
Výrobky zobrazené v tejto nákupnej príručke nemusia byť vždy dostupné v obchodnom dome.  
Viac informácií získate od našich pracovníkov alebo na IKEA.sk. Podrobné informácie o výrobkoch  
nájdete na cenovke alebo našej internetovej stránke. Všetky diely si vyžadujú montáž.

Každý si zaslúži dobré ráno 
So sériou GODMORGON môžete sebe a svojej rodine dopriať krásnu 
a prehľadnú kúpeľňu, ktorá ráno každému poskytne hladký štart 
do nového dňa.

Ak máte obmedzený priestor, oceníte naše nástenné skrinky, ktoré 
zaberajú minimálny priestor na podlahe. Ak sa o svoju kúpeľňu delíte 
s ostatnými, pozrite sa na naše dvojité umývadlá a batérie, ktoré 
šetria čas i vzácnu vodu. Vďaka priehradkám vo vnútri zásuviek získate 
prehľad a všetko bude mať svoje miesto.

Séria GODMORGON vydrží roky špliechania a vlhkosti vďaka 
dômyselnej výrobnej technike s vertikálne zabalenou fóliou.  
Kúpiť ju je jednoduché, pretože skrinky na umývadlo a zásuvky 
ponúkame v jednom balení. Stačí si len vybrať umývadlo  
a batériu. Prajeme dobré ráno!

Nákupná príručka

GODMORGON
Nábytok do kúpeľne

Bezpečnosť
Tento nábytok je potrebné 
pripevniť k stene pomocou 
pribaleného upevňovacieho 
príslušenstva. Rôzne druhy 
stien si vyžadujú rôzne spôsoby 
upevnenia. Použite upevňovacie 
príslušenstvo vhodné do stien 
vo vašej domácnosti  
(predávame samostatne).

Uistite sa, že steny vašej  
kúpeľne unesú hmotnosť  
skrinky na umývadlo,  
a ak nie, použite nohy.

Starostlivosť a údržba
Utrite nábytok handričkou 
namočenou vo vode 
alebo neabrazívnom  
čistiacom prostriedku  
a potom utrite dosucha. 

Umývadlo a batériu je potrebné 
utrieť handričkou navlhčenou 
vo vode alebo jemnom  
čistiacom prostriedku.

Keramické umývadlá sú odolné 
voči väčšine chemikálií, s výnimkou 
silných kyselín a silných zásad.

Umývadlá vyrobené z liateho 
mramoru by nemali prichádzať 
do styku s amoniakom, kyselinami, 
silnými čistiacimi prostriedkami, 
farbami na vlasy alebo chlórom.

Viac informácií nájdete  
v brožúre o zárukách.
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Väčšina našich batérii má špeciálnu funkciu studeného 
štartu, ktorá vám pomáha šetriť energiu. Obyčajnú batériu 
zvyčajne pustíte zdvihnutím páky priamo hore, čím sa uvoľní 
studená aj horúca voda. Horúca voda sa však často nestihne 
dostať von a zastaví sa v potrubí. Keď zdvihnete páku  
na batérii s funkciou studeného štartu priamo hore, uvoľní 
sa iba studená voda, čo zníži akékoľvek mrhanie horúcou 
vodou. Horúcu vodu pustíte, ak páku posuniete doľava. 

4. Teraz nastal čas, aby ste si vybrali, čo umiestniť okolo 
umývadla: zrkadlá, zrkadlové skrinky, vysoké skrinky,  
vysoké skrinky so zrkadlovými dverami, nástenné skrinky. 
Možnosti a kombinácie sú nekonečné. Vyberte si podľa 
vašich úložných potrieb v kúpeľni, priestoru a štýlu.  
Séria GODMORGON je teraz k dispozícii aj v tradičnom  
štýle a nájdete ju pod názvom GODMORGON Kasjön. 

5. Ak chcete svojej kúpeľni dodať nový výraz, môžete zvoliť 
skrinku na umývadlo GODMORGON s doskou TOLKEN 
a umývadlami TÖRNVIKEN, HÖRVIK a KATTEVIK. Dosky na 
skrinky na umývadlo IKEA boli vyvinuté s osobitným dôrazom 
na kvalitu, takže sú odolné voči vode, pevné  
a dlho vydržia. Dodávame ich v 7 rôznych veľkostiach,  
ktoré sa dokonale hodia na skrinky na umývadlo 
GODMORGON. Vyberte si vzhľad, ktorý najlepšie vyhovuje 
vám i vašej kúpeľni.  

6. Na záver môžete kúpeľňu doplniť nábytkom zo sérií VILTO, 
BROGRUND a KALKGRUND, ktoré vám umožnia vytvárať si 
praktické a funkčné otvorené úložné riešenia. Veľkosťou sa 
hodia k sérii GODMORGON, takže vzhľad vašej kúpeľne bude 
dokonale zosúladený.

1. Začnite plánovať kúpeľňu tak, že sa zamyslíte nad priestorom 
na stene, ktorý máte k dispozícii na skrinku na umývadlo, 
pretože to je základ väčšiny aktivít v kúpeľni. Séria 
GODMORGON obsahuje skrinky na umývadlá v rôznych 
veľkostiach. Keď si zvolíte veľkosť umývadla, môžete si vybrať 
z rôznych farieb a povrchových úprav skriniek a nájsť tú, 
ktorá vyhovuje vašim potrebám aj štýlu. Umývadlá je možné 
pripevniť na stenu opornými nohami alebo bez nich.  
Zásuvky v skrinke na umývadlo GODMORGON majú plynulý 
chod a možno ich úplne vytiahnuť, aby ste do nich dobre 
videli a na všetko dosiahli. Zarážky proti vysunutiu zabraňujú 
prílišnému vysunutiu zásuviek a pádu, čo je obzvlášť 
praktické, ak máte deti. Vyberateľné priehradky vo vnútri 
zásuviek vám umožňujú prispôsobiť si priestor podľa svojich 
potrieb. Úložný priestor vo vnútri zásuviek môžete dokonca 
maximalizovať pridaním jednej z priehľadných škatúľ 
GODMORGON, ktorá sa hodí k zásuvkám a udržuje všetky 
šperky, make-up, štetce a nádoby úhľadne uložené.  
Zásuvky GODMORGON nie sú len praktické, jednoducho sa 
tiež montujú. 

2. Umývadlá IKEA ponúkame v rôznych veľkostiach 
a z rozličných materiálov. Môžete si vybrať jednoduché, 
dvojité alebo umývadlo položené na doske, podľa  
vašich potrieb a priestoru. Umývadlá sú vyrobené  
z keramiky alebo liateho mramoru. Keramické umývadlá 
majú glazúrovanú povrchovú úpravu a jednoducho  
sa čistia. Majú vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu  
a sú mimoriadne odolné. Liaty mramor tvoria hlavne  
drvené minerály a syntetické živice. Umývadlá z liateho 
mramoru sú hladké, odolné a nenáročné na údržbu.  
Všetky umývadlá predávame spolu so sifónom a sitkom. 
Sifón je flexibilný a je možné ho pripojiť k práčkam. 

3. V IKEA nájdete široký výber batérii. Zvoľte si svoju obľúbenú 
na základe funkcií a tvaru. Všetky batérie dodávame 
so súpravou na sitko, s výnimkou batérie OLSKÄR.  
Všetky batérie IKEA majú regulátor prietoku, vďaka  
ktorému spotrebujete o 50 % menej vody, ale prietok  
vody zostane rovnaký.  

Ako si vybrať
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Všetky diely a ceny GODMORGON 
Tvar úchytiek na umývadlách a vysokých skrinkách sa líši podľa vášho výberu povrchovej úpravy. Vrátane úchytiek. Šírka × hĺbka × výška v cm.

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 60 × 47 × 29 cm.

Gillburen, tmavosivá 104.827.53 €109

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 80 × 47 × 29 cm.

Gillburen, tmavosivá 404.827.56 €129

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 60 × 47 × 58 cm.

Vzor hnedo moreného jaseňa 004.579.09 €109
Biela 402.811.02 €89
Bielo morený dub 602.261.95 €109
Lesklá biela 801.955.36 €149
Gillburen, tmavosivá 304.812.53 €129

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 60 × 47 × 58 cm.

Kasjön, svetlosivá 103.876.28 €129
Kasjön, biela 903.876.29 €130

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 80 × 47 × 58 cm.

Vzor hnedo moreného jaseňa 804.579.10 €129
Biela 002.811.04 €109
Bielo morený dub 802.261.99 €129
Lesklá biela 301.809.95 €169
Gillburen, tmavosivá 504.827.46 €149

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 80 × 47 × 58 cm.

Kasjön, svetlosivá 503.876.45 €149
Kasjön, biela 003.876.43 €150

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 100 × 47 × 58 cm.

Vzor hnedo moreného jaseňa 704.578.83 €149
Biela 003.441.06 €129
Bielo morený dub 303.441.38 €149
Lesklá biela 803.440.94 €189
Gillburen, tmavosivá 904.827.49 €169

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 100 × 47 × 58 cm.

Kasjön, svetlosivá 203.876.56 €169
Kasjön, biela 003.876.57 €170

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 120 × 47 × 58 cm.

Vzor hnedo moreného jaseňa 604.579.11 €239
Biela 603.441.32 €219
Bielo morený dub 003.441.49 €239
Lesklá biela 303.440.96 €279

GODMORGON, skrinka na umývadlo. 120 × 47 × 58 cm.

Kasjön, svetlosivá 203.876.75 €259

GODMORGON, otvorená skrinka. 20 × 45 × 29 cm.

Gillburen, Vzor hnedo moreného 
jaseňa 204.812.15 €29,99

Gillburen, tmavosivá 404.812.19 €29,99

GODMORGON, otvorená skrinka. 20 × 45 × 58 cm.

Gillburen, vzor hnedo moreného 
jaseňa 504.812.14 €44,99

Gillburen, tmavosivá 204.812.20 €44,99

GODMORGON, nástenná skrinka. 40 × 32 × 58 cm.

Kasjön, biela 803.890.92 €79,90

GODMORGON, nástenná skrinka s dvierkami. 
40 × 14 × 96 cm.
Vzor hnedo moreného jaseňa 704.579.15 €69,90
Biela 402.810.98 €59,90
Lesklá biela 601.475.13 €89,90
Bielo morený dub 202.261.83 €69,90

GODMORGON, vysoká skrinka. 40 × 32 × 192 cm.

Vzor hnedo moreného jaseňa 404.578.51 €149
Biela 003.440.69 €129
Lesklá biela 803.440.65 €189
Bielo morený dub 603.440.71 €149
Gillburen, tmavosivá 504.812.47 €169

GODMORGON, vysoká skrinka. 40 × 32 × 192 cm.

Kasjön, svetlosivá 903.922.73 €169
Kasjön, biela 703.922.74 €169

GODMORGON, zrkadlová skrinka.

40 × 14 × 96 cm 102.302.27 €149
60 × 14 × 96 cm 102.189.99 €189
80 × 14 × 96 cm 103.043.55 €229
100 × 14 × 96 cm 603.043.53 €269

GODMORGON, zrkadlová skrinka.
Kasjön, svetlosivá

60 × 14 × 96 803.923.15 €189
80 × 14 × 96 203.922.38 €229
Kasjön, biela
60 × 14 × 96 603.923.16 €189
80 × 14 × 96 003.922.39 €229

LETTAN, zrkadlo.

60 × 96 cm 804.353.05 €14,99
80 × 96 cm 804.353.10 €19,99
100 × 96 cm 604.352.69 €24,99
120 × 96 cm 304.353.03 €29,99

GODMORGON, škatuľa s priehradkami. 32 × 28 × 10 cm.

Dymová 104.002.67 €12,99

GODMORGON, súprava škatúľ s vrchnákom. 5-dielna,  
24 × 20 × 10 cm.
Dymová 504.002.70 €9,99

GODMORGON, úložný diel. 2-dielny, 34 × 17 × 3 cm.

Dymový 904.002.73 €6,99

GODMORGON, noha. 14 / 25 cm.

Okrúhla / lesklá 703.498.36 €9
Okrúhla / z nehrdzavejúcej ocele 303.498.38 €9

GODMORGON, noha Kasjön. 17 / 26 cm.
Lesklá 903.917.30 €9

GODMORGON, osvetlenie LED na skrinku / stenu, 
Hliníkové.
60 cm 202.508.99 €49,99
80 cm 102.509.13 €59,90
100 cm 002.509.18 €69,90

GODMORGON, osvetlenie LED na skrinku / stenu. Biele.
60 cm 204.298.97 €49,99
80 cm 004.298.98 €59,90
100 cm 404.298.96 €69,90
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Umývadlá a batérie
Na všetky batérie a umývadlá IKEA ponúkame záruku kvality 10 rokov. Šírka × hĺbka × výška v cm. Viac sa dozviete 

v brožúre o zárukách. 

ODENSVIK, umývadlo. Keramické, biele.  
Vrátane sitka a sifóna.

63 × 49 × 6 cm 501.955.52 €60
83 × 49 × 6 cm 401.808.05 €80
103 × 49 × 6 cm 001.939.37 €100
103 × 49 × 6 cm, dvojité 001.356.12 €110
123 × 49 × 6 cm 201.939.41 €120
123 × 49 × 6 cm, dvojité 801.356.13 €130

BRÅVIKEN, umývadlo. Liaty mramor. Vrátane sitka a sifóna.

61 × 49 × 10 cm, biele 301.955.48 €110
80 × 48 × 10 cm, biele 901.807.99 €130
100 × 48 × 10 cm, biele 301.354.46 €150
120 × 48 × 10 cm, dvojité, biele 101.354.47 €210

TÖRNVIKEN, umývadlo. Keramické. Vrátane sitka a sifóna.

Ø45 cm × 14 cm, biele. 902.915.18 €50

HÖRVIK, umývadlo. Liaty mramor. Vrátane sitka a sifóna.

45 × 32 × 12 cm, biele 303.589.36 €80

KATTEVIK, umývadlo. Liaty mramor. Vrátane sitka a sifóna.

Ø40cm × 15 cm, biele. 303.589.41 €100

SALJEN, batéria. Bez sitka.

Čierny plast 403.854.92 €14,99

LILLSVAN, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 704.003.25 €34,99

PILKÅN, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 504.003.26 €34,99

ENSEN, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 602.813.80 €49,99

RUNSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 502.621.22 €49,99
Mosadzná 004.957.32 €49,99

DALSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 302.812.92 €59,90

SVENSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 802.994.21 €79,90

GRANSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 602.030.90 €59,90

LUNDSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 402.400.17 €79,90
Čierna 104.676.39 €79,90

BROGRUND, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 603.430.81 €59,90

BROGRUND, vysoká batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 103.430.93 €69,90

HAMNSKÄR, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 803.430.75 €99,90
Čierna 103.472.13 €99,90
Mosadzná 503.472.06 €99,90

VOXNAN, batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 303.430.87 €79,90

VOXNAN, vysoká batéria. So sitkom.

Pochrómovaná mosadzná 603.430.57 €89,90
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TOLKEN, doska. Vysokotlakový melamín.

Antracitová
62 × 49 × 2 cm 703.547.24 €30
82 × 49 × 2 cm 003.547.27 €40
102 × 49 × 2 cm 803.547.14 €50
122 × 49 × 2 cm 103.547.17 €60
Bambusová
62 × 49 × 2 cm 003.712.70 €50
82 × 49 × 2 cm 403.712.73 €60
102 × 49 × 2 cm 303.712.64 €70
122 × 49 × 2 cm 603.712.67 €80
Mramorový vzor
82 × 49 × 2 cm 503.547.01 €40
142 × 49 × 2 cm 903.546.95 €70
162 × 49 × 2 cm 304.812.29 €80
182 × 49 × 2 cm 904.812.31 €90

STORJORM, zrkadlová skrinka s 2 dvierkami 
a zabudovaným osvetlením. 60 × 14 × 96 cm.
Biela 402.481.22 €229

STORJORM, zrkadlová skrinka s 2 dvierkami 
a zabudovaným osvetlením. 80 × 14 × 96 cm. 
Biela 202.481.23 €249

STORJORM, zrkadlová skrinka s 2 dvierkami 
a zabudovaným osvetlením. 100 × 14 × 96 cm. 
Biela 202.481.18 €299

STORJORM, zrkadlo so zabudovaným osvetlením. 
60 × 80 cm.
Biela 702.481.25 €99,90

VILTO, policový diel. 46 × 26 × 150 cm.

Breza 903.444.56 €59,90

VILTO, policový diel. 47 × 20 × 90 cm.

Breza 703.444.57 €49,99

VILTO, stojan na uteráky. 57 × 150 cm.

Breza 003.444.51 €39,99

VILTO, stolička s úložným priestorom. 48 × 30 × 45 cm.

Breza 403.444.49 €29,99

VILTO, stupienok. 40 × 32 × 25 cm.

Breza 603.444.53 €19,99

Doplnky
Šírka × hĺbka × výška v cm.

BROGRUND, trojdielna súprava škatúľ. 
2 ks 14 × 10 × 7 cm a 1 ks 28 × 10 × 7 cm.
Priehľadná sivá/biela 103.290.92 €5,99

BROGRUND, 3-dielna súprava do kúpeľne. 
Hrnček, dávkovač mydla a miska na mydlo.
Plast / syntetická guma 804.565.57 €5,99

BROGRUN, dávkovač mydla. 9 × 5 cm.

Nehrdzavejúca oceľ 403.346.24 €3,99

BROGRUND, sklenená polica. Nehrdzavejúca oceľ.

67 × 11 cm 103.285.30 €11,99

BROGRUND, rohový nástenný policový diel. 
Šírka 19 cm, hĺbka 19 cm, výška 58 cm.
Nehrdzavejúca oceľ 304.089.79 €14,99

BROGRUND, výsuvný stojan na uteráky. 
Šírka 124 – 155 cm, výška 84 cm.
Nehrdzavejúca oceľ 304.089.98 €18,99

BROGRUND, vešiak na uteráky. Nehrdzavejúca oceľ.

67 × 13 cm 303.285.34 €9,99

BROGRUND, stojan na uterák s tromi tyčami.  
Vysúvacie tyče, 43 – 63 cm.
Nehrdzavejúca oceľ 604.267.07 €11,99

BROGRUND, nástenná polica s vešiakom na uteráky. 
Nehrdzavejúca oceľ.
67 × 27 cm 703.339.82 €14,99

BROGRUND, vešiak na dvere. Šírka 29 cm.

Nehrdzavejúca oceľ 603.346.23 €5,99

BROGRUND, háčik. 2 ks.

Nehrdzavejúca oceľ 603.285.42 €3,49

BROGRUND, držiak na toaletný papier. Šírka 13 cm.

Nehrdzavejúca oceľ 003.285.40 €5,99
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BROGRUND, kefa na toaletu. Dĺžka 40 cm.

Nehrdzavejúca oceľ 403.285.38 €8,99

BROGRUND, odpadkový kôš na dotyk. 21 × 14 × 27 cm.

Nehrdzavejúca oceľ 704.333.64 €14,99

KALKGRUND, stojan na uteráky. 63 × 14 cm. 

Pochrómovaný 902.914.72 €14,99

KALKGRUND, sklenená polica. 62 × 11 cm. Nosnosť: 5 kg. 

402.929.02 €14,99

KALKGRUND, polica do sprchy. 24 × 6 cm. 

Pochrómovaná 702.914.87 €12,99

KALKGRUND, stojan na kefu na toaletu. Dĺžka 45 cm. 

Pochrómovaný 502.929.06 €12,99

KALKGRUND, držiak na toaletný papier. Šírka 14 cm.

Pochrómovaný 002.914.76 €9,99

KALKGRUND, dávkovač mydla. 8 × 10 cm.

Pochrómovaný 503.048.53 €4,99

KALKGRUND, dávkovač mydla. Výška 14 cm. 

Pochrómovaný 602.914.78 €8,99

KALKGRUND, držiak na zubné kefky. Výška 13 cm. 

Pochrómovaný 002.914.81 €6,99

KALKGRUND, miska na mydlo. 13 × 9 cm. 

Pochrómovaná 102.929.08 €5,99

BOLMEN, schodíky. 44 × 35 × 25 cm, nosnosť 100 kg.

Modré 902.913.30 €5,99
Biele 602.651.63 €5,99

SAXBORGA, úložná škatuľa so zrkadlom. 24 × 17 cm

Plast / korok 803.918.82 €14,99

SAXBORGA, dózy s vrchnákmi a podnosom. 
5-dielna súprava.
Sklo / korok 403.918.79 €12,99

EKOLN, miska na mydlo. Kamenina. 

Béžová 204.930.01 €1,99
Tmavosivá 604.416.18 €1,99
Svetločervená 104.363.70 €1,99

EKOLN, dávkovač mydla. 300 ml, kamenina. 

Béžový 604.930.04 €4,99
Tmavosivý 404.416.19 €4,99
Svetločervený 904.363.71 €4,99

EKOLN, držiak na zubnú kefku. Kamenina. 

Béžový 304.930.10 €2,99
Tmavosivý 004.416.21 €2,99
Svetločervený 704.363.72 €2,99

EKOLN, kefa na toaletu. Lakovaná kamenina / oceľ / plast / 
syntetická guma. 
Béžová 904.930.07 €5,99
Tmavosivá 804.273.10 €5,99
Svetločervená 004.273.09 €5,99

EKOLN, kôš na odpad. Oceľ upravená práškovou  
farbou / nehrdzavejúca oceľ a plast. Výška 24 cm, Ø17 cm. 
Béžový 704.930.13 €9,99
Tmavosivý 404.939.10 €9,99
Svetločervený 204.273.13 €9,99

PURRPINGLA, taška na bielizeň. Polyester / polyuretán. 
47 × 37 × 58 cm, 100l.
Béžová 004.938.32 €14,99

Doplnky
Šírka × hĺbka × výška v cm.
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Doplnky

Osvetlenie na strop, stenu a do skrinky
SÖDERSVIK, stropná lampa LED. Lesklá biela.  
Zabudované svetlo LED. Intenzitu svetla možno ovládať 
zabudovaným ovládaním. 
21 cm 504.562.19 €59,90

SÖDERSVIK, nástenná lampa LED. Lesklá biela. 
Zabudované svetlo LED. Poskytuje rovnomerné svetlo 
vhodné okolo zrkadla a umývadla. Môžete si vyberať  
medzi dvoma intenzitami svetla. Stačí mierny dotyk prsta, 
pretože lampa má zabudované dotykové ovládanie. 
70 cm 804.562.27 €59,90

SVALLIS, nástenná lampa LED s otoč. ramenom. 
Zabudované svetlo LED. Poskytuje rozptýlené svetlo; vhodne 
osvetlí väčšie časti kúpeľne. 

903.570.76 €39,99

SVALLIS, stropná lampa LED. Zabudované svetlo LED. 
Poskytuje rozptýlené svetlo; vhodne osvetlí väčšie časti 
kúpeľne. Intenzitu svetla možno meniť nástenným 
ovládaním.

003.618.84 €34,99

SVALLIS, nástenná lampa LED. Zabudované svetlo LED. 
Svetlo môžete stlmiť, čím získate vhodné osvetlenie 
na každú príležitosť. Intenzitu svetla možno meniť 
nástenným ovládaním.
15 cm 703.618.85 €29,99

FRIHULT, stropná lampa. Sklenené tienidlo poskytuje 
vyvážené osvetlenie v celej miestnosti. Žiarovka sa predáva 
samostatne. Odporúčame žiarovku LED E14, opálová biela.
Čierna 704.315.48 €24,99
Nehrdzavejúca oceľ 104.164.09 €24,99

FRIHULT, stropná / nástenná lampa. Sklenené tienidlo 
poskytuje vyvážené osvetlenie v celej miestnosti.  
Žiarovka sa predáva samostatne. Odporúčame žiarovku  
LED E14, opálová biela.
Čierna 704.315.53 €19,99
Nehrdzavejúca oceľ 204.315.60 €19,99

FRIHULT, nástenná lampa. Všestrannú lampu možno 
namontovať smerom hore či dole, samostatne alebo 
hneď dve na každú stranu zrkadla. Žiarovka sa predáva 
samostatne. Odporúčame žiarovku LED E14, opálová biela.
Čierna 804.315.62 €29,99
Nehrdzavejúca oceľ 404.316.01 €29,99

LAKENE, zabudované bodové osvetlenie LED.  
Zabudované svetlo LED. Bez možnosti meniť intenzitu svetla.

903.322.41 €3,99

Inteligentné osvetlenie
LEPTITER, zabudované bodové osvetlenie LED. 
Zabudované svetlo LED. Diaľkový ovládač TRÅDFRI 
predávame samostatne. Diaľkový ovládač je potrebný 
na ovládanie intenzity svetla TRÅDFRI. Nie je možné 
ho používať s pevne zapojeným ovládaním intenzity.
Možnosť ovládať intenzitu svetla / 
biele spektrum 503.535.13 €19,99

GUNNARP, stropná / nástenná lampa LED.  
Zabudované svetlo LED. Diaľkový ovládač TRÅDFRI 
predávame samostatne. Diaľkový ovládač je potrebný 
na ovládanie intenzity svetla TRÅDFRI. Nie je možné ho 
používať s pevne zapojeným ovládaním intenzity. 40 cm.
Možnosť ovládať intenzitu svetla/
biele spektrum 403.600.76 €89,90

TRÅDFRI, diaľkové ovládanie intenzity svetla.  
S diaľkovým ovládaním TRÅDFRI môžete meniť intenzitu 
svetla bez nutnosti inštalácie káblov.

104.607.51 €11,99

TRÅDFRI, prenosová brána. S aplikáciou IKEA Home smart 
a prenosovou bránou TRÅDFRI dokážete ovládať každý 
svetelný zdroj samostatne alebo vytvárať rôzne skupiny 
svetelných zdrojov, ktoré môžete ovládať súčasne.  
Svetlo sa dá vypnúť, zapnúť, stlmiť, možno tiež vybrať jeho 
farbu a zmeniť teplé osvetlenie na studené.

403.378.06 €29,99

Osvetlenie zásuviek
STÖTTA, svetelný pásik LED na batérie. Zabudované svetlo 
LED. Svetlo sa pri otváraní a zatváraní zásuvky automaticky 
zapne a vypne, a tak nedochádza k plytvaniu energiou. 
Batérie sa predávajú samostatne. Sú potrebné 4 batérie 
AA (2 ks na pásik s dĺžkou 32 cm). Odporúčame nabíjateľné 
batérie LADDA.
32 cm 103.600.87 €8,99
52 cm 503.600.90 €11,99
72 cm 903.600.93 €14,99



Služby

Doprava Montážne služby Môžete zmeniť svoj názor
Väčšina našich výrobkov je navrhnutá 
a balená tak, aby ste si ich mohli 
sami ľahko odviezť. Ak však chcete, 
môžeme sa postarať o dopravu vášho 
nákupu domov alebo do kancelárie. 
Nezastavíme sa pred vašim vchodom, 
tovar vynesieme do miestnosti 
podľa vášho výberu. 

Nábytok IKEA vám radi zmontujeme 
u vás doma podľa montážneho návodu. 
Montážne služby zahŕňajú ročnú záruku 
na kvalitu inštalácie, odvoz obalov 
a ich ekologickú likvidáciu a recykláciu. 

Zakúpený tovar nám môžete vrátiť 
do 365 dní bez udania dôvodu. 
Pokladničný blok si pre prípad  
vrátenia tovaru dobre uschovajte.  
Môžete zmeniť svoj názor.  
Nepoužité výrobky v pôvodnom  
balení môžete vrátiť do 365 dní  
a my vám vrátime peniaze  
v plnej výške.

Ponúkame širokú škálu služieb a radi vám pomôžeme so všetkým od montáže až po dopravu k vám domov. Ak si všetko urobíte sami, 
viac ušetríte. Ak však využijete naše služby, získate viac času na oddych!

Poradíme vám

Brožúra Kúpeľne
Brožúra plná inšpiratívnych obrázkov kúpeľní v rôznych  
štýloch a veľkostiach. Nájdete tu všetko od priestranných 
kúpeľní až po drobnosti, ktoré vám uľahčia čas strávený  
v kúpeľni a spríjemnia deň. 

Návod na inštaláciu kúpeľne ENHET
Sprievodca obsahuje rady a podrobný návod, 
ako si svojpomocne nainštalovať novú kúpeľňu.  
Môžete si všetko zariadiť sami. Ale nemusíte.  
Viac informácií o službách nájdete v brožúre. 

Navštívte obchodný dom IKEA
Otváracie hodiny a inštrukcie ako sa k nám dostať 
nájdete takisto na našej webovej stránke IKEA.sk.

IKEA online:
Viac informácií o nakupovaní  
v IKEA nájdete na IKEA.sk.

Nakupujte v IKEA

IKEA.sk
Či už plánujete kúpu kúpeľne GODMORGON alebo chcete 
svojej súčasnej kúpeľni vdýchnuť nový život, na našej webovej 
stránke nájdete veľa inšpirácie a nápadov. Navyše tu nájdete 
zoznam všetkých výrobkov, vďaka ktorým si môžete vytvoriť 
alebo vynoviť svoju kúpeľňu snov. 

Plánovač IKEA
Vytvorte si kúpeľňu GODMORGON od základu v 3D prostredí, 
kde získate cenu za každý diel aj za kompletnú kúpeľňu.  
Nákresy a zoznam výrobkov si môžete vytlačiť doma alebo si 
ho uložiť na webovej stránke IKEA. V obchodnom dome IKEA 
môžete svoj návrh prebrať s jedným z našich odborníkov  
na kúpeľne a požiadať o ďalšie rady a podporu. Viac nájdete 
na IKEA.sk/kupelna Na ceste k novej kúpeľni IKEA sa môžete 
spoľahnúť na to, že vám poradíme. Nižšie nájdete brožúry  
a nástroje, ktoré vám pomôžu v každom kroku.  
Všetky materiály nájdete v obchodnom dome IKEA alebo online 
na IKEA.sk/kupelna 

Na ceste k novej kuchyni IKEA sa môžete spoľahnúť na naše rady. Nižšie nájdete brožúry a nástroje, ktoré vám pomôžu v každom kroku. 
Všetky materiály nájdete v obchodnom dome IKEA alebo online na IKEA.sk/kupelne
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