte 
voľný odstup aspoň 1 200 mm. 

02 Paralelné kuchyne výborne poslúžia v prípade, 
že zvykne v kuchyni variť viac kuchárov naraz. 
Na prípravu jedla i skladovanie potravín zostáva 
dostatok miesta.

B: Plánovanie

05 Ak máte dostatok priestoru, ideálnym riešením 
je kuchyňa v tvare písmena U. Miestnosť využijete 
na maximum a budete mať dosť úložného priestoru.

03 Kuchyne v tvare písmena L využijú najlepšie 
roh miestnosti. Sú ideálne, ak chcete pridať 
aj malý jedálenský stôl alebo kuchynský ostrovček.

01 Lineárne kuchyne sa perfektne hodia 
do obmedzeného priestoru. Jednotlivé zóny nevytvárajú 
trojuholník, sú však prepojené.
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Plánovanie kuchyne

01 Najlepším miestom na prípravu 
jedla je pracovný priestor medzi 
varnou doskou a drezom. 

02 Uistite sa, že vzdialenosť 
medzi skrinkami stojacimi oproti 
sebe je dostatočná, aby ste mohli 
mať dvierka na oboch stranách  
naraz otvorené. 

03 Nástenné skrinky umiestnite 
dostatočne vysoko, aby neprekážali 
v práci na pracovnej doske. 

04 Vytvorte priestor pri varnej doske, 
aby ste mali kam odložiť horúce hrnce. 

05 Z hľadiska bezpečnosti i funkčnosti 
si nainštalujte odsávač nad varnou 
doskou v odporúčanej výške podľa 
návodu na inštaláciu. 

07 Umiestnite 50 mm širokú  
vložku medzi spodnú i hornú skrinku 
a stenu, aby ste mali dosť priestoru 
na úplné otvorenie zásuviek a dvierok. 

08 Ak pracovná doska prečnieva 
ponad skrinku o viac ako 250 mm, 
pridajte ďalšiu podporu. 

09 Umiestnite drez a varnú dosku 
do jednej línie, aby ste predišli 
noseniu horúcich predmetov  
ponad podlahu. 

Viac informácií o službe plánovania a o plánovači IKEA nájdete na strane 15.

50 mm
> 250 mm

C: Odporúčania

06 Ak sa budú vedľa odsávača 
nachádzať nástenné skrinky,  
nechajte miesto na krycie panely.

800 mm

55
0 

m
m

1 200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Dôležité detaily pri plánovaní kuchyne
Tu nájdete niekoľko odporúčaní, tipov a rád, čomu sa vyhnúť, 
aby ste priestor kuchyne využili čo najlepšie.
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Plánovanie kuchyne

D: Tipy

01 Ak rúru umiestnite vyššie, 
nebudete sa k nej musieť skláňať. 

02 Umiestnite umývačku blízko drezu 
a odtoku. Zjednodušíte si jej  
nakladanie a vykladanie a predídete 
rozliatej vode na podlahe.

03 Uložte náčinie, hrnce a panvice 
blízko varnej dosky a drezu, 
aby ste mali pri varení všetko 
na dosah. Príbory dajte do zásuvky 
v blízkosti jedálenského stola.

04 Zásuvky poskytujú dobrý prehľad 
o svojom obsahu a jednoduchý 
prístup k tomu, čo práve potrebujete.  
Podložky do zásuvky zabránia  
pohybu vecí a pohltia hluk pri vkladaní 
ďalších predmetov. 

05 Koše na triedenie odpadu 
umiestnite do zásuvky 
pod drez alebo do jeho blízkosti, 
aby ste ich mali na dosah. 

09 Zaujímavé poháre môžete 
vystaviť na policiach z tvrdeného 
skla so sklenými dvierkami.  
Vďaka osvetleniu vytvoríte navyše 
útulnú atmosféru a zároveň  
opticky zväčšíte miestnosť.

10 Použite nástenné koľajničky 
a ďalšie príslušenstvo, aby ste  
čo najlepšie využili stenu 
a minimalizovali neporiadok 
na pracovnej doske. Náčinie, ktoré 
používate pri varení najčastejšie, 
budete tak mať priamo poruke. 

11 Ak potrebujete viac miesta 
na uloženie vecí a prácu,  
zvážte použitie kuchynského  
vozíka alebo pracovného stola. 

06 Elektrický otvárací mechanizmus 
je vynikajúci pomocník, 
ak máte plné ruky a potrebujete 
otvoriť zásuvku treba kolenom alebo 
nechcete čelá a úchytky znečistiť 
špinavými rukami. 

07 Priestor za čelami usporiadajte 
pomocou vnútorných zásuviek. 
Vonkajšia strana zostane elegantná 
a odľahčená, kým dnu budete 
mať praktické zásuvky.

08 Využite osvetlenie zásuviek, 
aby ste v nich vždy jednoduchšie našli 
to, čo hľadáte, alebo vtedy, ak svetlo 
v kuchyni nie je dostatočné.
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Plánovanie kuchyne

F: Riešenia do malých priestorov

Ak máte k dispozícii menší priestor, je dobré spraviť niekoľko kompromisov. 

01 Vyberte si drez, ktorý sa zmestí 
do 60 cm širokej skrinky.  
Uistite sa, že medzi drezom a okrajom 
pracovnej dosky je aspoň 100 mm, 
aby bola zostava dostatočne pevná. 

02 Ak chcete mať dostatok priestoru 
na prípravu jedla, ponechajte aspoň 
400 mm medzi varnou doskou 
a drezom. 

03 Medzi varnou doskou a stenou 
ponechajte z dôvodu bezpečnosti 
aspoň 200 mm.

04 Ak sa vám do kuchyne nezmestia 
skrinky s hĺbkou 600 mm, môžete 
si vybrať skrinky s hĺbkou 370 mm. 

05 Na skladovanie môžete využiť 
aj stenu, čím uvoľníte priestor 
na pracovnej doske. 

E: Dôležité!

01 Drezy pod oknom  
vyzerajú výborne. Ak sa však otvára 
okno dovnútra, batéria môže  
prekážať pri otváraní. 

02 Umiestnenie drezu pri stene  
alebo na konci kuchynskej linky 
narúša plynulosť činností  
v kuchyni a obmedzuje dostupný 
pracovný priestor. 

03 Umiestnenie rúry tesne pri stene 
alebo na konci kuchynskej linky 
narúša plynulosť činností v kuchyni, 
obmedzuje dostupný pracovný 
priestor, vystavuje stenu teplu 
a zvyšuje riziko vzniku fľakov. 

04 Umiestnenie spotrebičov, 
ako sú rúry, umývačky a odsávače, 
do rohu môže prekážať pri úplnom 
otváraní skriniek a zásuviek.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Viac informácií o službe plánovania a o plánovači IKEA nájdete na strane 15. 13



Objednávka a inštalácia

Objednávka 
a inštalácia
Keď ste spokojní s plánom kuchyne,  
je čas si ju objednať
Predtým vám však odporúčame navštíviť obchodný dom IKEA. Ak si nie ste niečím istí, 
môžete sa poradiť s našimi odborníkmi na kuchyne, ktorí si prezrú váš plán a uistia sa, 
či všetko je správne. Potom môžete svoju kuchyňu objednať priamo na mieste.

Kuchyne IKEA sú navrhnuté tak, 
aby ste si ich mohli  
nainštalovať sami 
Na začiatok si vyzdvihnite Sprievodcu inštaláciou 
kuchyne (alebo použite digitálnu verziu dostupnú 
na našej webovej stránke www.IKEA.sk), 
kde máte vysvetlený celý proces krok za krokom. 
Takisto je dôležité postupovať podľa návodov 
na inštaláciu, ktoré sa nachádzajú v balení 
každého výrobku. 

V Oddelení kuchýň v obchodnom 
dome IKEA

Ak potrebujete pomoc s celou inštaláciou, prípadne s jej časťou,  
môžete si sami objednať inštalatéra podľa svojho výberu alebo 
môžete využiť naše inštalačné služby. 

01

Na našej webovej stránke 
www.IKEA.sk02

Kuchyňu môžete objednať  
rôznymi spôsobmi:

Sprievodca  
inštaláciou
V tomto sprievodcovi 
vám poradíme, 
ako postupovať pri inštalácii 
kuchyne IKEA a podelíme 
sa s vami o tipy na riešenie 
zložitejších situácií. 

Viac informácií 
o inštalačných 
službách 
na str. 15.
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Plánovanie a konzultácia
Aj pri veľkých projektoch sú detaily dôležité. 
Zverte svoje predstavy do rúk našim 
odborníkom a my sa už o ne postaráme.

Služby

Služby
Môžete si všetko zariadiť sami.  
Ale nemusíte.
Vďaka našej širokej ponuke služieb si môžete zostaviť  
kuchyňu za cenu, ktorá vyhovuje vášmu rozpočtu.  
Okrem toho, že mu môžete prispôsobiť výber výrobkov, 
máte tiež možnosť rozhodnúť sa, čo všetko zvládnete 
sami a čo pre vás môžeme urobiť my. 
 
Na tejto strane nájdete prehľad všetkých našich služieb.

Splátkový predaj
Ak ste si vybrali svoju vysnívanú kuchyňu, 
no potrebujete si platbu rozložiť, ponúkame 
vám rôzne možnosti financovania,  
vďaka ktorým sa môže váš sen čoskoro  
stať skutočnosťou.

Plánovanie
S plánovaním novej kuchyne vám rád pomôže 
niektorý z našich odborníkov v obchodnom 
dome IKEA. Stačí si dohodnúť stretnutie 
a priniesť naň rozmery a nákres (alebo 
fotografiu) miestnosti. My vám poskytneme 
inšpiráciu a funkčné riešenia všetkého – 
od umiestnenia skriniek a spotrebičov,  
stolov a úložných riešení, až po osvetlenie, 
drezy a batérie.
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Vyzdvihnutie tovaru  
s dopravou
S touto službou stačí iba urobiť objednávku  
a o zvyšok sa už postaráme my. Vaše výrobky 
doručíme na zvolenú adresu v deň a čas, ktorý 
vám najviac vyhovuje. Nič nemusíte nosiť 
sami. Všetko donesieme tam, kam chcete 
– pred dvere, na chodbu alebo priamo 
do určenej miestnosti.

Služby

Klikni a vyzdvihni
Chcete ušetriť čas strávený nakupovaním? 
Objednajte si výrobky on-line a potom si ich  
už len príďte k nám vyzdvihnúť.

Doprava
Či už robíte malý alebo veľký nákup 
v obchodnom dome alebo on-line, my sa 
o všetko postaráme a dopravíme všetok  
tovar až k vám domov alebo do kancelárie.
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Môžete si všetko zariadiť sami.  
Ale nemusíte.



Služby

Inštalácia kuchyne
Je len na vás, pri čom využijete našu pomoc.  
Môžete sa spoľahnúť, že vaša kuchyňa bude správne 
nainštalovaná, poskytneme vám na kvalitu inštalácie 
až 2-ročnú záruku. A keď už bude hotová, všetky 
obaly vezmeme so sebou a zrecyklujeme. 

Montážne služby
Montáž skriniek, dvierok, čiel zásuviek, úchytiek, 
pracovných dosiek, vnútorného vybavenia 
a bočných panelov. 

Inštalácia
Inštalácia osvetlenia pracovnej dosky, plynových 
a/alebo elektrických spotrebičov, drezov 
a zmiešavacích batérií, ktoré ste si u nás zakúpili. 
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Môžete si všetko zariadiť sami.  
Ale nemusíte.



Ďalšie tipy a informácie

Ďalšie tipy  
a informácie

Kuchynská 
brožúra
Brožúra plná inšpiratívnych 
obrázkov kuchýň rôznych 
štýlov a veľkostí. Nájdete 
tu všetko od priestranných 
kuchýň so všetkým potrebným 
až po drobnosti, ktoré 
vám zjednodušia kuchynské práce 
a spríjemnia deň.
 

www.IKEA.sk
Či už plánujete kúpu kuchyne 
METOD alebo chcete vdýchnuť 
nový život svojej súčasnej kuchyni, 
na našej webovej stránke objavíte 
veľa inšpirácie a nápadov. Navyše 
tu nájdete zoznam všetkých 
výrobkov, vďaka ktorým si môžete  
vytvoriť alebo prispôsobiť svoju 
kuchyňu snov. 

Plánovač IKEA
Navrhnite si kuchyňu snov zo série 
METOD v trojrozmernom prostredí. 
Pritom dostanete aj informáciu 
o cene každej súčasti aj o celkovej 
cene kuchyne. Vytlačte si návrh 
a zoznam výrobkov doma alebo 
ho uložte na webovej stránke IKEA. 
V obchodnom dome IKEA môžete 
svoj návrh prekonzultovať s našimi 
odborníkmi na kuchyne a získať 
cenné rady a tipy. 
Viac sa dozviete na 
IKEA.sk/planovace
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Ďalšie tipy a informácie

Kuchynské 
skrinky 
METOD
V tejto nákupnej príručke nájdete 
všetko, čo potrebujete vedieť 
o efektívnom plánovaní skriniek 
a ich vnútorného vybavenia. 

Sprievodca 
inštaláciou
Tento sprievodca obsahuje 
rady a podrobný návod, 
ako si svojpomocne nainštalovať 
novú kuchyňu.Kuchyne 

a Spotrebiče
V týchto nákupných príručkách 
nájdete všetky výrobky, informácie 
a ceny, ktoré budete potrebovať na to, 
aby sa kuchyňa vašich snov stala 
skutočnosťou.

Všetky príručky a sprievodcov nájdete  
v obchodnom dome IKEA alebo si ich  
môžete prezrieť na www.IKEA.sk
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Ak máte akékoľvek otázky,  
pokojne nás kontaktujte: 

Služby zákazníkom 
Telefón: 02/48 226 111 
www.IKEA.sk/napistenam

Kontrolný zoznam

Nezabudnite
Skôr než sa v obchodnom dome IKEA zastavíte u našich 
odborníkov na kuchyne, prejdite si nasledujúci zoznam, 
aby bol celý proces čo najjednoduchší a najefektívnejší:

Pripravte si:

Pozrite si:

Porozmýšľajte o službách:

rozmery svojej kuchyne

prihlasovacie údaje do plánovača IKEA

skrinky, zásuvky a čelá

dvierka a úchytky

pracovné dosky

drezy

batérie

rúry

mikrovlnné rúry

varné dosky

odsávač – aký druh ventilácie máte?

chladničky s mrazničkou

umývačky riadu 

osvetlenie – pracovné a náladové

zameranie priestorov

plánovanie

finančné služby

klikni a vyzdvihni

vyzdvihnutie tovaru s dopravou

dopravné služby

inštalácia

Môžete zmeniť  
svoj názor
Môžete byť pokojní. Keď už budete 
mať svoju novú kuchyňu doma 
a nadobudnete pocit, že to nie je tá 
pravá, máte 365 dní na jej vrátenie. 
Len si dobre uschovajte pokladničný 
blok. Viac informácií o vrátení tovaru 
nájdete na www.IKEA.sk
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