
Якщо вам потрібна готова кухонна 
система на кшталт METOD МЕТОД або 
одна з інших наших кухонь, у цьому 
довіднику покупця ви знайдете 
вироби, ціни та корисну інформацію, 
щоб створити кухню своєї мрії.

КУХНІ 
IKEA

Довідник покупця  
кухонь IKEA 
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Зміст

Висувні шухляди полегшують 
побут, адже в них легко 
знайти потрібну річ. Внутрішні 
аксесуари та органайзери 
дозволяють ефективно 
упорядкувати простір всередині 
шаф і шухляд. 
Див. сторінку 90

Кухонний острівець — 
місце для спілкування 
та додатковий робочий 
простір водночас. Верхній 
шар стільниці TORNVIKEN 
ТОРНВІКЕН кухонного острівця 
виготовлений із міцного 
дуба, тому може витримати 
що завгодно — від випікання 
тістечок до настільних ігор. 
Див. сторінку 102

Зміст

Ви можете зробити все самотужки, але це зовсім не 
обов’язково. Ми пропонуємо широкий спектр послуг — від 
вимірювання та планування до встановлення готової кухні. 
Див. сторінку 4

Мийки та змішувачі. 
Див. сторінку 80

З хорошим освітленням стільниці, шаф і шухляд готувати улюблені 
страви набагато безпечніше, легше та приємніше.  
Див. сторінку 69

Зміст

Послуги ........................................................04

Кухні IKEA .................................................... 06

METOD МЕТОД кухонна система ............ 08
 Дверцята та фронтальні панелі шухляд ..........10
 Накладні панелі, декоративні стрічки,  
 цоколі та ніжки ......................................................16
 METOD МЕТОД шафи ........................................... 24
 METOD МЕТОД аксесуари та органайзери ..... 28

ENHET ЕНХЕТ кухонна система ................36
 Готова кухня .......................................................... 38
 Заняття ................................................................... 49
 Дверцята та фронтальні панелі шухляд ......... 54
 Шафи та каркаси.................................................. 58

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кухня ................64 

SUNNERSTA СУННЕРСТА міні-кухня ........ 68

Стільниці  .....................................................70

Настінні панелі ...........................................76

Мийки ......................................................... 80

Кухонні змішувачі .....................................84

Кухонні органайзери ............................... 90

Ручки ........................................................... 98

Кухонні аксесуари ....................................102

Гарантія ......................................................110

Як придбати кухню IKEA ......................... 112



4 5

ПослугиПослуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг — обирайте те, що ви бажаєте 
зробити самотужки, а решту завдань доручіть нам.
Нижче ви знайдете увесь перелік наших послуг. Додаткову інформацію 
можна дізнатися на веб-сайті www.IKEA.com./ua/uk/.

Послуги

Планування кухні Вимірювання Доставка
Знадобилася допомога під час 
планування кухні? Скористайтеся 
послугами експертів ІКЕА. 
Ми запропонуємо ідеї та 
функціональні рішення для 
розміщення шаф і приладів, 
столів і меблів для зберігання 
речей, а також освітлення, мийок 
і раковин.

Ми можемо виміряти 
приміщення та все перевірити — 
від розташування вікон, дверей і 
розеток до матеріалу і стану стін.

Придбайте товари онлайн чи 
у магазині та додайте послугу 
доставки до загальної вартості 
вашого замовлення. Ми 
доставимо його у зручний день 
і час та за потреби занесемо все 
просто до помешкання.

Збирання Встановлення кухні
Усі наші вироби можна зібрати 
самотужки, але ми завжди готові 
допомогти з цим за потреби.

Якщо ви бажаєте, щоб 
встановлення нової кухні 
пройшло гладко, зверніться 
до нас, і ми зробимо все, як 
годиться. Ми позбавимо вас 
зайвого клопоту, прикріпивши 
мийки, змішувачі та стільниці, 
а ще ви зможете спати міцно, 
знаючи, що електричні прилади 
ІКЕА належно встановлені. До 
того ж, вкінці ми заберемо все 
пакування з собою.



6 7

Кухні IKEAКухні IKEA

Яку кухню ви шукаєте?

Якщо вам потрібна готова кухонна система на кшталт METOD МЕТОД або 
простіша кухня, яку можна встановити за один день — у нас ви знайдете 
все, що потрібно. Пропонуємо три різних варіанти кухонь IKEA на будь-який 
смак і потреби.

SUNNERSTA СУННЕРСТА міні-кухня 
Якщо вам потрібна проста кухня без зайвих 
деталей — SUNNERSTA СУННЕРСТА саме для вас. 
Цю гнучку міні-кухню легко придбати, привезти 
додому та встановити, а також її можна взяти з 
собою під час переїзду. Див. сторінку 68

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кухня
KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ модулі можна 
поєднувати як заманеться. Додавши LAGAN 
ЛАГАН прилади, ви отримаєте готову кухню 
з усіма потрібними функціями за приємною 
ціною. Довершіть вигляд кухні за допомогою 
мийки, змішувача та ручок на свій смак. Усі 
модулі легко встановити — готуйте улюблені 
страви на новій кухні ІКЕА вже за мить!  
Див. сторінку 64

ENHET ЕНХЕТ кухня
ENHET ЕНХЕТ кухня чудово поміститься у кімнаті 
будь-якої форми. Обирайте готові комбінації 
за доступною ціною онлайн і збирайте їх 
без спеціальних інструментів — ці меблі 
можна з’єднати за одну мить. З ENHET ЕНХЕТ 
легко підкреслити свою індивідуальність, 
поєднавши відкриті та закриті модулі, кутову 
шафу і дверцята різних кольорів та додавши 
різноманітні аксесуари. 
Див. сторінку 36

METOD МЕТОД 
кухонна система
До METOD МЕТОД кухонної 
системи входять шафи 
різних розмірів для 
будь-якого приміщення 
та потреб. Гнучка 
система пропонує безліч 
можливостей для створення 
кухні вашої мрії. До того 
ж, у нас є широкий вибір 
кухонних органайзерів і 
аксесуарів, завдяки яким 
ви легко знайдете потрібну 
річ у будь-якій шафі чи 
шухляді. Додайте кухні 
індивідуальності, обравши 
фронтальні панелі, 
стільницю, світильники, 
мийку, змішувач, ручки та 
багато іншого залежно від 
своїх уподобань. 
Див. сторінку 8
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Безмежні можливості
Модулі METOD МЕТОД кухонної системи 
легко встановити, облаштувавши 
простір залежно від потреб. Якщо вам 
до вподоби традиційний стиль чи 
сучасний мінімалізм — тут ви знайдете 
меблі на будь-який смак. 

Ідеальна кухня повинна бути не лише 
привабливою, а й функціональною. 
METOD МЕТОД серія пропонує 
меблі, що гарно виглядають зовні та 
дозволяють упорядкувати всі речі 
всередині.  

Спершу визначтеся зі стилем кухні, 
обравши дверцята та фронтальні 
панелі шухляд, освітлення, стільницю, 
мийку, змішувач, ручки та аксесуари.

 

IKEA METOD МЕТОД кухня має
25-річну гарантію.  
Див. сторінку 110

METOD МЕТОД
кухонна система
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METOD МЕТОД 
дверцята і 
фронтальні 
панелі шухляд
Оберіть свій стиль!
Під час планування кухні своєї мрії 
обирайте ті фронтальні панелі, які 
милуватимуть вам око роками — 
саме вони є обличчям кімнати, де ви 
проводитемете багато часу з родиною 
та друзями.

Ми пропонуємо широкий вибір 
матеріалів і покриття на будь-
який смак. У нас можна придбати 
традиційні витончені або сучасні 
глянцеві дверцята і фронтальні панелі 

шухляд із вбудованими ручками для 
гармонійного вигляду вашої кухні.

Дайте волю своїй уяві та облаштуйте 
нову кухню як заманеться! Ми 
пересвідчилися, що наші фронтальні 
панелі міцні та якісні, тому всі вони 
мають 25-річну гарантію — будьте 
певні, що наші меблі витримають 
багато років щоденного 
використання.

Кухонні дверцята мають  
25-річну гарантію.  
Див. сторінку 110 



Гладкі дверцята та фронтальні панелі шухляд

KUNGSBACKA КУНГСБАККА
Колір/дизайн: антрацит.
Матеріал: ДСП і перероблена ПЕТ-плівка.

KUNGSBACKA КУНГСБАККА антрацитні дверцята 
виготовлені з переробленої деревини та ПЕТ-
пляшок. Привабливе матове покриття та два 
скошені краї дозволяють створити сучасну 
елегантну кухню.
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 403.373.35 750 грн

VEDDINGE ВЕДДІНГЕ
Колір/дизайн: білий.
Матеріал: ДВП і фарбована поверхня.

VEDDINGE ВЕДДІНГЕ гладкі білі дверцята 
виглядають стильно та сучасно. 
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 002.054.31 400 грн

BODARP БОДАРП
Колір/дизайн: Сіро-зелений.
Матеріал: ДСП і перероблена плівка.

Виготовлені на заводах, що використовують 
відновлювану електроенергію та покриті 
плівкою з перероблених ПЕТ-пляшок, BODARP 
БОДАРП дверцята і фронтальні панелі шухляд 
у матовому сіро-зеленому кольорі створюють 
затишок на кухні.
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 804.355.36 750 грн
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Дверцята та фронтальні панелі шухлядДверцята та фронтальні панелі шухляд

ASKERSUND АСКЕРСУНД
Колір/дизайн: під світлий ясен. 
Матеріал: ДСП і меламінова плівка.

ASKERSUND АСКЕРСУНД дверцята під світлий 
ясен iз помітною зернистою текстурою 
додають кухні світла та сучасності.
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 303.318.57 240 грн

Стиль дверцят і фронтальних  
панелей шухляд

Гладкі дверцята та фронтальні 
панелі шухляд
Гладкі дверцята з лаконічним дизайном і простою 
у догляді поверхнею додадуть кухні елегантності. 
Обирайте покриття, колір і матеріал на свій смак.

Глянцеві дверцята та фронтальні 
панелі шухляд
Глянцеві поверхні підійдуть всім — від 
прискіпливого мінімаліста до гамірної родини з 
дітьми. Досить протерти — і все чисто. 

Обрамлені дверцята та фронтальні 
панелі шухляд
Обрамлені дверцята та фронтальні панелі шухляд із 
витонченими деталями допоможуть створити кухню 
у традиційному стилі. До усіх обрамлених дверцят 
можна підібрати скляні дверцята.

Дверцята та фронтальні панелі 
шухляд із вбудованими ручками
З першого погляду їх не помітно — саме це нам 
і потрібно! Завдяки вбудованим ручкам кухня 
виглядатиме сучасно та гармонійно. 
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METOD МЕТОД дверцята та фронтальні панелі шухлядMETOD МЕТОД дверцята та фронтальні панелі шухляд

Обрамлені дверцята та фронтальні панелі шухляд

BODBYN БОДБІН
Колір/дизайн: кремово-білий.
Матеріал: ДВП і фарбована поверхня.

Витончені BODBYN БОДБІН дверцята кремово-
білого кольору надають кухні традиційного 
вигляду. Панель дверцят має скошений 
внутрішній і контурний зовнішній край.
Доповніть BODBYN БОДБІН дверцятами із 
загартованого скла.

Ш400×В800 мм 702.054.80 820 грн

LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН 
Колір/дизайн: чорна морилка. 
Матеріал: морений ясеневий шпон і масив 
ясена.

LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН дверцята виконані в 
традиційному стилі: рама з масиву дерева зі 
скошеними краями та центральна шпонована 
панель. LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН вироби 
забезпечують затишну атмосферу заміського 
будиночка на вашій кухні.
Доповніть LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН дверцятами із 
загартованого скла.

Ш400×В800 мм 003.560.57 1200 грн

Глянцеві дверцята та фронтальні панелі шухляд

KALLARP КАЛЛАРП
Колір/дизайн: глянцевий темний червоно-
коричневий.
Матеріал: глянцева плівка.

KALLARP КАЛЛАРП глянцеві дверцята з 
прямими елегантними лініями додадуть кухні 
яскравості та сучасності.
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 104.282.85 820 грн

RINGHULT РІНГХУЛЬТ
Колір/дизайн: глянцевий білий.
Матеріал: ДСП і глянцева плівка.

Лаконічний дизайн RINGHULT РІНГХУЛЬТ білих 
дверцят надасть вашій кухні сучасного вигляду. 
Глянцева поверхня міцна та проста у догляді. 
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 302.050.95 870 грн
JUTIS ЮТІС
Колір/дизайн: загартоване скло та алюміній.
Матеріал: загартоване скло та алюміній.
JUTIS ЮТІС білі скляні дверцята гарно виглядають 
на кухні у будь-якому стилі. Поєднуйте з іншими 
фронтальними панелями з нашого асортименту. 
Ручки додаються. 

Ш400×В800 мм 102.058.31 980 грн

JUTIS ЮТІС скляні дверцята чудово пасують до 
багатьох дверцят і фронтальних панелей шухляд 
із нашого асортименту. Поєднуйте з іншими 
дверцятами на свій смак. Ручки додаються.

Дверцята та фронтальні панелі шухляд із вбудованими ручками

VOXTORP ВОКСТОРП
Колір/дизайн: глянцевий білий.
Матеріал: ДВП і глянцева плівка.

Із VOXTORP ВОКСТОРП глянцевими дверцятами з 
вбудованими ручками ваша кухня виглядатиме 
елегантно та сучасно.
Доповніть JUTIS ЮТІС акцентними дверцятами.

Ш400×В800 мм 203.974.86 1400 грн

JUTIS ЮТІС скляні дверцята
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Довершіть свою кухню
Який би дизайн кухні ви не обрали — 
традиційна з багатьма шухлядами та 
декоративними елементами або ж 
лаконічні сучасні меблі — слід додати 
кілька останніх деталей, щоб ваше 
помешкання виглядало довершеним і 
гармонійним. 

Підкресліть стиль кухні за допомогою 
накладних панелей, декоративних 
стрічок, ніжок і цоколів або додайте 
індивідуальності, обравши контрастні 
елементи. Вибір за вами! 

METOD МЕТОД 
накладні панелі,  
декоративні 
стрічки, цоколі 
та ніжки

Декоративний цоколь  
із вирізом

Накладна панель Декоративна стрічкаДекоративний цоколь
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Наші FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА білі та темно-сірі 
накладні панелі пасують до усіх білих і темно-сірих 
дверцят і фронтальних панелей шухляд нашого 
асортименту. 

Обирайте FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА панель такого ж 
кольору для гармонійного вигляду кухні.

Виберіть накладну панель того ж кольору, що й 
дверцята, щоб ваша кухня виглядала гармонійно, 
або ж комбінуйте різні кольори на свій смак.

Накладні панелі

METOD МЕТОД накладні панелі, декоративні стрічки, цоколі та ніжки

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА накладні панелі

BODARP БОДАРП накладна панель, сіро-зелена.
Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 604.355.23 650 грн
39×106 см 004.355.21 760 грн
39×240 см 804.355.22 1600 грн

62×80 см 904.355.26 870 грн
62×240 см 104.355.25 2200 грн

KUNGSBACKA КУНГСБАККА накладна панель, 
антрацит.

Доступні розміри, ширина×висота

39×83 см 803.373.24 650 грн
39×103 см 203.373.22 760 грн
39×240 см 003.373.23 1600 грн

62×80 см 103.373.27 870 грн
62×240 см 303.373.26 2200 грн

KALLARP КАЛЛАРП накладна панель, глянцева темна 
червоно-коричнева.

Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 904.282.72 650 грн
39×106 см 304.282.70 760 грн
39×240 см 104.282.71 1600 грн

     

62×80 см 204.282.75 870 грн
62×240 см 504.282.74 2200 грн

LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН накладна панель, чорна 
морилка.

Доступні розміри, ширина×висота

39×85 см 303.560.46 870 грн
39×105 см 103.560.85 1100 грн
39×240 см 503.560.45 1700 грн

62×80 см 103.560.90 1300 грн
62×240 см 303.560.89 2400 грн

ASKERSUND АСКЕРСУНД накладна панель, під світлий 
ясен.

Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 603.318.46 330 грн
39×106 см 103.318.44 380 грн
39×240 см 803.318.45 760 грн

62×80 см 003.318.49 440 грн
62×240 см 203.318.48 1100 грн

FRÖJERED ФРЕЙЕРЕД накладна панель, світлий бамбук.
Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 603.318.46 650 грн

62×80 см 003.318.49 870 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА накладна панель, глянцева 
біла.

Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 303.974.76 760 грн
39×106 см 803.974.74 870 грн
39×220 см 503.974.75 1600 грн

62×80 см 703.974.79 980 грн
62×240 см 903.974.78 2000 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА накладна панель, кремово-
біла.

Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 402.344.36 440 грн
39×106 см 302.057.26 550 грн
39×240 см 102.057.27 1100 грн

62×80 см 902.057.28 650 грн
62×240 см 502.057.25 1400 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА накладна панель, біла.
Доступні розміри, ширина×висота

39×86 см 102.978.83 440 грн
39×106 см 502.978.81 550 грн
39×240 см 302.978.82 1100 грн

62×80 см 402.978.86 650 грн
62×240 см 602.978.85 1400 грн

METOD МЕТОД накладні панелі, декоративні стрічки, цоколі та ніжки

Декоративні стрічки довершать вашу кухню. Ми 
пропонуємо стрічки у різних стилях, щоб ви могли 
підібрати їх до будь-яких дверцят і шухляд нашого 
асортименту. Стрічки можна використовувати як 
декоративний елемент або щоб приховати підсвітку.

Нижче ви знайдете весь асортимент наших стрічок. 
Ви можете обрати спосіб кріплення стрічок до  
шаф — зверху чи знизу, з усіх боків або лише між 
накладними панелями.

Декоративні стрічки

BODARP БОДАРП закруглена декоративна 
стрічка, сіро-зелена.

221×6 см 704.355.27 550 грн

BODBYN БУДБІН контурна декоративна 
стрічка, кремово-біла.

221×6 см 804.177.59 550 грн

KALLARP КАЛЛАРП закруглена 
декоративна стрічка, глянцева темна 
червоно-коричнева.

221×6 см 004.282.76 550 грн

LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН закруглена 
декоративна стрічка, чорна морилка.

221×4,3 см 903.560.91 1300 грн
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FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА закруглена 
декоративна стрічка, глянцева біла.

221×6 см 503.974.80 650 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА закруглена 
декоративна стрічка, кремово-біла.

221×6 см 702.069.60 440 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА закруглена 
декоративна стрічка, біла.

221×6 см 202.978.87 440 грн

Наші FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА білі та темно-сірі 
декоративні стрічки пасують до усіх білих і темно-
сірих дверцят і фронтальних панелей шухляд 
нашого асортименту. 

Обирайте FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА стрічку такого ж 
кольору для гармонійного вигляду кухні.

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА декоративні стрічки

METOD МЕТОД накладні панелі, декоративні стрічки, цоколі та ніжки METOD МЕТОД накладні панелі, декоративні стрічки, цоколі та ніжки

Закрийте проміжок між шафою та підлогою звичайним чи декоративним 
цоколем або оберіть натомість ніжки для підлогових і високих шаф.

Цоколі та ніжки

LERHYTTAN ЛЕРХЮТТАН чорна морилка. 

Цоколь 220×8 см

403.560.84 550 грн

Ніжка для декоративного цоколя

103.978.06 760 грн

Кутова ніжка для декоративного 
цоколя

204.032.27 1100 грн/2 шт.

KALLARP КАЛЛАРП глянцевий 
темний червоно-коричневий.

Цоколь 220×8 см

704.283.05 330 грн

BODARP БОДАРП сіро-зелений.

Цоколь 220×8 см

204.355.58 330 грн

KUNGSBACKA КУНГСБАККА 
антрацит.

Цоколь 220×8 см

703.373.53 330 рн

ASKERSUND АСКЕРСУНД під світлий 
ясен.

Цоколь 220×8 см

903.318.78 270 грн



Цоколі та ніжки

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА білий.

Цоколь 220×8 см

403.275.05 330 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА глянцевий 
білий.

Цоколь 220×8 см

703.975.06 550 грн

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА кремово-білий.

Наші FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА білі та темно-сірі 
цоколі та ніжки пасують до усіх білих і темно-сірих 
дверцят і фронтальних панелей шухляд нашого 
асортименту. 

Обирайте FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА цоколі та ніжки 
такого ж кольору для гармонійного вигляду кухні.

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА цоколі та ніжки

Цоколь 220×8 см

602.807.76 330 грн

Декоративний цоколь 220×8 см

302.613.07 650 грн

Ніжка 8 см

902.613.09 550 грн/2 шт.

METOD МЕТОД накладні панелі, декоративні стрічки, цоколі та ніжки

METOD МЕТОД ніжка, 8 см, 4 шт.  
Можна доповнити цоколем.

402.055.99 100 грн

CAPITA КАПІТА ніжка, 8 см, 4 шт.

Нержавіюча сталь 302.443.46 240 грн
Білий 402.443.41 240 грн

Ніжки

FÖRBÄTTRA ФЕРБЕТТРА
Декоративний цоколь.  
220×8 см, кремово-білий,  
302.613.07

650 грн

22
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Модульні шафи для будь-якого помешкання
Як виглядає кухня вашої мрії? Скільки 
часу ви збираєтеся проводити у ній 
і для чого використовуватимете? 
У кожного свої уподобання та 
потреби. Саме тому ми пропонуємо 
надзвичайно гнучкі кухонні системи з 

шафами, шухлядами та аксесуарами 
на будь-який смак. Незалежно від 
кількості членів родини та розміру 
вашого помешкання, у нас ви 
знайдете безліч можливостей для 
створення ідеальної кухні. 

METOD МЕТОД 
шафи

METOD МЕТОД кухня IKEA  
має 25-річну гарантію. 
Додаткова інформація на 
сторінці 110
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METOD МЕТОД шафиMETOD МЕТОД шафи

На цій сторінці зображені всі METOD МЕТОД шафи та їхні розміри. 
Поєднуйте їх залежно від своїх потреб і уподобань.

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
40×60×80 см.
Білий 802.134.32 650 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
60×37×80 см.

Білий 502.056.31 650 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
60×60×80 см.
Білий 502.056.26 750 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
80×60×80 см.

Білий 102.056.33 850 грн

METOD МЕТОД підлогові шафи

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
20×60×80 см.
Білий 302.125.62 600 рн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
30×37×80 см. 

Білий 204.171.49 550 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
30×60×80 см. 

Білий 504.171.95 600 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
40×37×80 см.
Білий 302.056.32 550 грн

METOD МЕТОД навісні шафи

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
30×37×60 см. 

Білий 404.210.51 500 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
30×37×80 см. 

Білий 704.172.98 550 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
20×37×80 см.

Білий 802.521.12 550 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
40×37×40 см.

Білий 102.055.29 400 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
40×37×60 см.

Білий 102.055.34 500 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
40×37×100 см.

Білий 502.055.32 650 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
40×37×80 см.

Білий 702.055.31 550 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
60×37×40 см.

Білий 302.055.33 450 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
60×37×60 см.

Білий 802.055.35 550 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
60×37×80 см.

Білий 302.055.28 600 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
60×37×100 см.
Білий 202.055.38 750 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
80×37×40 см.

Білий 802.055.40 500 грн
 

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
80×37×60 см.

Білий 602.055.22 600 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
80×37×80 см.

Білий 702.055.26 700 грн

METOD МЕТОД каркас навісної шафи 
80×37×100 см.

Білий 902.055.30 850 грн

METOD МЕТОД підлогові шафи для 
вбудованої техніки
Усі наші прилади можна знайти у Довіднику покупця побутової техніки в 
магазині IKEA та на www.IKEA.ua. Усі наші мийки зазначені на сторінці XX

METOD МЕТОД підлогова шафа для вбудованої 
духовки/мийки 80×60×80 см. 

Білий 502.154.75 1000 грн

METOD МЕТОД підлогова шафа для вбудованої 
духовки/мийки 60×60×80 см. 

Білий 702.135.69 900 грн

METOD МЕТОД високі шафи

METOD МЕТОД каркас високої шафи 
40×37×200 см.
Білий 102.125.63 1200 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи 
40×60×200 см.

Білий 902.125.59 1500 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи 
40×60×220 см.
Білий 102.125.58 1700 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи 
60×37×200 см.

Білий 702.125.60 1600 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи  
60×60×220 см.

Білий 902.125.64 2000 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи  
80×37×200 см.

Білий 502.125.61 1700 грн

METOD МЕТОД високі шафи для 
вбудованої техніки
Усі наші прилади можна знайти у Довіднику покупця побутової техніки в 
магазині IKEA та на www.IKEA.ua

METOD МЕТОД каркас високої шафи для 
холодильника/духовки 60×60×200 см. 

Білий 902.135.68 2100 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи для 
холодильника/духовки 60×60×220 см. 

Білий 502.135.70 2200 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи для 
холодильника/духовки 60×60×140 см. 

Білий 203.854.74 1500 грн

METOD МЕТОД верхні шафи
Усі наші прилади можна знайти у Довіднику покупця побутової техніки в 
магазині IKEA та на www.IKEA.ua

METOD МЕТОД верхня шафа 40×60×40 см.

Білий 602.240.78 650 грн

METOD МЕТОД каркас верхньої шафи 
для холодильника/морозильної камери 
60×60×40 см.
Білий 402.055.37 750 грн

METOD МЕТОД каркас верхньої шафи 
для холодильника/морозильної камери 
60×60×60 см. 

Білий 002.055.39 1000 грн

METOD МЕТОД кутові шафи
Шукайте UTRUSTA УТРУСТА кутові обертові полиці для кутових шаф на 
сторінці XX

METOD МЕТОД каркас кутової підлогової шафи 
128×68×80 см. 

Білий 602.055.17 1700 грн

METOD МЕТОД каркас кутової підлогової шафи 
88×88×80 см. 

Білий 202.055.19 1600 грн

METOD МЕТОД каркас кутової навісної шафи 
68×68×60 см. 

Білий 002.125.54 1100 грн

METOD МЕТОД каркас кутової навісної шафи 
68×68×80 см. 

Білий 202.056.61 1200 грн

METOD МЕТОД каркас кутової навісної шафи 
68×68×100 см. 

Білий 702.152.81 1300 грн

METOD МЕТОД каркас високої шафи 
60×60×200 см.

Білий 602.125.65 1700 грн

METOD МЕТОД каркас підлогової шафи 
80×37×80 см.
Білий 102.056.28 750 грн
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Непомітні помічники
METOD МЕТОД аксесуари та 
органайзери допоможуть 
упорядкувати кухонне приладдя 
та забути про безлад назавжди. 
Висувні рішення для мийних 
засобів і підставки для кришок 
каструль полегшать ваш побут, а 
невеличкі шухляди всередині шухляд 

дозволяють використати простір 
максимально ефективно. Вирішуйте 
самі, як організувати свою кухню.

На наступних сторінках ви знайдете 
безліч практичних виробів для будь-
яких потреб. 

METOD МЕТОД 
аксесуари та 
органайзери



MAXIMERA МАКСІМЕРА низька шухляда*, біла. 

40×37 см 002.214.45 600 грн
40×60 см 602.214.47 650 грн
60×37 см 302.046.37 700 грн
60×60 см 202.046.28 800 грн
80×37 см 802.046.30 900 грн
80×60 см 402.046.27 1000 грн

MAXIMERA МАКСІМЕРА висувні внутрішні 
елементи. 
20 см 703.188.68 1600 грн
30 см 304.170.40 1900 грн

MAXIMERA МАКСІМЕРА середня шухляда*, біла. 

40×37 см 602.046.26 700 грн
40×60 см 402.214.48 800 грн
60×37 см 802.214.46 900 грн
60×60 см 202.214.49 1000 грн
80×37 см 102.046.38 1100 грн
80×60 см 502.046.36 1200 грн

MAXIMERA МАКСІМЕРА висока шухляда, біла. 

40×37 см 702.046.35 1000 грн
40×60 см 002.046.34 1100 грн
60×37 см 402.046.32 1100 грн
60×60 см 902.046.39 1200 грн
80×37 см 002.214.50 1400 грн
80×60 см 202.046.33 1500 грн

Для сортування відходів
60×45 см 602.046.31 1150 грн
80×45 см 002.046.29 1450 грн

MAXIMERA МАКСІМЕРА шухляди та аксесуари

METOD МЕТОД аксесуари та органайзери METOD МЕТОД аксесуари та органайзери

MAXIMERA МАКСІМЕРА шухляди повністю 
висуваються та зачиняються плавно і безшумно 
завдяки вбудованим амортизаторам. У них легко 
знайти та дістати потрібну річ.  

MAXIMERA МАКСІМЕРА шухляди можна придбати 
у різних розмірах залежно від потреб. Доповніть 
внутрішніми шухлядами, щоб використати простір 
якомога ефективніше. 

UTRUSTA УТРУСТА дротяний кошик.

40 см 802.046.73 270 грн
60 см 002.046.72 350 грн

UTRUSTA УТРУСТА фронтальна панель 
шухляди, низька, біла.

40 см 802.214.51 120 грн
60 см 402.046.51 160 грн
80 см 202.046.52 200 грн

UTRUSTA УТРУСТА фронтальна панель 
шухляди, середня, біла.

40 см 602.214.52 160 грн
60 см 802.046.54 240 грн
80 см 402.214.53 340 грн

UTRUSTA УТРУСТА фронтальна панель 
шухляди, висока, біла.

40 см 002.046.53 240 грн
60 см 502.046.55 280 грн
80 см 302.046.56 320 грн

UTRUSTA УТРУСТА обертова секція для кутової 
навісної шафи. 

802.656.47 1200 грн

UTRUSTA УТРУСТА обертова секція для кутової 
підлогової шафи.
88 см 602.152.91 2200 грн

UTRUSTA УТРУСТА висувна секція для кутової 
підлогової шафи. 
128 см 402.152.92 3300 грн

Кутові аксесуари

30 31
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Кріплення та петлі для METOD МЕТОД системи

METOD МЕТОД опорна консоль для кухонного 
острівця. Дозволяє легко зібрати шафи спинка до 
спинки або приєднати накладну панель до задньої 
частини підлогових шаф. 
40 см 202.984.05 300 грн

METOD МЕТОД опорна консоль для кухонного 
острівця. Дозволяє легко зібрати шафи спинка до 
спинки або приєднати накладну панель до задньої 
частини підлогових шаф. 
40 см 202.984.05 300 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля з натискним механізмом 
відкривання для горизонтальних дверцят, 2 шт. 
Натисніть, щоб відкрити — ручки не потрібні. 
Фіксатор для плавного закривання дверцят 
додається. Ви можете легко встановити дверцята в 
правильному положенні, оскільки петлі регулюються 
за висотою, глибиною та шириною. Петлі легко 
вставляються без шурупів, тому дверцята можна 
зняти та почистити. 
Білий 704.624.84 1000 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля 95°, 2 шт. Підходить для 
шаф для вбудованих холодильників/морозильних 
камер 

202.046.47 220 грн

UTRUSTA УТРУСТА з’єднувальні кріплення для 
дверцят. Дозволяють з’єднати двоє дверцят, 
отримавши одні дверцята для високої шафи 
або вбудованого холодильника з морозильною 
камерою. 

303.669.17 85 грн

UTRUSTA УТРУСТА кутові кріплення, 2 шт. Кутові 
кріплення стануть у нагоді для встановлення 
кутових навісних шаф під кутом 90°.
Оцинкований 403.059.71 440 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля із вбудованим 
амортизатором для кухні 153°, 2 шт. Завдяки 
петлям із вбудованими амортизаторами дверцята 
зачиняються плавно, повільно й безшумно. 
Амортизатор можна активувати та деактивувати за 
допомогою кнопки, якщо ви бажаєте скористатися 
натискним механізмом відкривання або якщо 
дверцята зачиняються надто повільно. 

104.272.62 500 грн

METOD МЕТОД вентильований цоколь, 60 см. 

Нержавіюча сталь 302.214.58 300 грн

UTRUSTA УТРУСТА натискний механізм 
відкривання, 2 шт. Натисніть, щоб відкрити — 
ручки не потрібні.

802.302.24 130 грн

METOD МЕТОД вентиляційна решітка.

Нержавіюча сталь 702.561.77 300 грн

METOD МЕТОД підвісна рейка, 200 см.

Оцинкований 602.056.64 300 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля 45°, 2 шт. Петлі 
використовуються лише з кутовою навісною 
шафою і потрібні для встановлення двох дверцят на 
шафу.  

202.619.92 330 грн

UTRUSTA УТРУСТА з’єднувальна рейка для 
фронтальних панелей. Завдяки з’єднувальній 
рейці можна встановити фронтальну панель 
шухляди врівень з іншими дверцятами та 
панелями і створити рівну поверхню для 
гармонійного вигляду кухні. 

602.635.88 270 грн

METOD МЕТОД набір інструментів для складання 
кухонного острівця. З елементами набору можна 
легко зібрати шафи спинка до спинки або приєднати 
накладну панель до задньої частини підлогових 
шаф.

202.984.10 300 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля з амортизатором 
для горизонтальних дверцят, 2 шт. Завдяки 
петлям із вбудованими амортизаторами дверцята 
зачиняються плавно, повільно й безшумно. Ви 
можете легко встановити дверцята в правильному 
положенні, оскільки петлі регулюються за висотою, 
глибиною та шириною. Петлі легко вставляються без 
шурупів, тому дверцята можна зняти та почистити. 
Білий 504.624.80 1000 грн

UTRUSTA УТРУСТА петля із вбудованим 
амортизатором 110°, 2 шт. Завдяки петлям 
із вбудованими амортизаторами дверцята 
зачиняються плавно, повільно й безшумно. 
Амортизатор можна активувати та деактивувати за 
допомогою кнопки, якщо ви бажаєте скористатися 
натискним механізмом відкривання або якщо 
дверцята зачиняються надто повільно. 

404.017.84 270 грн

UTRUSTA УТРУСТА пристосування для кріплення 
шухляди на дверцята.

202.699.31 130 грн

VARIERA ВАРЬЄРА заглушка, 100 шт. Приховує 
просвердлені отвори в шафах зі скляними 
дверцятами або у відкритих полицях. Підходить для 
всіх виробів із отворами 5 мм.
Білий 002.263.15 14.90 грн

Під час планування кухні важливо врахувати 
всі деталі залежно від своїх потреб і уподобань.  
Дрібниці здатні зрушити великі зміни! 

UTRUSTA УТРУСТА полиця*, біла, 2 шт. 

20×60 см 702.056.06 140 грн
30×37 см 304.173.42 140 грн
30×60 см 304.173.99 180 грн
40×37 см 402.056.22 140 грн
40×60 см 302.056.13 180 грн
60×37 см 102.056.14 180 грн
60×60 см 502.056.12 220 грн
80×37 см 102.056.09 220 грн
80×60 см 702.056.11 320 грн

Полиці

UTRUSTA УТРУСТА полиця для кутової навісної 
шафи*, 68 см. 
Скло 802.056.63 450 грн
Білий 002.056.62 250 грн

UTRUSTA УТРУСТА фіксована вентильована 
полиця*, 60×60 см. 
Білий 902.135.73 310 грн

UTRUSTA УТРУСТА кріплення для духовки*. 

Оцинкований 103.019.60 400 грн

UTRUSTA УТРУСТА полиця для кутової 
підлогової шафи*, 128 см. 
Білий 502.132.97 650 грн

UTRUSTA УТРУСТА полиця для кутової 
підлогової шафи*, 88 см. 
Білий 802.776.50 450 грн

UTRUSTA УТРУСТА полиця*, скляна, 2 шт. 

40×37 см 202.133.31 220 грн
80×37 см 202.056.04 380 грн
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UTRUSTA УТРУСТА сушарка для посуду для 
навісної шафи. Можна встановити у навісній шафі 
та звільнити місце на стільниці.
40×35 см 902.046.15 870 грн
60×35 см 202.046.14 1100 грн
80×35 см 002.153.12 1300 грн

VARIERA ВАРЬЄРА контейнер для пластикових 
пакетів. Ідеально підходить для зберігання 
пластикових пакетів, рулонів туалетного паперу 
чи кухонних рушників, рукавичок і рушників.
Білий 800.102.22 39 грн

VARIERA ВАРЬЄРА підставка на полицю, біла. 
Розмістіть на полиці, щоб створити більше 
місця для зберігання склянок, мисок і банок для 
спецій. Легко побачити та дістати потрібні речі.
32×13×16 см 801.366.22 99 грн
32×28×16 см 601.366.23 149 грн

VARIERA ВАРЬЄРА підставка для тарілок, 
бамбук. Ширину тримача для тарілок можна 
змінювати залежно від розміру тарілок. 
15-21 см 003.846.92 179 грн
21-31 см 303.846.95 229 грн

VARIERA ВАРЬЄРА підставка для кришок 
каструль, нержавіюча сталь. Довжину можна 
змінювати залежно від того, скільки потрібно 
місця для зберігання. 

701.548.00 149 грн

Додаткові аксесуари та органайзери VARIERA ВАРЬЄРА
підставка для тарілок, 15-21 см,  
бамбук. 003.846.92

179 грн



36 37

Плануйте менше, живіть яскравіше 
ENHET ЕНХЕТ легко придбати та 
доповнити за потреби. Ви можете 
обрати одну із готових комбінацій 
онлайн та купити все, що стало до 
смаку, легким порухом руки. Всі 
елементи зручно збирати без жодного 
спеціального інструмента.

Підкресліть свою індивідуальність 
завдяки грайливому дизайну ENHET 
ЕНХЕТ у різних барвах. Поєднання 
шаф і відкритих полиць на стійкому 
металевому каркасі дозволяє виставити 
напоказ улюблені речі та сховати 
решту від сторонніх поглядів. ENHET 
ЕНХЕТ кухонні модулі мають різну 
ширину та глибину, тож ви можете 
легко пристосувати меблі до наявного 
простору.

Упорядкуйте кухонне приладдя за 
допомогою ENHET ЕНХЕТ аксесуарів — 
рейки з гачками, яку можна 
переміщувати без жодного отвору в 
стіні, обертової полиці для усіляких 
дрібниць і підставки на полицю, яку 
можна просто підвісити до відкритого 
каркасу, збільшивши простір для 
зберігання.

ENHET ЕНХЕТ кухня IKEA має 
10-річну гарантію.  
Додаткова інформація  
на сторінці 110

10

ENHET ЕНХЕТ 
кухонна система

Place image PE783628 here Place image PE783585 here

Place image PE783133 here
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ENHET ЕНХЕТ готові кухні

ENHET ЕНХЕТ кухонна системаENHET ЕНХЕТ кухонна система 

Придбати готову кухню надзвичайно легко. Ми поєднали 
ENHET ЕНХЕТ модулі у декілька практичних рішень, 
які можна знайти та купити онлайн. Вам доведеться 
лише обрати кухню, що відповідає вашим потребам і 
уподобанням.

Відкриті та закриті секції для зберігання, різні кольори та 
аксесуари дозволяють створити функціональну кухню, 
що підкреслить вашу індивідуальність, за одну мить.

ENHET K100 ENHET K101 ENHET K102 ENHET K103

ENHET K104 ENHET K106 ENHET K107 ENHET K111

ENHET K112 ENHET K114

ENHET K505

ENHET K506 ENHET K507

ENHET K501 ENHET K503

ENHET K120ENHET K119

ENHET K500
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ENHET ЕНХЕТ K100 Ш103×Г63,5×В222 см.
У цій комбінації завширшки лише 103 см чудово поєднані відкриті та закриті 
модулі для зберігання та всі основні функції. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 393.366.81 8763 грн 693.367.12 8763 грн
Дверцята під бетон 293.367.09 9291 грн 293.367.33 9891 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K101 Ш103×Г63,5×В222 см. 
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання та всі потрібні функції на просторі завширшки 103 см.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.368.95 8634 грн 293.369.26 8034 грн
Дверцята під бетон — — 693.370.14 9792 грн
Під бетон/білі базові дверцята 593.369.20 8303 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K102 Ш123×Г63,5×В222 см.
До цієї комбінації входять відкриті та закриті модулі для зберігання, робоча 
поверхня та місце для вбудованої техніки – і все це на просторі 123 см завширшки. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.370.21 8260 грн 693.370.66 8260 грн
Дверцята під бетон 793.370.61 8589 грн 393.370.82 9189 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K103 Ш123×Г63,5×В222 см.
До цієї комбінації входять відкриті та закриті модулі для зберігання, а також 
об’єднана робоча зона та зона готування – і все це на просторі 123 см завширшки. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 593.370.95 8985 грн 993.371.16 8985 грн
Дверцята під бетон 293.371.10 9703 грн 493.371.66 10303 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K104 Ш123×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання та всі потрібні функції на невеликому, але добре організованому 
просторі.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 493.371.71 10373 грн 393.372.23 11210 грн
Дверцята під бетон 993.372.20 11230 грн 493.372.32 11930 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K105 Ш143×Г63,5×В222 см.
У цій комбінації завширшки лише 143 см чудово поєднані відкриті та закриті 
модулі для зберігання та всі основні функції.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас

Білі базові дверцята 793.372.35 8813 грн 693.372.50 8671 грн
Дверцята під бетон 293.372.47 9141 грн 793.372.59 9541 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K106 Ш163×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання та місце для окремих приладів.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 493.372.65 9498 грн 993.372.82 9577 грн
Дверцята під бетон 593.372.79 9777 грн 093.372.91 10067 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

Обирайте, купуйте та збирайте — залишилося всього 
кілька кроків для облаштування нової кухні у вашій 
оселі. Час продумати деталі та знайти меблі потрібного 
розміру й кольору, доповнивши аксесуарами залежно від 

потреб і уподобань. Пропонуємо розглянути різноманітні 
комбінації, які допоможуть вам прийняти рішення. 
Найважче — обрати ту, що найбільше припаде до смаку.

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухніENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухні

ENHET ЕНХЕТ K107 Ш163×Г63,5×В222 см.
До цієї комбінації входять відкриті й закриті модулі для зберігання, а також об’єднана 
робоча зона та зона готування на невеликому, але добре організованому просторі.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.372.95 11373 грн 693.373.49 11910 грн
Дверцята під бетон 393.373.41 12810 грн 093.373.71 12760  грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 
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ENHET ЕНХЕТ K109 Ш183×Г63,5×В222 см.
До цієї комбінації входять відкриті та закриті модулі для зберігання, а 
також об’єднана робоча зона та зона готування на невеликому, але добре 
організованому просторі.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.374.61 13418 грн 993.375.12 13976 грн
Дверцята під бетон 093.374.94 14406 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K110 Ш183×Г63,5×В222 см.
До цієї комбінації входять відкриті та закриті модулі для зберігання, об’єднана 
робоча зона та зона готування, а також місце для приладів.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 493.372.94 12233 грн 893.373.48 12520 грн
Дверцята під бетон 993.373.38 13530 грн 993.373.76 14329 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K111 Ш183×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання, місце для окремих приладів і простору зону для приготування їжі або 
складання білизни після прання.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята — — 193.374.60 9583 грн
Дверцята під бетон 693.374.53 10153 грн 893.374.71 10453 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K108 Ш163×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання, місце для вбудованої техніки і простору робочу поверхню, якщо ви 
оберете вузьку плиту.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас

Білі базові дверцята 393.373.79 12440 грн 093.374.32 12377 грн
Дверцята під бетон 693.374.29 13107 грн 293.374.50 13107 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K112 Ш183×Г63,5×В222 см.
До цієї добре організованої комбінації входять відкриті та закриті модулі для 
зберігання, робоча поверхня та місце для окремої і вбудованої техніки. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.374.74 9543 грн 893.375.03 9701 грн
Дверцята під бетон 993.374.99 10141 грн 293.375.15 10441 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K113 Ш183×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує закриті модулі для зберігання, відкриті модулі для 
улюбленого посуду та об’єднану робочу зону і зону готування. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 393.374.21 12183 грн 393.374.16 12502 грн
Дверцята під бетон 193.374.17 13909 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K114 W203×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання, місце для вбудованої техніки і простору робочу поверхню, якщо ви 
оберете вузьку плиту.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.374.07 14253 грн — —
Дверцята під бетон 193.374.03 16798 грн 393.373.98 19178 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухніENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухні

ENHET ЕНХЕТ K115 W203×Г63,5×В222 см.
Ця кухня підходить для вбудованої техніки невеликих розмірів. Обравши вузьку 
плиту, ви отримаєте велику робочу поверхню – чудове рішення, якщо місця 
обмаль.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.373.04 13309 грн 493.373.12 13646 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 
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ENHET ЕНХЕТ K116 Ш223×Г63,5×В222 см.
Поєднання відкритих і закритих модулів для зберігання, робоча зона та місце для 
вбудованої техніки — чудове рішення для створення кулінарних шедеврів щодня.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.377.34 13453 грн — —
Дверцята під бетон — — 893.377.58 14910 грн
Під бетон/білі базові дверцята 393.377.46 15429 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K117 Ш223×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація пропонує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання, а також місце для окремих приладів.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.377.61 13128 грн 793.378.48 13286 грн 
Дверцята під бетон 893.378.38 13356 грн 093.378.61 13956 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K121 Ш243×Г63,5×В241 см.
У цій комбінації є затишний обідній куточок, ефектний відкритий стелаж та місце 
для настінної витяжки.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.381.43 15285 грн 993.381.87 13786 грн
Дверцята під бетон 893.381.83 15015 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K118 Ш243×Г63,5×В222 см
Ідеальна комбінація, якщо ви бажаєте сховати всі речі та прилади за дверцятами, 
щоб кухня виглядала лаконічно і гармонійно.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 893.378.76 16508 грн — —
Дверцята під бетон 793.379.28 19782 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K119 Ш243×Г63,5×В241 см.
У цій ефектні комбінації є всі функції для щоденного приготування їжі, а також 
достатньо відкритих модулів для зберігання.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 593.379.34 14232 грн 193.380.49 14769 грн
Дверцята під бетон 793.380.46 16598 грн 493.380.62 15199 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K120 Ш243×Г63,5×В222 см.
У цій добре продуманій комбінації об’єднані відкриті та закриті модулі для 
зберігання та багато місця для приготування їжі. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята — — 993.381.06 17858 грн
Дверцята під бетон 693.380.99 19018 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K122 Ш243×Г63,5×В222 см.
У цій комбінації ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів та багато місця 
на стільниці для приготування їжі чи складання білизни.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.377.91 14521 грн 393.378.12 15258 грн
Дверцята під бетон 193.378.08 15108 грн 593.378.30 16208 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухніENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухні

ENHET ЕНХЕТ K123 Ш323×Г63,5×В241 см.
Ця комбінація забезпечує персоналізоване поєднання відкритих і закритих 
модулів, простору робочу зону та всі функції, що потрібні справжньому шеф-
кухарю.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята — — 993.378.85 26254 грн
Під бетон/білі базові дверцята 293.378.79 27894 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 



ENHET ЕНХЕТ K502 Ш121,5/185×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація — ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для зберігання 
та кухонного острівця: тут можна готувати, працювати, їсти чи спілкуватися. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята — — 493.382.17 16823 грн
Дверцята під бетон 593.382.12 17672 грн 393.382.32 19972 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K500 Ш170,5×/168,5×Г63,5×222 см.
Ця кутова комбінація з ідеальним поєднанням відкритих і закритих модулів 
полегшує роботу на кухні, адже все потрібне завжди у вас під рукою. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.379.27 14071 грн 593.379.67 14229 грн
Дверцята під бетон 093.379.60 14619 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K503 Ш210,5/248,5×Г63,5×В226 см. 
Ця комбінація з місцем для вбудованої техніки та кутовим модулем полегшує 
роботу на кухні, адже все потрібне завжди у вас під рукою. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.381.29 20934 грн — —
Під бетон/білі базові дверцята 993.381.30 23229 грн 993.381.25 23229 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K504 Ш181,5/245×Г63,5×В241 см.
Ця комбінація — ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для зберігання 
та кухонного острівця: тут можна готувати й одночасно спілкуватися.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята — — 693.382.35 19743 грн
Дверцята під бетон 093.382.38 20165 грн — —

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K501 Ш181,5/121,5×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація передбачає багато місця для зберігання у місткому кутовому модулі 
та можливість сховати плиту, щоб звільнити місце для інших занять. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 693.381.36 15511 грн 493.381.61 15669 грн
Дверцята під бетон 993.381.54 16239 грн 493.381.80 16539 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K505 Ш181,5/281,5×Г63,5×В241 см.
У цій комбінації є затишний обідній куточок та ефектний відкритий стелаж — для 
шеф-кухаря, який обожнює свою кухню.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.380.68 22738 грн — —
Дверцята під бетон — — 093.380.64 27123 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ K506 Ш261,5/221,5×Г63,5×В222 см.
Ця комбінація охоплює всі потрібні функції та має простору стільницю, на якій 
дуже зручно готувати їжу.  

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 693.380.23 25193 грн — —
Дверцята під бетон 493.380.24 26413 грн 493.380.19 30886 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухніENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухні

ENHET ЕНХЕТ K507 Ш190,5/228,5×Г63,5×В222 см.
Ця невелика комбінація має всі функції, потрібні для щоденного приготування їжі, 
зокрема продумане місце для побутової техніки. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 393.379.92 17659 грн 693.379.95 17296 грн
Під бетон/білі базові дверцята 193.379.93 17686 грн 493.379.96 18286 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 
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ENHET ЕНХЕТ додаткові комбінації 

ENHET ЕНХЕТ K508 Ш168,5/290,5×Г63,5×В241 см.
Ця комбінація включає навісні модулі різної глибини, щоб задовольнити всі ваші 
потреби у зберіганні — персональна кухня, де все потрібне завжди під рукою.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 093.378.37 21944 грн — —
Під бетон/білі базові дверцята 093.379.17 23859 грн 293.379.16 25258 грн

Примітка: Прилади та освітлення не додаються. 

ENHET ЕНХЕТ A100 настінна комбінація для зберігання 
Ш60×Г30×В255 см.
У цій комбінації весь безлад буде сховано за дверцятами, а улюблені речі 
залишаться на видноті. Містка висока шафа підходить для зберігання продуктів, 
рушників і мийних засобів, але не займає багато місця. Ідеальний варіант для 
оптимального використання місця на стіні у малогабаритних приміщеннях. 
У відкритому модулі з 2 полицями все добре видно, до того ж з нього зручно 
діставати банки, пляшки та інші речі, якими ви часто користуєтесь.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.314.05 5520 грн 293.314.53 5599 грн
Дверцята під бетон 893.314.12 6099 грн 593.314.18 6099 грн

ENHET ЕНХЕТ A101 настінна комбінація для зберігання 
Ш120×Г30×В150 см.
У цій комбінації поміститься і кошик для сміття, і рушники. Містка навісна шафа 
підходить для зберігання продуктів, рушників і мийних засобів. У відкритому 
модулі добре видно увесь вміст полиць і зручно діставати банки, пляшки та інші 
речі, якими ви часто користуєтесь. Місце під відкритим модулем чудово підійде, 
щоб повісити рушники, розмістити кошик для сміття або навіть поставити візок. 
До цієї комбінації входить також ENHET ЕНХЕТ обертова полиця, що забезпечує 
швидкий та зручний доступ до всіляких дрібниць на кшталт парфумів, ключів, 
аксесуарів, вітамінів чи банок зі спеціями.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 093.314.54 5908 грн 793.314.55 5987 грн
Дверцята під бетон 893.314.45 6267 грн 693.314.51 6267 грн

ENHET ЕНХЕТ уособлює простоту та здатність адаптуватися 
до нових умов. Що б не трапилося, упорядкований і добре 
організований простір значно полегшує побут, особливо 
якщо місця обмаль. Саме тому ми розробили ці комбінації, 
які можна додати до наявних модулів ENHET ЕНХЕТ кухні, 
створивши більше простору для роботи та зберігання. 

Обирайте залежно від ваших потреб і уподобань.

Ви зможете легко розширити функціонал системи 
зберігання, додавши ENHET ЕНХЕТ аксесуари, що 
продаються окремо. До того ж, не треба нічого свердлити.

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – додаткові комбінаціїENHET ЕНХЕТ кухонна система – готові кухні
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ENHET ЕНХЕТ кухонна система – додаткові комбінаціїENHET ЕНХЕТ кухонна система – додаткові комбінації

ENHET ЕНХЕТ A104 стелаж кухонного 
острівця   
Ш123×Г63,5×В91 см.
Цей кухонний острівець стане центром вашої кухні: 
на ньому можна готувати, розкладати продукти чи 
подавати закуски. Ця комбінація включає місткий 
відкритий модуль для зберігання великих речей: 
каструль, сковорідок і кошиків для хліба. На ньому 
також можна сервірувати страви або поставити 
велику миску з фруктами. 

Компоненти комбінації Білий каркас
693.315.16 5399 грн

ENHET ЕНХЕТ A105 комбінація для 
зберігання для духовки/плити 
Ш143×Г63,5×В91 см.
Ця комбінація передбачає 2 робочі зони, кілька 
відкритих модулів для зберігання та зручну шухляду 
під духовкою для сковорідок, фольги й пергаменту 
для випічки. З одного боку можна зберігати каструлі, 
сковорідки та миски для приготування їжі, а з іншого 
— все для сервірування стола. В кухні настінна 
витяжка грає важливу роль — вона покращує не лише 
якість повітря, але й загальний вигляд приміщення. 
Продається окремо. 

Компоненти комбінації Білий каркас
293.315.18 5838 грн

ENHET ЕНХЕТ A107 настінна комбінація 
для зберігання  
Ш123×Г63,5×В207 см.
У цій комбінації поєднано відкриті й закриті модулі 
для зберігання, а також стільницю, достатньо велику 
для переносної плити або кавоварки. Навісну шафу з 
дверцятами можна розмістити над стільницею. Вона 
чудово підійде для зберігання скляного та столового 
посуду й захищатиме його від пилу. На полицях 
відкритих підлогових модулів багато місця для мисок 
чи невеликих приладів на кшталт тостера, міксера чи 
мультиварки. Поєднайте з мікрохвильовою піччю або 
переносною індукційною плитою і отримайте зручне 
рішення для приготування їжі. Продається окремо. 
Біля шафи можна розмістити посудомийку або навіть 
пральну машину, якщо ви плануєте створити пральну 
зону поблизу зі зручним місцем для зберігання засобів 
для прання. До цієї комбінації також входять SKATTÅN 
СКАТТОН контейнери, які заощаджують місце у 
шухлядах і чудово підходять для зберігання столових 
приборів чи трав. 

Компоненти комбінації Білий каркас
Білі базові дверцята 893.315.58 7226 грн
Дверцята під бетон 093.315.62 7665 грн

ENHET ЕНХЕТ A108 кобмінація кухонного 
острівця з місцем для зберігання та 
сидіння  Ш123×Г63,5×В91 см. 
Цей кухонний острівець дозволяє зберігати увесь посуд 
під рукою і невдовзі стане вашим улюбленим місцем для 
їжі, роботи та спілкування. У цьому кухонному острівці 
багато місця для відкритого зберігання — і для мисок, 
і для підносів. Тут передбачено місце, щоб посидіти й 
перекусити, а коли на обід завітали друзі, його можна 
використовувати ще й як бар для закусок. Ви зможете 
легко розширити функціонал системи зберігання, 
додавши ENHET ЕНХЕТ аксесуари.

Компоненти комбінації Білий каркас
593.315.69 4779 грн

ENHET ЕНХЕТ A110 настінна/підлогова комбінація для 
зберігання Ш60×Г30 см. 
Ця комбінація подарує додаткове місце для зберігання, якого ви так бажали, 
а всі речі нарешті будуть під рукою. У відкритому модулі все буде поруч і 
добре видно. Зверху на підлоговий модуль можна поставити кавоварку чи 
аксесуари. ENHET ЕНХЕТ обертова полиця забезпечує швидкий і зручний 
доступ до всіляких дрібниць на кшталт ключів, аксесуарів чи банок зі спеціями. 
Її легко прикріпити до будь-якого відкритого модуля з ENHET ЕНХЕТ серії. До 
цієї комбінації також входить ENHET ЕНХЕТ навісна вставка для полиці, яка 
допомагає створити більше місця для зберігання між полицями у відкритих 
каркасах. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
093.315.76 2937 грн 893.315.77 2937 грн

ENHET ЕНХЕТ A109 комбінація модулів для зберігання з 
місцем для окремої побутової техніки  
Ш121,5×Г63,5×В222 см.
Відкритий модуль для зберігання створює відчуття простору, а завдяки 
аксесуарам все потрібне буде під рукою — тут навіть є зручне місце для 
холодильника. Відкритий навісний модуль можна розмістити над стільницею. 
Ідеально підійде для розвішування кухонного приладдя чи зберігання чашок, 
пляшок чи банок, якими ви часто користуєтесь. У відкритому підлоговому модулі 
всі тарілки та столовий посуд будуть під рукою. Поєднайте з мікрохвильовою 
піччю або переносною індукційною плитою і отримайте зручне рішення 
для приготування їжі. Продаються окремо. Біля шафи можна розмістити 
посудомийку або навіть пральну машину — якщо ви плануєте створити пральну 
зону зі зручним місцем поблизу для зберігання мийних засобів. До цієї комбінації 
також входять SKATTÅN СКАТТОН контейнери, які заощаджують місце у шухлядах 
і чудово підходять для зберігання столових приборів чи трав.
Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас

793.315.73 3617 грн — —

ENHET ЕНХЕТ A102 настінна комбінація для зберігання 
Ш60×Г30×В150 см. 
У цій комбінації поміститься і кошик для сміття, і пральна машина. Відкритий 
навісний модуль можна розмістити під шафою. У ньому добре видно увесь вміст 
полиць, до того ж з нього зручно діставати банки, пляшки та інші речі, якими ви 
часто користуєтесь. Місце під відкритим модулем чудово підійде, щоб повісити 
рушники, розмістити кошик для сміття або навіть поставити візок. Ця комбінація 
може слугувати справжньою пральнею з шафою для мийних засобів і місцем 
для пральної машини під полицями. До цієї комбінації входить також ENHET 
ЕНХЕТ обертова полиця, що забезпечує швидкий та зручний доступ до всіляких 
дрібниць на кшталт банок зі спеціями.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 293.314.34 2899 грн 693.314.65 2978 грн
Дверцята під бетон 193.314.63 3168 грн 893.314.69 3168 грн

ENHET ЕНХЕТ A103 настінна комбінація для зберігання 
Ш121,5×Г63,5×В222 см.
У цій комбінації є місце для окремого холодильника. Шафа має 3 зручні 
шухляди, куди можна ставити все від дрібного приладдя до великих каструль. 
Доповніть TILLREDA ТІЛЛЬРЕДА мікрохвильовою піччю чи переносною 
індукційною плитою, щоб створити функціональну міні-кухню. Продаються 
окремо. Біля шафи можна розмістити посудомийну або пральну машину — 
якщо ви плануєте створити пральну зону зі зручним місцем поблизу для 
зберігання мийних засобів. З ENHET ЕНХЕТ гачками все кухонне приладдя 
буде під рукою. Гачки вставляються у пази під ENHET ЕНХЕТ модулем. ENHET 
ЕНХЕТ контейнери заощаджують простір у шухлядах. До цієї комбінації також 
входить ENHET ЕНХЕТ навісна вставка для полиці, яка допомагає створити 
більше місця для зберігання між полицями у відкритих ENHET ЕНХЕТ каркасах. 
Ідеальне рішення для впорядкування різних речей.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 693.314.70 6898 грн 793.315.11 7056 грн
Дверцята під бетон 993.315.10 7296 грн 193.315.14 7896 грн



ENHET ЕНХЕТ A116 настінна комбінація 
для зберігання 
Ш80×Г30×В150 см.
У цій комбінації весь безлад буде сховано за 
дверцятами, а улюблені речі залишаться на видноті. 
Містка навісна шафа підходить для зберігання 
продуктів. У відкритому модулі добре видно увесь 
вміст полиць і зручно діставати банки, пляшки та 
інші речі, якими ви часто користуєтесь. Місце під 
відкритим модулем чудово підійде, щоб повісити 
рушники, розмістити кошик для сміття, лавку або 
навіть поставити візок. Така комбінація може слугувати 
справжньою пральнею з шафою для мийних засобів 
і місцем для пральної машини під полицями. До цієї 
комбінації входить також ENHET ЕНХЕТ обертова 
полиця, що забезпечує швидкий та зручний доступ до 
всіляких дрібниць на кшталт банок зі спеціями.

Компоненти комбінації Білий каркас
Білі базові дверцята 993.314.64 3639 грн
Дверцята під бетон 393.314.57 3858 грн

ENHET ЕНХЕТ A117 настінна комбінація для зберігання  
Ш120×Г30×В225 см. 
Ця комбінація з ідеальним поєднанням відкритих і закритих модулів для 
зберігання сховає весь безлад та приверне увагу до ваших улюблених речей. 
Містка навісна шафа підходить для зберігання продуктів. Відкритий навісний 
модуль можна розмістити між шафами. Чудове місце для зберігання улюблених 
банок, пляшок та інших речей, якими ви часто користуєтесь. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 493.314.47 8300 грн 993.314.35 8537 грн
Дверцята під бетон 793.314.41 9377  грн 393.314.24 9377 грн

ENHET ЕНХЕТ A118 настінна комбінація для зберігання 
Ш30×Г30×В180 см. 
Цей модуль дозволяє використати вузький простір максимально ефективно, 
адже забезпечує багато місця для зберігання, зручний доступ до всіх речей і 
гарний огляд. Високий відкритий модуль дуже місткий, проте не займає багато 
місця. У ньому добре видно увесь вміст полиць і зручно діставати речі, якими 
ви часто користуєтесь. До цієї комбінації також входить ENHET ЕНХЕТ навісна 
вставка для полиці, яка допомагає створити більше місця для зберігання 
між полицями у відкритих ENHET ЕНХЕТ каркасах. Ідеальне рішення для 
впорядкування різних речей.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
593.314.23 1929 грн 393.314.19 1929 грн

ENHET ЕНХЕТ A113 настінна комбінація для зберігання 
Ш40×Г15×В150 см. 
Ця комбінація — ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання, які сховають весь безлад за дверцятами, а улюблені речі залишать 
на видноті. Навісна шафа захистить усі речі від пилу. Цей відкритий навісний 
модуль можна розмістити під шафою. У ньому добре видно увесь вміст полиць, 
до того ж з нього зручно діставати банки, пляшки та інші речі, якими ви часто 
користуєтесь. Якщо модулі для зберігання повісити на стіну, на підлогу під ними 
можна поставити пральну машину або кошик для білизни. До цієї комбінації 
входить також ENHET ЕНХЕТ обертова полиця, що забезпечує швидкий та 
зручний доступ до всіляких дрібниць на кшталт банок зі спеціями.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 793.314.98 2039 грн 093.314.92 2039 грн
Дверцята під бетон 693.314.94 2258 грн — —

ENHET ЕНХЕТ A114 комбінація для зберігання у пральні  
Ш120×Г30×В150 см. 
Ця комбінація — ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання: тут навіть можна сушити одяг. Це рішення для пральної зони 
так само чудово підійде для кухні, ванної чи пральної кімнати. У відкритому 
навісному модулі можна зберігати рушники, кошики чи інші речі, що завжди 
мають бути під рукою. У навісній шафі зручно ховати всі мийні засоби та щітки. 
На місце під шафою та навісним модулем чудово стане пральна машина або 
кошик для білизни. А ще можна додати рейку з гачками для розвішування 
білизни. Продається окремо. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 893.314.88 4460 грн 193.314.82 4539 грн
Дверцята під бетон 793.314.84 4679 грн 793.314.79 4679 грн

ENHET ЕНХЕТ A115 настінна комбінація для зберігання  
Ш60×Г30×В180 см. 
Ця висока шафа та відкритий модуль для зберігання дозволяють максимально 
використати простір на стіні та заощадити місце на підлозі. Містка висока шафа 
підходить для зберігання продуктів. У відкритому модулі добре видно увесь вміст 
полиць і зручно діставати банки, пляшки та інші речі, які завжди мають бути під 
рукою. До цієї комбінації також входить ENHET ЕНХЕТ навісна вставка для полиці, 
яка допомагає створити більше місця для зберігання у відкритих ENHET ЕНХЕТ 
каркасах. Ідеальне рішення для невеликих рушників, склянок чи чашок. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.314.78 4328 грн 093.314.73 4407 грн
Дверцята під бетон 893.314.74 4657 грн — —

ENHET ЕНХЕТ кухонна система – додаткові комбінаціїENHET ЕНХЕТ кухонна система – додаткові комбінації

ENHET ЕНХЕТ A111 настінна комбінація для зберігання  
Ш40×Г30 см.
Ця комбінація стане у нагоді навіть у невеликих приміщеннях: у закритих 
модулях весь безлад буде схований за дверцятами, а у відкритих всі улюблені 
речі будуть на видноті. Навісна шафа захистить усі речі від пилу. Цей відкритий 
навісний модуль можна розмістити під шафою. У ньому добре видно увесь вміст 
полиць, до того ж з нього зручно діставати банки, пляшки та інші речі, якими 
ви часто користуєтесь. До цієї комбінації також входить ENHET ЕНХЕТ навісна 
вставка для полиці, яка допомагає створити більше місця для зберігання у 
відкритих ENHET ЕНХЕТ каркасах.

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 993.355.94 2289 грн 893.355.99 2368 грн
Дверцята під бетон 093.355.98 2508 грн 093.356.02 2508 грн

ENHET ЕНХЕТ A112 комбінація для зберігання у пральні 
Ш90×Г30×В180 см.
Ця комбінація забезпечує ідеальне поєднання відкритих і закритих модулів для 
зберігання: сюди вміститься і пральна машина, і кошик для білизни. Це рішення 
для пральної зони так само чудово підійде для кухні, ванної чи пральної кімнати. 
У навісних шафах зручно зберігати рушники і постільну білизну, захистивши їх 
від пилу, або сховати засоби для чищення від сторонніх поглядів. Якщо модулі 
для зберігання повісити на стіну, на підлогу під ними можна поставити пральну 
машину або кошик для білизни. У відкритому навісному модулі зручно зберігати 
всі пральні засоби поруч з пральною машиною. 

Компоненти комбінації Білий каркас Антрацитовий каркас
Білі базові дверцята 193.315.09 4770 грн 493.315.03 4849 грн
Дверцята під бетон 993.315.05 5289 грн 593.314.99 5289 грн
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ENHET ЕНХЕТ
дверцята та 
фронтальні 
панелі шухляд
Проявіть себе
Якщо вам до вподоби класичні 
однотонні меблі або ж ви надаєте 
перевагу оригінальному поєднанню 
кольорів, серед асортименту ENHET 
ЕНХЕТ дверцят ви напевне знайдете 
те, що стане вам до смаку. Обирайте 
базові відтінки, завдяки яким кухня 
виглядатиме витончено й елегатно, та 
додайте акцент у будь-якому кольорі 
веселки. Дверцята з візерунком або 
глянцевим покриттям допоможуть 

створити кухню в промисловому 
чи сучасному стилі. Додайте кухні 
індивідуальності, поєднавши закриті 
модулі з відкритими полицями на свій 
смак. Який би стиль ви не обрали, 
поверхня всіх дверцят проста у 
догляді та стійка до вологи, подряпин 
і ударів, тож ваша кухня слугуватиме 
роками.

Кухонні дверцята мають 
10-річну гарантію. Додаткова 
інформація на сторінці 110 
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Стиль ENHET ЕНХЕТ дверцят і 
фронтальних панелей шухляд

Білий
Завдяки білим дверцятам і 
фронтальним панелям шухляд 
кухня виглядатиме світло та 
витончено. Доповніть акцентом 
у будь-якому кольорі веселки. 
Завжди стильно і практично. 

Під бетон
Ідеальний варіант, якщо ви 
прагнете створити сучасний 
індустріальний інтер’єр із теплим 
і затишним настроєм. Візерунок 
нагадує текстуру бетону, а сама 
плівка дуже міцна і проста у 
догляді.

ENHET ЕНХЕТ дверцята та фронтальні панелі шухлядENHET ЕНХЕТ дверцята та фронтальні панелі шухляд

Дверцята

60×60 см 504.521.55 260 грн
40×75 см 304.521.61 240 грн
60×75 см 904.521.63 300 грн
30×180 см 204.521.66 450 грн

Фронтальна панель шухляди
40×15 см 404.521.65 110 грн
60×15 см 504.521.60 140 грн
80×15 см 704.521.59 160 грн
40×30 см, 2 шт. 704.521.64 250 грн
60×30 см, 2 шт. 804.521.68 310 грн
80×30 см, 2 шт. 904.521.58 370 грн

Фронтальна панель шухляди для підлогової 
шафи для духовки
60×14 см 604.574.78 140 грн

Дверцята

60×60 см 704.576.99 440 грн
40×75 см 904.576.98 380 грн
60×75 см 304.577.00 490 грн
30×180 см 304.576.96 700 грн

Фронтальна панель шухляди

40×15 см 104.577.01 160 грн
60×15 см 704.577.03 200 грн
80×15 см 204.577.05 240 грн
40×30 см, 2 шт. 904.577.02 380 грн
60×30 см, 2 шт. 504.577.04 490 грн
80×30 см, 2 шт. 004.577.06 600 грн

Фронтальна панель шухляди для підлогової 
шафи для духовки
60×14 см 804.577.07 200 грн
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Залишайтеся відкритими до змін!
Ми живемо у вкрай мінливому світі, і 
наше помешкання змінюється разом 
із нами. ENHET ЕНХЕТ пропонує безліч 
комбінацій, які можна пристосувати 
до будь-яких потреб і уподобань.

Завдяки широкому асортименту 
шаф і каркасів ви можете створити 
зручну кухню, що відображає вашу 
особистість. Яскраво-червоний каркас 
одразу привертає до себе увагу, а 
відкриті навісні модулі дозволяють 

ефективно використати простір над 
мийкою та стільницею — чудове 
рішення для кухонного приладдя та 
інших речей, які завжди мають бути 
під рукою. Шафи різного розміру 
та глибини допоможуть створити 
функціональне рішення на будь-
якій площі. Гнучка кухня з 10-річною 
гарантією добре слугуватиме вам 
щодня. 

ENHET ЕНХЕТ 
шафи та 
каркаси

ENHET ЕНХЕТ кухня IKEA має 
10-річну гарантію.  
Додаткова інформація на 
сторінці 110

10



ENHET ЕНХЕТ шафи та каркасиENHET ЕНХЕТ шафи та каркаси

ENHET ЕНХЕТ відкриті каркасиENHET ЕНХЕТ закриті шафи

ENHET ЕНХЕТ кухню легко планувати. Обирайте 
комбінацію до смаку, а потім додайте прилади, 
мийку, змішувач і ручки. Готово!

Сховайте безлад за зачиненими дверцятами та 
виставте улюблені речі напоказ у відкритих ENHET 
ЕНХЕТ каркасах. Вони дозволяють проявити 
свою індивідуальність, додавши кухні легкості та 
динамічності. Обирайте колір каркасів і поєднуйте 
їх як заманеться, щоб створити кухню у класичному 
стилі в одній гамі чи з яскравим червоним 
акцентом. 

На відкритих полицях добре видно та легко дістати 
всі потрібні речі. Поєднавши закриті та відкриті 
модулі, ви отримаєте практичну кухню, на якій не 
лише зручно готувати улюблені страви, а й приємно 
проводити час із родиною та друзями.
 

ENHET ЕНХЕТ навісний каркас із полицями 
завглибшки 30 см.
40×30×75 см
Білий 904.489.44 1100 грн
Антрацит 604.489.45 1100 грн

ENHET ЕНХЕТ високий каркас із полицями.

30×30×180 см
Білий 404.489.46 1700 грн
Антрацит 204.489.47 1700 грн
60×30×180 см
Білий 804.489.54 2400 грн
Антрацит 704.489.64 2400 грн

60×30×75 см

Білий 204.489.71 1200 грн
Антрацит 004.489.72 1200 грн
Червоно-помаранчевий 104.740.22 1200 грн

ENHET ЕНХЕТ навісна шафа з полицею, 
60×30×60 см. Навісна шафа ідеально підійде для 
зберігання пляшок і банок — вам буде добре 
видно весь вміст. Оформіть її у власному стилі за 
допомогою вподобаних ENHET ЕНХЕТ дверцят. 
Можна встановлювати над настінною витяжкою. 
Чудово впишеться у ряд ENHET ЕНХЕТ навісних 
шаф (заввишки 75 см), створивши гармонійний, 
узгоджений інтер’єр. Перетворює місце над витяжкою 
в корисний модуль для зберігання.
Білий 904.404.29 1000 грн

ENHET ЕНХЕТ навісна шафа з 2 полицями. Навісна 
шафа ідеально підійде для зберігання пляшок і 
банок — вам буде добре видно весь вміст. Оформіть 
її у власному стилі за допомогою вподобаних 
ENHET ЕНХЕТ дверцят. Навісна шафа з 2 полицями 
дозволяє максимально використати місце на стіні 
та розмістити речі, якими ви часто користуєтесь, під 
рукою. 
40×15×75 см
Білий 104.404.47 700 грн
60×15×75 см
Білий 204.404.56 800 грн

ENHET ЕНХЕТ навісна шафа з 2 полицями.  Навісна 
шафа ідеально підійде для зберігання пляшок і 
банок — вам буде добре видно весь вміст. Оформіть 
її у власному стилі за допомогою вподобаних 
ENHET ЕНХЕТ дверцят. Завдяки цій навісній шафі 
з 2 полицями всі потрібні речі будуть завжди під 
рукою. Закриті модулі додають інтер’єру кухні більш 
гармонійного та довершеного вигляду, ніж відкриті.
40×30×75 см
Білий 104.404.28 900 грн
60×30×75 см
Білий 504.404.12 1100 грн
80×30×75 см
Білий 604.404.16 1300 грн

ENHET ЕНХЕТ навісний каркас із полицями 
завглибшки 15 см. 
40×15×75 см
Білий 704.489.35 800 грн
Антрацит 304.489.37 800 грн

ENHET ЕНХЕТ підлоговий каркас із полицями.

40×60×75 см
Білий 204.489.52 1200 грн
Антрацит 004.489.53 1200 грн

60×60×75 см
Білий 304.489.75 1800 грн
Червоно-помаранчевий 004.740.27 1800 грн

ENHET ЕНХЕТ ніжки для відкритих каркасів, 
12,5 см, 2 шт. Для ENHET ЕНХЕТ відкритих підлогових 
каркасів завглибшки 60 см і заввишки 75 см. 
Встановіть підлогові каркаси на зручній робочій 
висоті за допомогою ніжок заввишки 12,5 см. 
Виберіть колір під підлогову шафу й підкресліть 
інтер’єр кімнати виразним акцентом. Ніжки 
регулюються на 11-13,5 см, щоб компенсувати будь-
які нерівності підлоги. 
Білий 404.599.11 150 грн
Червоно-помаранчевий 604.740.29 150 грн

ENHET ЕНХЕТ набір інструментів для складання 
кухонного острівця. За допомогою цього набору 
інструментів ви отримаєте кухонний острівець 
своєї мрії. Трохи зусиль — і ваша кухня виглядає по-
новому. Дозволяє з’єднати 2-3 відкриті ENHET ЕНХЕТ 
підлогові каркаси, щоб створити окремий кухонний 
острівець. За допомогою набору інструментів для 
складання легко підвищити стійкість каркасів, а 
також прикріпити їх до підлоги. Кухонний острівець 
можна створити за допомогою 1 відкритого 
підлогового каркаса (40x60x75 см), прикріпленого 
до стіни, та 1 стільниці (макс. 80x60 см). Прикріпіть 
стільницю до стіни за допомогою оцинкованого 
FIXA ФІКСА опорного кріплення для стільниці. 
Кухонний острівець можна також побудувати з 
1 відкритого підлогового каркаса (60x60x75 см), 
прикріпленого до стіни та 1 стільниці (макс.  
80x60 см). Стільниця кріпиться до стіни за 
допомогою FIXA ФІКСА оцинкованого опорного 
кріплення для стільниці.
40 см
Антрацит 704.801.76 230 грн
60 см 
Білий 704.801.81 250 грн
Антрацит 104.801.79 250 грн

60×15×75 см
Білий 004.489.67 1000 грн
Антрацит 804.489.68 1000 грн
Червоно-помаранчевий 304.740.21 1000 грн

ENHET ЕНХЕТ висока шафа з 4 полицями. Ця 
висока шафа вміщує багато речей, не займаючи 
багато місця на підлозі. Ідеальний варіант для 
оптимального використання місця на стіні у 
малогабаритних приміщеннях.
30×30×180 см
Білий 104.404.52 1700 грн

ENHET ЕНХЕТ підлогова шафа з полицею. Ця шафа з 
полицею чудово підійде для різних речей — каструль, 
мисок чи кухонних приладів. Оформіть її у власному 
стилі за допомогою вподобаних ENHET ЕНХЕТ дверцят. 
У шафі з полицею знайдеться місце для різного 
кухонного приладдя, наприклад мисок чи невеликої 
побутової техніки.
40×60×75 см
Білий 104.404.14 1100 грн
60×60×75 см
Білий 204.404.23 1300 грн
80×60×75 см
Білий 804.404.20 1500 грн

ENHET ЕНХЕТ підлогова шафа з 3 шухлядами. Ця 
шафа має 3 шухляди, куди можна ставити все від 
дрібного приладдя до великих каструль. Оформіть 
її у власному стилі за допомогою ENHET ЕНХЕТ 
фронтальних панелей. Шухляди висуваються на 
3/4, тож вам буде добре видно увесь вміст і зручно 
дістати потрібну річ. Впорядковуйте речі в шухлядах 
за допомогою органайзерів, які продаються окремо.
40×60×75 см
Білий 404.404.22 2200 грн
60×60×75 см
Білий 204.404.18 2400 грн
80×60×75 см
Білий 304.404.27 2600 грн

ENHET ЕНХЕТ кутова панель.  Бажаєте змонтувати 
кутове рішення з підлоговими шафами? Ця панель 
відкриває більше можливостей для оптимального 
використання простору. За допомогою кутової панелі 
ви зможете розділити підлогову шафу й створити 
кутовий модуль, а потім приєднати ENHET ЕНХЕТ 
дверцята  (40x75 см або 60x75 см), щоб закрити 
отвір. Підходить для ENHET ЕНХЕТ підлогових шаф. 
Поєднайте кутову панель із підлоговою шафою 
завширшки 80 см та ENHET ЕНХЕТ дверцятами, 
40×75 см або 60×75 см. Шафа та дверцята продаються 
окремо. 
Білий 804.404.15 710 грн

ENHET ЕНХЕТ підлогова шафа для духовки 
з шухлядою. Цю шафу створено спеціально 
для вбудованої духовки, а зверху на неї можна 
встановити вбудовану або переносну плиту. Розміри 
розраховано на вбудовану духовку 60×60 см. 
Повітровід забезпечує циркуляцію теплого повітря 
з духовки, запобігаючи надмірному нагріванню 
повітря всередині шафи. У шухляді передбачено 
місце для сковорідок, дек та дошок. Шухляди 
висуваються на 3/4, тож вам буде добре видно увесь 
вміст і зручно дістати потрібну річ. Щоб створити 
більш гармонійний вигляд і спростити прибирання, 
ніжки можна сховати за ENHET ЕНХЕТ цоколем.
60×60×75 см
Білий 304.404.13 1600 грн

ENHET ЕНХЕТ цоколь, 180×12 см.

 Білий 704.563.55 380 грн

ENHET ЕНХЕТ ніжки для шафи, 12,5 см, 2 шт. 

Білий 104.490.18 150 грн
Антрацит 904.490.19 150 грн

ENHET ЕНХЕТ підлогова шафа для мийки. 
Ця шафа призначена для мийки, змішувача та 
вбудованих контейнерів для сортування сміття. 
Оформіть її у власному стилі за допомогою 
вподобаних ENHET ЕНХЕТ дверцят. Шафа 
розрахована на встановлення мийки зі змішувачем, 
а позаду передбачене місце для труб. Можна 
доповнити HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішенням для 
сортування відходів. Якщо кошики для сміття стоять 
під мийкою, можна уникнути бруду й плям, коли 
ви викидаєте відходи з мийки в кошик. Можете 
залишити ніжки на видноті або сховати їх за ENHET 
ЕНХЕТ цоколем, щоб створити довершений вигляд 
та спростити прибирання.
60×60×75 см
Білий 504.404.26 1200 грн

Ніжки та цоколі для закритих шаф

60 61
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ENHET ЕНХЕТ навісна вставка для полиці, 
26×28×15 см. Із цією вставкою ваш відкритий ENHET 
ЕНХЕТ каркас виглядатиме по-новому. Розділіть 
полиці, створивши ще більше місця для зберігання 
за одну мить — достатньо помістити її у канавки 
каркаса. Це легко зробити без жодних інструментів, 
і не потрібно свердлити отвори у стіні. Чудово 
підходить для скляних виробів і столового посуду, а 
також невеликих банок і пляшок. 
Антрацит 704.657.55 229 грн

ENHET ЕНХЕТ рейка для гачків. За допомогою цієї 
рейки ви зможете використати кожен сантиметр під 
відкритим ENHET ЕНХЕТ модулем для зберігання. 
Ви за мить повісите і гачки, і контейнери – без 
дриля чи інших інструментів. Виберіть дизайн, що 
пасуватиме до вашого інтер’єру та внесе в нього 
ефектний кольоровий акцент. Завдяки ENHET ЕНХЕТ 
гачкам і SKATTÅN СКАТТОН контейнерам на рейці ви 
отримуєте багато місця для кухонного приладдя.
37 см
Білий 104.657.39 129 грн
Антрацит 704.657.36 129 грн
57 см
Білий 504.657.42 149 грн
Антрацит 704.657.41 149 грн

ENHET ЕНХЕТ обертова полиця, 40×21 см.  
Набридло постійно шукати потрібні речі на кухні?  
Тоді вам знадобиться зручна обертова полиця, 
яку можна прикріпити до будь-якого відкритого 
каркаса ENHET ЕНХЕТ серії. Практичний дизайн 
дозволяє легко приєднати полицю. Полицю 
можна повернути, щоб швидко знайти та дістати 
потрібні речі. Можна повісити біля плити та 
використовувати як полицю для спецій, щоб вони 
завжди були під рукою під час приготування страв.
Антрацит 204.657.34 279 грн
Червоно-помаранчевий 404.740.25 279 грн

SKATTÅN СКАТТОН контейнер, 12×34 см. Замість 
того, щоб загромаджувати шухляди, розмістіть 
столові прибори, спеції та аксесуари під рукою. 
Легко повісити на гачок знизу або збоку ENHET 
ЕНХЕТ відкритого каркаса. Перетворює простір під 
ENHET ЕНХЕТ відкритими каркасами на практичне 
місце для зберігання. Помістивши усі дрібні речі 
у контейнери, ви зможете легко упорядкувати 
простір на кухонній стільниці.

304.657.57 29 грн

ENHET ЕНХЕТ гачок, 6×24 мм, 2 шт. За допомогою 
цих гачків ви можете створити додатковий 
простір для усіх потрібних речей. Магія? Аж ніяк. 
Достатньо помістити їх у канавки під відкритими 
ENHET ЕНХЕТ каркасами або на ENHET ЕНХЕТ 
рейку для гачків, що продається окремо. До того 
ж, не треба нічого свердлити. За допомогою цих 
гачків ви можете перетворити невикористаний 
простір на практичне місце для зберігання. 
Чудово підходить для будь-яких речей. Доповніть 
SKATTÅN СКАТТОН контейнерами, у яких зручно 
зберігати столовий посуд і трави. 
Білий 004.657.54 29 грн
Антрацит 604.657.51 29 грн

TAVELÅN  ТАВЕЛОН лоток, 2 шт. Декоративні 
лотки допоможуть розмістити всі ваші речі. Якщо 
поставити їх один на один, вони займатимуть 
ще менше місця. Ідеально підходять для ENHET 
ЕНХЕТ відкритих навісних каркасів (завглибшки 
15 або 30 см), але їх можна використовувати де 
завгодно — на стільниці, поличці, у шафі чи в 
шухляді. Декоративне й практичне рішення, яке 
легко перенести, якщо речі вам знадобляться в 
іншому місці. У великий лоток можна складати 
все, від столових приборів до млинків для спецій. 
У маленькому лотку можна зберігати пакетики 
з приправами. Лотки виготовлено з бамбука — 
міцного й швидкорослого натурального матеріалу, 
стійкого до вологи та бризок. 

504.657.56 329 грн

ENHET ЕНХЕТ аксесуари для відкритого каркаса
Ви зможете легко розширити функціонал системи 
зберігання, додавши ENHET ЕНХЕТ аксесуари.  
До того ж, не треба нічого свердлити. 

ENHET ЕНХЕТ шафи та каркаси

ENHET ЕНХЕТ Вставка для
навісної полиці. 
26×28×15 см. 704.657.55

 299 грн



Функціональне рішення за доступною ціною
Щоб полегшити планування нової 
кухні, ми створили готові варіанти, 
поєднавши шафи, дверцята, стільницю, 
полиці, шухляди, раковину та змішувач. 
Залишилося лише довершити ці 
комбінації, обравши ручки та прилади. 
Купуйте всі потрібні компоненти в ІКЕА 
та насолоджуйтеся кухнею своєї мрії 

уже за мить. Ви можете завітати на  
ikea.ua та обрати KNOXHULT 
КНОКСХУЛЬТ меблі на свій смак. 
Дізнайтеся більше про цю серію на 
наступних сторінках.

KNOXHULT 
КНОКСХУЛЬТ
кухня

64 6564 6564 65
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KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кухня

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кухню легко планувати. 
Обирайте комбінацію до смаку, а потім додайте 
прилади, мийку, змішувач і ручки. Готово!

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ підлогова шафа з дверцятами та 
шухлядою, 120 см. Шухляда з механізмом плавного ходу та 
регульовані полиці дозволяють пристосувати меблі до своїх потреб. 
Ламінована стільниця стійка до вологи, високої температури та 
подряпин. Каркас і фронтальні панелі покриті плівкою, тому їхня 
поверхня зносостійка та проста у догляді. Дверцята легко встановити 
у потрібному положенні, оскільки петлі можна регулювати за висотою, 
глибиною та шириною. Завдяки регульованим ніжкам стійко стоїть 
навіть на нерівній підлозі.
Білий 303.267.90 2500 грн
Сірий 503.267.94 3500 грн
Глянцевий білий 503.268.07 4000 грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ підлогова шафа для вбудованої духовки, 
180 см. Шухляда з механізмом плавного ходу та регульовані полиці 
дозволяють пристосувати меблі до своїх потреб. Ламінована 
стільниця стійка до вологи, високої температури та подряпин. Каркас і 
фронтальні панелі покриті плівкою, тому їхня поверхня зносостійка та 
проста у догляді. Дверцята легко встановити у потрібному положенні, 
оскільки петлі можна регулювати за висотою, глибиною та шириною. 
Завдяки регульованим ніжкам стійко стоїть навіть на нерівній підлозі.
Білий 703.267.88 3500 грн
Сірий 203.267.95 4500 грн
Глянцевий білий 303.268.08 5000 грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ підлогова шафа з шухлядами, 40 см. 
Шухляди з механізмом плавного ходу забезпечують вдосталь місця 
для зберігання речей. Ламінована стільниця стійка до вологи, 
високої температури та подряпин. Каркас і фронтальні панелі покриті 
плівкою, тому їхня поверхня зносостійка та проста у догляді. Завдяки 
регульованим ніжкам стійко стоїть навіть на нерівній підлозі. 
Білий 903.267.87 1700 грн
Сірий 703.267.93 2300 грн
Глянцевий білий 703.268.06 2500 грн

Підлогові шафи

Навісні шафи

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ навісна шафа з дверцятами, 120×75 см. 
Регульовані полиці дозволяють пристосувати меблі до своїх потреб. 
Каркас і фронтальні панелі покриті плівкою, тому їхня поверхня 
зносостійка та проста у догляді. Дверцята легко встановити у потрібному 
положенні, оскільки петлі можна регулювати за висотою, глибиною та 
шириною. 
Білий 903.267.92 1200 грн
Сірий 003.267.96 2200 грн
Глянцевий білий 103.268.09 2500  грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ навісна шафа з дверцятами, 60×60 см. 
Регульовані полиці дозволяють пристосувати меблі до своїх потреб. 
Каркас і фронтальні панелі покриті плівкою, тому їхня поверхня 
зносостійка та проста у догляді. Дверцята легко встановити у 
потрібному положенні, оскільки петлі можна регулювати за висотою, 
глибиною та шириною. Можна встановити над витяжкою.
Білий 103.267.91 800 грн
Сірий 603.267.98 900 грн
Глянцевий білий 703.268.11 1000 грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ навісна шафа з дверцятами, 40×75 см. 
Регульовані полиці дозволяють пристосувати меблі до своїх потреб. 
Каркас і фронтальні панелі покриті плівкою, тому їхня поверхня 
зносостійка та проста у догляді. Дверцята легко встановити у 
потрібному положенні, оскільки петлі можна регулювати за висотою, 
глибиною та шириною.
Білий 503.267.89 700 грн
Сірий 803.267.97 800 грн
Глянцевий білий 903.268.10 900 грн

Аксесуари

STÖDJA СТЕДЙА лоток для столових приборів, 
31×50 см. 
Білий 501.772.23 49 грн

STÖDJA СТЕДЙА лоток для столових приборів, 
51×50 см.
Білий 001.772.25 69 грн

STÖDJA СТЕДЙА лоток для кухонного 
приладдя, 20×50 см. 
Білий 401.772.28 39 грн

SMÄCKER СМЕККЕР лоток для столових приборів, 
31×26 см. 
Сірий 902.417.88 19,90 грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кухня

SUNNERSTA СУННЕРСТА регульована штанга 
з гачками, Ш45,7 см. Мін. висота 45 см, макс. 
висота 65 см. 
Білий 204.409.51 299 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА контейнер, 
Ш12×Г11×В13 см. Підходить для SUNNERSTA 
СУННЕРСТА рейки, візка та міні-кухні, регульованої 
штанги, рейки, візка та міні-кухні.
Білий 503.037.35 14,90грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА гачок, 5 шт.  

Білий 403.037.26 14,90 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА тримач паперових 
рушників, Ш24,5×Г11,5×В4,7 см. Макс. 
навантаження 1 кг.
Білий 204.439.21 39 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА рейка з 4 гачками/2 
контейнерами. Д60×В14×Г13 см. До комплекту 
входить 1 рейка, 2 контейнери та 4 гачки.
Білий 404.545.60 129 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА полиця 25, 
Ш25×Г14×В5 см. Макс. навантаження 2 кг. 
Білий 904.439.27 49 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА полиця/сушарка для 
посуду, Ш36,5×Г15 см. Макс. навантаження 4 кг.
Білий 304.439.30 79 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА комплект кухонних 
органайзерів, без свердління/сушарка для посуду/
полиця/тримач кухонних рушників/контейнер. 
Ш23 см. Мін. висота 45 см, макс. висота 65 см.
Білий 793.384.28 480,90 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА комплект кухонних 
органайзерів, без свердління/тримач кухонних 
рушників/сушарка для посуду/2 контейнери. Ш23 см. 
Мін. висота 45 см, макс. висота 65 см.
Білий 693.384.24 431,90 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА комплект кухонних 
органайзерів, без свердління/полиця/гачки/3 
контейнери. Ш23 см. Мін. висота 45 см, макс. висота 
65 см. 
Білий 993.384.27 401,90 грн

KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ кутова підлогова шафа, 100 см. Дозволяє створити 
кухню Г- та U-подібної форми. Вологостійка, жаротривка та стійка до подряпин 
ламінована стільниця, проста в догляді. На каркас і фронтальні панелі 
нанесено стійке до подряпин плівкове покриття, яке легко тримати в чистоті. 
Дверцята можна встановити з лівого чи правого боку, а петлі підійдуть для 
дверцят будь-якої висоти, ширини та глибини. Завдяки регульованим ніжкам 
стійко стоїть навіть на нерівній підлозі.
Білий 004.861.29 2500 грн
Сірий 204.861.28 3500 грн
Глянцевий білий 404.861.27 4000 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА комплект кухонних 
органайзерів, без свердління/сушарка для 
посуду/полиця/тримач кухонних рушників/
контейнер. Ш23 см. Мін. висота 45 см, макс. висота 
65 см.
Білий 193.384.26 392 грн
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Гнучке рішення за доступною ціною 
SUNNERSTA СУННЕРСТА міні-кухня дозволяє 
створити відкриту та затишну кухню, навіть 
якщо місця обмаль. Чудове рішення для 
заміських і гостьових будиночків. Доповніть 
гачками та контейнерами для зберігання 
кухонного приладдя, а також візком, який 
можна використовувати як додаткове місце 
для зберігання. 

SUNNERSTA 
СУННЕРСТА
міні-кухня

SUNNERSTA СУННЕРСТА міні-кухня, 
Ш112×Г56×В139 см. Див. розділ про 
мийки та змішувачі.

903.020.79 2499 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА рейка, 
Д60 см.
Білий 303.037.22 49 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА візок. 
Д56×Ш33×В97 см.
Білий 703.037.20 799 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА гачок, 5 шт.  

Білий 403.037.26 14,90 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА контейнер, 
Ш12×Г11×В13 см. Підходить для 
SUNNERSTA СУННЕРСТА рейки, візка та 
міні-кухні, регульованої штанги, рейки, 
візка та міні-кухні.
Білий 503.037.35 14,90 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА 
тримач паперових рушників, 
Ш24,5×Г11,5×В4,7 см. Макс. 
навантаження 1 кг.
Білий 204.439.21 39 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА рейка 
з 4 гачками/2 контейнерами. 
Д60×В14×Г13 см. До комплекту 
входить 1 рейка, 2 контейнери та 
4 гачки.
Білий 404.545.60 129 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА полиця 25, 
Ш25×Г14×В5 см. Макс. 
навантаження 2 кг. 
Білий 904.439.27 49 грн

SUNNERSTA СУННЕРСТА полиця/
сушарка для посуду, Ш36,5×Г15 см. 
Макс. навантаження 4 кг.
Білий 304.439.30 79 грн
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Стільниці
Кухня — серце вашої оселі, місце 
для зібрання всієї родини, тож 
вона має бути функціональною та 
привабливою водночас. Хоча стиль 
вашої кухні насамперед залежить 
від дверцят і фронтальних панелей 
шухляд, стільниця також впливає 
на загальний вигляд меблів. Втім, 
ідеальна стільниця повинна не лише 
доповнювати кухню, а й бути міцною 
та практичною. Обираючи стільницю, 
слід звернути увагу на її дизайн, 

матеріал, призначення та ціну. У 
нас ви можете придбати обрізані 
стільниці з різноманітних матеріалів, 
різної товщини та з покриттям на 
будь-який смак. Кожна поверхня має 
свої властивості та стійкість до вологи, 
подряпин і високих температур.

Як обрати стільницю:

01 02

На який бюджет ви 
розраховуєте? Стильні 
стільниці не обов’язково  
повинні коштувати 
цілий маєток — у нас 
ви знайдете широкий 
вибір матеріалів, 
дизайнів і розмірів 
на будь-який смак і 
гаманець.

Якому матеріалу ви 
надаєте перевагу? 
Обираючи матеріал, 
зважте, наскільки 
міцною має бути ваша 
стільниця, як часто 
ви зможете за нею 
доглядати та як вона 
виглядатиме на вашій 
кухні.

На довгі роки
Наші стільниці проходять найсуворіші 
випробування: ми розливаємо на них 
рідини, піддаємо впливу жиру, пари, високої 
температури, ударів і подряпин. Саме тому ми 
цілком переконані, що вони слугуватимуть вам 
роками — і ми це гарантуємо.

Матеріали 
Ламінат 
Ми пропонуємо широкий асортимент простих у догляді 
ламінованих стільниць у різних кольорах і стилях за доступною 
ціною. Вони виготовлені з ламінату та ДСП. Під тиском і в 
результаті нагрівання поверхня твердішає й ми отримуємо міцну 
стільницю.

Товстий шпон
Завдяки природному вигляду і зернистій текстурі деревини 
стільниці з товстого шпону допоможуть створити теплу та затишну 
атмосферу на вашій кухні. Вони постачаються попередньо 
обробленими, надалі їх слід шліфувати та обробляти за потреби. 
Спеціальна технологія дозволяє створювати складні візерунки, 
ефективно використовуючи природні ресурси.

Усі стільниці мають 25-річну 
гарантію. 
Додаткова інформація на 
сторінці 110
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Стільниці

Ламіновані стільниці завтовшки 3,8 см 

SÄLJAN СЕЛЬЙАН ламіновані стільниці завтовшки 3,8 см з 
закругленим краєм міцні та прості у догляді. Ми пропонуємо 
широкий асортимент різних кольорів і поверхонь (стандартна, 
глянцева та навіть двостороння).

SÄLJAN СЕЛЬЙАН ламіновані стільниці попередньо обрізані, тобто 
їх можна забрати додому одразу. Ви можете обрізати стільницю до 
потрібної довжини та закрити край облямівкою, що додається.

SÄLJAN СЕЛЬЙАН стільниця, під дуб.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 604.391.73 1299 грн
Д246×T3,8 см 804.392.09 1599 грн

Ламіновані стільниці завтовшки 2,8 см

EKBACKEN ЕКБАККЕН і LILLTRÄSK ЛІЛЛЬТРЕСК ламіновані стільниці 
завтовшки 2,8 см з прямим краєм міцні та прості у догляді. Ми 
пропонуємо широкий асортимент різних кольорів і поверхонь 
(стандартна, матова, глянцева та м’яка на дотик). 

EKBACKEN ЕКБАККЕН і LILLTRÄSK ЛІЛЛЬТРЕСК ламіновані стільниці 
попередньо обрізані, тобто їх можна забрати додому одразу. Ви 
можете обрізати стільницю до потрібної довжини та закрити край 
облямівкою, що додається.

LILLTRÄSK ЛІЛЛЬТРЕСК стільниця, біла, Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 502.427.23 999 грн
Д246×T2,8 см 902.427.21 1299 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, двостороння, 
біла з білим краєм, Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 402.913.42 1299 грн
Д246×T2,8 см 202.913.43 1599 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, під білий 
мармур, Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 703.356.22 1299 грн
Д246×T2,8 см 003.356.25 1599 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, під світло-сірий 
бетон, Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 303.954.39 1299 грн
Д246×T2,8 см 503.954.43 1599 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, двостороння, 
світло-сіра з білим краєм, Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 402.913.42 1299 грн
Д246×T2,8 см 202.913.43 1599 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, під ясен, 
Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 503.376.17 1299 грн
Д246×T2,8 см 903.376.20 1599 грн

EKBACKEN ЕКБАККЕН стільниця, під бетон, 
Г63,5 см.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T2,8 см 203.356.48 1299 грн
Д246×T2,8 см 603.356.51 1599 грн

Стільниці

SÄLJAN СЕЛЬЙАН стільниця, під чорний мармур/
ламінат, Г63,5 cm.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 203.356.86 1299 грн
Д246×T3,8 см 003.356.87 1599 грн

SÄLJAN СЕЛЬЙАН стільниця, білий, під камінь/
ламінат, Г63,5 cm.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 502.830.54 1299 грн
Д246×T3,8 см 202.830.55 1599 грн
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Аксесуари для стільниць

Захист і догляд за стільницями

STOCKARYD СТОККАРЮД олія для обробки 
деревини. Для використання у приміщенні. 
Регулярна обробка STOCKARYD СТОККАРЮД 
олією для обробки деревини подовжить термін 
служби стільниці. Олія надає поверхні гарного 
блиску, захищає стільницю та подовжує термін її 
використання.
500 мл 202.404.62 299 грн

СтільниціСтільниці

MÖLLEKULLA МЬОЛЛЕКУЛЛА стільниця, дуб.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 702.992.47 4299 грн
Д246×T3,8 см 502.992.48 4999 грн

KARLBY КАРЛБЮ стільниця, горіх.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 303.351.91 3299 грн
Д246×T3,8 см 003.352.01 4499 грн

BARKABODA БАРКАБОДА стільниця, горіх.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 903.314.68 5499 грн
Д246×T3,8 см 503.314.70 6499 грн

KARLBY КАРЛБЮ стільниця, дуб.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 703.351.89 2999 грн
Д246×T3,8 см 603.351.99 3999 грн

KARLBY КАРЛБЮ стільниця, береза.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 103.351.87 2699 грн
Д246×T3,8 см 003.351.97 3499 грн

Стільниці з товстого шпону завтовшки 3,8 см

Деревина — природний і зносостійкий матеріал, який допомагає 
створити затишну атмосферу та додає кухні індивідуальності. 
Стільниці з товстого шпону дуже стійкі, адже вони виготовлені з 
ДСП, покритої шаром деревини завтовшки 3 мм. 

Завдяки цій конструкції стільниці не надто вразливі до впливу 
вологи, а також менш схильні до деформацій і тріщин, ніж масив 
дерева. До того ж, така технологія дозволяє створювати новий 
цікавий дизайн, заощаджуючи деревину та зменшуючи вплив на 
довкілля. 

На стільницю нанесений шар парафінової олії для простого 
встановлення та догляду. З часом поверхня стає ще 
привабливішою — її можна шліфувати та обробляти за потреби, 
щоб стільниця слугувала вам довше.

Ви можете придбати стільниці з товстого шпону з такими 
візерунками: під паркет, суцільна дошка, під дошку для обробки, 
тонкі лінії та шеврон.

Стільниці з товстого шпону попередньо обрізані, тобто їх можна 
забрати додому одразу. Ви можете обрізати стільницю до 
потрібної довжини та закрити край облямівкою, що додається.

PINNARP ПІННАРП стільниця, ясен.

Забирайте вже сьогодні:
Д186×T3,8 см 003.722.98 4299 грн
Д246×T3,8 см 003.723.02 4999 грн

Ясен 
Ясен — світла деревина з привабливою 
зернистою фактурою. Це міцний, однак 
гнучкий і пружний матеріал, що темніє 
з роками. Масив ясена доволі твердий і 
приємний на дотик.

Горіх 
Масив горіха — доволі важкий, міцний 
і пружний матеріал. Природні відтінки 
світлого та темного шоколадно-
коричневого кольору додадуть кухні 
затишку. З часом поверхня світлішає, 
а хвилястий візерунок стає ще 
привабливішим.

Береза 
Береза має гладку фактуру й світлий колір 
з атласним блиском, що з часом темніє. 
Деревина берези має кремовий або світло-
коричневий відтінок, що надає стільниці 
характерного природного вигляду.

Дуб
Дуб — надзвичайно міцна та тверда 
деревина з виразною текстурою. З часом 
вона темніє, набуваючи красивого 
червоно-коричневого відтінку.
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Настінні панелі
Довершіть стиль кухні! 
Додавши настінні панелі, можна легко 
та швидко оновити вигляд кухні. 
Наші міцні та прості у догляді панелі 
захистять стіни від бризок і плям під 
час приготування страв. Завдяки 
панелям стіни виглядатимуть охайно 
та стильно. Ви можете підібрати 

панелі під стільницю або додати 
яскравий акцент. Ми пропонуємо 
великий вибір кольорів і дизайнів — у 
нас є навіть двосторонні панелі. Втім, 
ви можете додати індивідуальності 
будь-якій із них.

Матеріали 
Ламінат 
Ламіновані настінні панелі доступні у різноманітних 
кольорах, із візерунками та текстурою на будь-
який смак. Вони стійкі до бризок, плям і жиру — 
практичне та просте у догляді рішення для вашої 
кухні.
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LYSEKIL ЛІСЕКІЛ настінні панелі можна придбати та 
встановити за одну мить — відріжте їх до потрібної 
довжини та помістіть на стіну. Дотримуйтеся 
інструкції зі встановлення, що додається, і все 
пройде як по маслу.  

Щоб кухня виглядала гармонійно, обирайте LYSEKIL 
ЛІСЕКІЛ настінні панелі, що пасують до вашої 
стільниці.

LYSEKIL ЛІСЕКІЛ настінна панель, 
двостороння, біла/під світло-сірий 
бетон.
Д119,6×55 см  803.963.99 899 грн

LYSEKIL ЛІСЕКІЛ настінна 
панель, двостороння, латунна/під 
нержавіючу сталь.
Д119,6×55 см  203.351.20 1399 грн

LYSEKIL ЛІСЕКІЛ настінна панель, 
двостороння, під білий мармур/
орнамент чорно-біла мозаїка.
Д119,6×55 см 404.644.32 1099 грн

LYSEKIL ЛІСЕКІЛ рейка для настінної 
панелі, алюміній. 

Д120×55,4 см 803.351.17 200 
грн/1,198 м

Забирайте настінні панелі вже сьогодні

Настінні панелі



Мийки

Місце, де кипить робота
Життя на кухні часто обертається 
навколо мийки — тут ми миємо овочі, 
посуд і руки.  

Щоб полегшити свій побут, обирайте 
мийку та аксесуари відповідно до 
своїх потреб і уподобань. 

Як обрати мийку

01 02 03

Скільки простору ви 
можете виділити для 
мийки? Ми пропонуємо 
мийки завширшки 40, 
60 або 80 см. 

Зважте на те, як ви 
зазвичай готуєте 
страви та миєте 
посуд — вручну чи у 
посудомийній машині. 
Яка мийка вам  
потрібна — одинарна, 
подвійна або з 
сушаркою?

Доповніть мийку 
аксесуарами, 
які дозволяють 
упорядкувати простір 
і полегшують процес 
приготування страв і 
миття посуду  

Наш асортимент мийок 
Одинарні мийки
Якщо місця обмаль, у нагоді стане одинарна мийка. 
У великій одинарній мийці зручно мити каструлі 
та сковорідки. Додайте мийці функціональності за 
допомогою аксесуарів 

Подвійні мийки
Подвійна мийка знадобиться, якщо ви активно 
куховарите — в одну мийку можна скласти брудний 
посуд, водночас у іншій промивати овочі та інші 
продукти.

Полуторна мийка
Полуторна мийка має ті самі переваги, що й 
подвійна, однак займає менше місця.

Мийка з сушаркою
Мийка з сушаркою дозволяє швидко висушити 
посуд, адже завдяки нахиленій поверхні 
надлишкова вода стікає вниз. Ви можете встановити 
мийку сушаркою праворуч або ліворуч залежно від 
потреб.

Наші мийки проходять суворі випробування, тож ми впевнені, 
що вони витримають багато років щоденного використання. 
Саме тому ми пропонуємо 25-річну гарантію на мийки ІКЕА 
(окрім FYNDIG ФУНДІГ). Додаткова інформація на сторінці 110.

8180
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Мийки

HAVSEN ХАВСЕН одинарна врізна мийка, 53×47 см. 
Доповніть GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ приладдям 
для мийки для ефективного використання наявного 
простору. Кераміка. 

Білий 392.537.13 2999 грн

HAVSEN ХАВСЕН мийка з видимою фронтальною 
панеллю, 62×48 см. Доповніть GRUNDVATTNET 
ГРУНДВАТТНЕТ приладдям для мийки для 
ефективного використання наявного простору. 
Кераміка. 

Білий 192.537.14 3999 грн

FYNDIG ФУНДІГ врізна мийка, одинарна, 
46×40 см. Доповніть GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ 
приладдям для мийки для ефективного 
використання наявного простору. 

Нержавіюча сталь 591.580.03 1199 грн

FYNDIG ФУНДІГ одинарна врізна мийка з 
сушаркою, 46×40 см. Мийку можна встановити 
сушаркою праворуч або ліворуч. Доповніть 
GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ приладдям для 
мийки для ефективного використання наявного 
простору. 

Нержавіюча сталь 091.581.85 1299 грн

Підходить до шаф 60 см

HAVSEN ХАВСЕН подвійна мийка з видимою 
фронтальною панеллю, 82×48 см. Доповніть 
GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ приладдям для мийки 
для ефективного використання наявного простору.

Білий 792.502.65 7499 грн

Підходить до шаф 80 см

LILLVIKEN ЛІЛЛЬВІКЕН кришка. Прикріплюється 
завдяки магніту до всіх мийок із LILLVIKEN 
ЛІЛЛЬВІКЕН сифоном, можна використовувати як 
ручку, щоб підняти сито. Кришка полегшує догляд 
за мийкою, адже харчові відходи не потрапляють 
в сито.

203.178.52 100 грн

LILLVIKEN ЛІЛЛЬВІКЕН сифон/фільтр для 
одинарної мийки. Сифон з підключенням до 
посудомийки або пральної машини. Поліпропілен. 

103.115.39 500 грн

Сифони

LILLVIKEN ЛІЛЛЬВІКЕН сифон/фільтр для 
подвійної мийки. Сифон з підключенням до 
посудомийки або пральної машини. Поліпропілен. 

903.115.40 800 грн

Мийки
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Зберігаємо воду на кожному кроці
Земля вкрита великим об’ємом води, 
але дуже мала її частка є питною, та 
ще менша — доступною для людей. 
Без води не може вижити жоден 
організм, але нова вода в природі не 
виникає. Вона проходить постійний 
кругообіг, проте наші запаси чистої 
води використовують надмірно, 
вони розподілені нерівномірно. 
Забруднення навколишнього 

середовища та кліматичні зміни 
також значно впливають на водні 
ресурси. Саме тому всі наші кухонні 
змішувачі обладнані водоощадним 
аератором, який дозволяє зменшити 
використання води, зберігаючи 
потрібну силу напору. Аератор — не 
наш винахід, однак він є прикладом 
співпраці для збереження води на 
користь всього людства.

Кухонні 
змішувачі

Усі наші кухонні змішувачі пройшли тестування та сертифікацію 
відповідно до найсуворіших національних і міжнародних 
стандартів щодо механічних характеристик, якості, безпеки та 
гігієни. Всі кухонні змішувачі ІКЕА мають 10-річну гарантію.  
Додаткова інформація на сторінці 110
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Кухонні змішувачіКухонні змішувачі

LAGAN ЛАГАН кухонний змішувач 
В16 см. Носик обертається на 360°.
Хромований 100.850.27 700 грн

BOSJÖN БОСШЕН кухонний змішувач 
В32 см. Носик обертається на 120°. 
Матовий чорний
металевий 203.039.25 3699 грн

SUNDSVIK СУНДСВІК кухонний 
змішувач В15 см. Носик обертається 
на 360°. 
Хромований 800.318.61 999 грн

EDSVIK ЕДСВІК кухонний змішувач 
з двома вентилями В30 см. Носик 
обертається на 360°. 
Хромований 000.318.41 1299 грн

YTTRAN ІТТРАН кухонний змішувач 
В19 см. Носик може обертатися на 360° 
або 120°. Можна обрати висувний носик.
Хромований 703.059.41 1699 грн

GLITTRAN кухонний змішувач H28 см. 
Носик обертається на 360°. 
Хромований 902.226.19 2299 грн
Чорний 302.256.06 3299 грн

GLYPEN ГЛЮПЕН змішувач В26 см. 
Носик може обертатися на 360° або на 
90° чи 120°.
Під нержавіючу
сталь 304.423.65 1399 грн

Кухонні змішувачі

Функції

Кухонні змішувачі з сенсором
Сенсорна функція кухонного змішувача практична 
та проста у користуванні — з нею легко наповнити 
склянку водою або сполоснути руки під час 
готування. 
TÄMNAREN кухонний змішувач with sensor*

Кухонні змішувачі з висувним носиком
Висувний носик дозволяє швидко помити овочі.  
Завдяки противазі шланг легко втягується в 
кухонний змішувач.
ÄLMAREN ЕЛМАРЕН кухонний змішувач з висувним носиком*

Кухонні змішувачі з низьким носиком
У кухонних змішувачах із низьким носиком ручка 
завжди знаходиться зверху. Чудово підходять для 
невеликих одинарних мийок.
YTTRAN ІТТРАН кухонний змішувач*

Кухонні змішувачі з високим носиком
Завдяки високому носику зручніше мити посуд, 
зокрема, великі каструлі.
INSJÖN ІНШЕН кухонний змішувач*



Кухонні змішувачіКухонні змішувачі

FIXA ФІКСА набір із 2 інструментів. Дозволяє легко прорізати отвір під 
змішувач у мийці з нержавіючої сталі. Підходить для обрізання мідних труб.

285.121.00 349 грн

KNIPEN КНІПЕН дозатор миючих засобів, 500 мл. 
Встановіть у мийці або стільниці, щоб мийний засіб 
завжди був під рукою. Наповнюється зверху. 
Нержавіюча сталь 703.417.22 299 грн

Кухонні змішувачі з блоком відключення посудомийної машини

Кухонні змішувачі з сенсором

Кухонні змішувачі з високим носиком

Кухонні змішувачі з висувним носиком

YTTRAN ІТТРАН кухонний змішувач 
із висувним носиком В18 см. Носик 
обертається на 120°. Можна обрати без 
висувного носика.

ÄLMAREN ЕЛМАРЕН кухонний 
змішувач із висувним носиком 
В36 см. Носик обертається на 120°. 
Можна обрати без висувного носика.

INSJÖN ІНШЕН кухонний змішувач 
із висувним носиком В43 см. Носик 
обертається на 120°. Можна обрати без 
висувного носика або з сенсором.

Під нержавіючу
Хромований 403.059.47 2499 грн сталь 803.416.46 2699 грн Хромований 203.418.71 3699 грн

ÄLMAREN ЕЛМАРЕН кухонний змішувач 
В36 см. Носик може обертатися на 360° або 
120°. Можна обрати з висувним носиком.

GAMLESJÖN ГАМЛЕШЕН кухонний 
змішувач із двома вентилями 
В36 см. Носик обертається на 360°.

Під нержавіючу 
сталь 004.551.61 1599 грн

Матовий чорний 
металевий

203.416.73 3499 грн

TÄMNAREN ТЕМНАРЕН кухонний 
змішувач із сенсором В31 см. Носик 
може обертатися на 360° або 120°. 

Під нержавіючу
сталь 903.594.95 8499 грн

DELSJÖN ДЕЛЬШЕН кухонний 
змішувач В36 см. Носик може 
обертатися на 360° або 120°.

Під олово 604.887.81 1699 грн

8988
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Помічники на кухні 
Підставки, кошики та контейнери 
для відходів дозволяють використати 
місце у шафах і шухлядах 
максимально ефективно.

Навколо мийки завжди багато справ. 
Багатофункціональні аксесуари 
допоможуть упорядкувати простір, 
полегшивши процес приготування 

страв і миття посуду. 

Використовуйте кожен сантиметр 
своєї кухні, включно зі стінами. У 
навісних меблях для зберігання всі 
потрібні речі завжди будуть під рукою, 
а на робочій поверхні залишиться 
більше місця.

Кухня, що полегшує життя
У функціональній кухні кожна 
річ повинна мати своє місце. 
Практичні органайзери та аксесуари 

допоможуть легко та швидко знайти 
все, що вам знадобиться. 
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Менше пошуків — більше страв. У практичних 
лотках для шухляд усі столові прибори та кухонне 
приладдя будуть на своїх місцях. 

Шухляда 60 см 

Внутрішні розміри 52 см

Шухляда 40 см 

Внутрішні розміри 32 см

Шухляда 80 см 

Внутрішні розміри 72 см

Зовнішні розміри 80 см

Ідеальна комбінація для шухляд

+ + + + +

+

+

+

+ +

+ +

Зовнішні розміри 60 смЗовнішні розміри 40 см

10 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя 32×50 см

08 VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

13 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 52×50 см

13 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 52×50 см

06 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 20×50 см

08 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

05 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 20×50 см

08 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

06 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 20×50 см
04 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 

приладдя 20×50 см

10 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя 32×50 см

06 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 20×50 см
04 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 

приладдя 20×50 см

09 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

01 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 10×50 см
05 1× VARIERA ВАРЬЄРА підставка для спецій 20×50 см
03 4× VARIERA ВАРЬЄРА коробка 10×12 см

10 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя 32×50 см

05 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 20×50 см

09 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

01 1× VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів 10×50 см
03 4× VARIERA ВАРЬЄРА коробка 10×12 см

09 VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових  
приборів 32×50 см

Обирайте внутрішні аксесуари для столових 
приборів і кухонного приладдя залежно від розмірів 
своїх шухляд.  

Намагайтеся зберігати всі речі поряд із місцем 
використання — це заощадить ваш час і полегшить 
побут. 

VARIERA ВАРЬЄРА внутрішні аксесуари 

Аксесуари для шухляд, ширина 10 см

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя, 20×50 см. 
Бамбук 602.260.39 299 грн

04

01

06

03

08 09

10 11

12

Аксесуари для шухляд, ширина 32 см

Аксесуари для шухляд, ширина 52 см

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових 
приборів, 52×50 см.
Бамбук 402.046.94 699 грн

13

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів, 
10×50 см. 
Білий 802.260.43 149 грн

 VARIERA ВАРЬЄРА коробка, 10×12 см.

Білий 503.351.09 39 грн

02

05

Аксесуари для шухляд, ширина 20 см

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя, 20×31 см. 
Білий 403.157.91 99 грн

07VARIERA ВАРЬЄРА лоток для ножів, 
20×50 см. 
Бамбук 102.046.95 499 грн

VARIERA ВАРЬЄРА підставка для спецій, 
20×50 см. 
Білий 202.046.85 149 грн

VARIERA ВАРЬЄРА підставка під банки для 
спецій, 10×49 см. 
Білий 001.772.49 79 грн

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових 
приборів, 32×31 см.
Білий 203.157.92 229 грн

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових 
приборів, 32×50 см. 
Бамбук 902.046.96 499 грн

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя, 32×50 см.
Бамбук 302.427.43 479 грн

VARIERA ВАРЬЄРА лоток для столових 
приборів, 32×50 см. 
Білий 502.427.42 279 грн

 VARIERA ВАРЬЄРА лоток для кухонного 
приладдя, 32×50 см. 
Білий 702.427.41 279 грн
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Комбінації для сортування відходів

Ви піклуєтеся про довкілля та мрієте про екологічне 
майбутнє? HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР серія допоможе вам 
почати сортувати сміття — адже це перший крок на 
шляху до переробки відходів і збереження ресурсів.  

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР серія для сортування відходів 
пропонує вбудовані та окремі рішення для всіх 
кімнат вашого помешкання на будь-який смак.

Наклейку, що додається, можна наліпити на кошик для сміття, щоб 
позначити тип відходів. Намалюйте чи напишіть на наклейці, що 
слід викидати в кошик.

Завдяки вентиляційним отворам та дну особливої форми повітря 
у контейнері циркулює та підсушує органічні відходи. Це запобігає 
появі неприємних запахів.

Мішок для сміття можна легко закріпити під кільцем контейнера — 
так він триматиметься на місці і буде менш помітним. Кільце 
можна легко зняти і почистити.

MAXIMERA МАКСІМЕРА висока шухляда, ширина 60 см, глибина 45 см

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнери допоможуть 
сортувати все необхідне. Ця вузька комбінація 
чудово підійде, якщо ви маєте обмежений простір і 
досортовуєте відходи на станції переробки.

MAXIMERA МАКСІМЕРА висока шухляда, ширина 80 см, глибина 45 см
HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнери допоможуть 
сортувати все необхідне. Ця комбінація чудово 
підійде для сортування відходів вдома.

Завдяки складаній ручці контейнер зручно переносити.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 42 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди, з вентиляцією/світло-сірий. 
Комбінація контейнерів для сортування: 1 для 
бляшанок чи невеликих речей, 1 для картону, 
пластику, пляшок і паперу та 1 для сухих і вологих 
органічних відходів.
Загальна ціна 1148 грн (293.088.29)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 42 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди/світло-сірий. Комбінація з 2 
контейнерів для сортування картону, пластику, 
паперу, пляшок, скла та інших відходів.
Загальна ціна 998 грн (193.088.39)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 40 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди, з вентиляцією/світло-сірий. Комбінація 
з 3-ох контейнерів для сортування бляшанок чи 
інших невеликих речей. Є ще один контейнер для 
органічних відходів.
Загальна ціна 1347 грн (393.089.23)

Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення
HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
10 л, світло-сірий 803.980.58 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР 

контейнер, 21 л, світло-сірий 204.202.03 2  шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
10 л, світло-сірий 803.980.58 3  шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
21 л, світло-сірий 204.202.03 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер для органічних

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер для органічних сортування сміття, 60 см, біла 804.228.69 1 шт. відходів, 10 л, світло-сірий 804.338.82 1 шт.
відходів, 10 л, світло-сірий 804.338.82 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для 

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для сортування сміття, 60 см, біла 804.228.69 1 шт.
сортування сміття, 60 см, біла       804.228.69 1 шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 55 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди з вентиляцією/світло-сірий. 
Комбінація з 4-ох контейнерів дозволить 
сортувати все необхідне: картон, пляшки, 
бляшанки, лампи та батарейки. Є ще один 
контейнер для органічних відходів.
Загальна ціна 1597 грн (693.089.26)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 57 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди/світло-сірий. A comконтейнерation 
with Комбінація з 4-ох контейнерів дозволить 
сортувати все необхідне: картон, пляшки, 
бляшанки, лампи та батарейки.
Загальна ціна 1447 грн (993.096.94)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 53 л для METOD МЕТОД кухонної 
шухляди з вентиляцією/світло-сірий. Комбінація 
з 5-ти контейнерів дозволить сортувати бляшанки 
чи інші невеликі речі. Є ще один контейнер для 
органічних відходів.
Загальна ціна 1796 грн (093.096.98)

Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення
HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
10 л, світло-сірий               803.980.58 2  шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 

10 л, світло-сірий               803.980.58 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер 
10 л світло-сірий               803.980.58 4  шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
21 л, світло-сірий               204.202.03 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер 

21 л світло-сірий               204.202.03 2  шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер 
3 л світло-сірий               904.321.94 1 шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
3 л, світло-сірий               904.321.94 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер 

3 л світло-сірий               904.321.94 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер для органічних 
відходів,

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер для органічних HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для 
сортування сміття, 10 л, світло-сірий       804.338.82 1 шт.

відходів, 10 л, світло-сірий 804.338.82 1 шт. 80 см, біла       604.228.70 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для 
сортування сміття,

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів для 
сортування сміття, 80 см, біла       604.228.70 1 шт.

80 см, біла       604.228.70 1 шт.
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HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для 
контейнерів для сортування відходів, Ш80 см, 
біла. Розмістивши цю підставку у MAXIMERA 
МАКСІМЕРА високій шухляді, можна приховати  
контейнери для сортування сміття. 
Підставка допоможе добре зафіксувати 
контейнери та полегшить сортування відходів. 
Проста у використанні. 
Встановіть її у MAXIMERA МАКСІМЕРА високій 
шухляді 80×60 см або у MAXIMERA МАКСІМЕРА 
високій шухляді 80×45 см, залишивши місце для 
труб за шухлядою. 
Підходить за розміром для HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР 
контейнерів, окрім контейнера 35 л.

604.228.70 450 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР висувний каркас 
для сортування відходів, світло-сірий. 
Встановіть висувний каркас всередині шафи, 
щоб приховати контейнери для сортування 
відходів за дверцятами. Легко встановлюється 
та простий у використанні. Дозволяє добре 
зафіксувати контейнери та полегшує сортування 
сміття.

204.228.53 750 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 35 л, світло-
сірий. Підходить для сортування картонних 
коробок, пляшок та газет.

504.202.06 349 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 22 л, світло-
сірий. Підходить для сортування картону, 
пластику, паперу, пляшок, скла, консервних 
банок, рекламної пошти.

204.202.03 299 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР кошик для органічного 
сміття, 10 л, світло-сірий. Підходить для 
сортування сухих і вологих органічних відходів, 
як-от кавова гуща і шкірки з фруктів або 
овочів. Завдяки вентиляційним отворам та дну 
особливої форми повітря добре циркулює та 
підсушує органічні відходи, запобігаючи появі 
неприємних запахів.

804.338.82 200 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 10 л, світло-
сірий. Підходить для сортування консервних 
банок чи невеликих упаковок або для 
зберігання паперових рулонів чи сумок для 
покупок.

803.980.58 249 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 3 л, світло-
сірий. Підходить для сортування використаних 
батарейок і ламп, або для зберігання дрібних 
предметів, таких як губки, ганчірки, свічки-
таблетки та кольорові олівці.

904.321.94 150 грн

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР підставка для контейнерів 
для сортування відходів, Ш60 см, біла. 
Розмістивши цю підставку у MAXIMERA 
МАКСІМЕРА високій шухляді, можна приховати  
контейнери для сортування сміття. 
Підставка допоможе добре зафіксувати 
контейнери та полегшить сортування відходів. 
Проста у використанні. 
Встановіть її у MAXIMERA МАКСІМЕРА високій 
шухляді 60×60 см або у MAXIMERA МАКСІМЕРА 
високій шухляді 60×45 см, залишивши місце для 
труб за шухлядою.
Підходить за розміром для HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР 
контейнерів, окрім контейнерів 3 л і 35 л. 

804.228.69 400 грн

KNODD КНОДД кошик із кришкою, сірий.

16 л 603.122.49 279 грн
40 л 903.153.12 449 грн

MJÖSA МЙЕСА кошик із відкидною кришкою, 
темно-сірий.
12 л 104.228.44 749 грн
30 л 004.228.54 1399 грн

SORTERA СОРТЕРА контейнер для сортування 
відходів із кришкою, білий.
37 л 102.558.97 249 грн
60 л 702.558.99 299 грн

Інші окремі вироби для сортування відходів

Встановіть висувний каркас всередині шафи, щоб приховати 
контейнери для сортування відходів за дверцятами. Легко 
встановлюється та простий у використанні.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнери можна ставити один на один, щоб 
заощадити місце. Можна поставити менші контейнери на більші 
або розмістити контейнери однакового розміру один на одному.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 20 л висувне/світло-сіре. Комбінація 
з 2-ох контейнерів — ідеальний варіант для 
сортування банок чи невеликих речей.
Загальна ціна: 1248 грн (793.088.03)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 20 л висувне з вентиляцією/світло-
сіре. Комбінація контейнерів для сортування.  
1 — для банок, чи невеликих речей та 1 для сухих 
та вологих органічних відходів.
Загальна ціна: 1199 грн (993.088.16)

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР рішення для сортування 
відходів 22 л висувне/світло-сіре. HÅLLBAR 
ХОЛЛЬБАР контейнери призначені для сортування 
різних типів відходів. Цей контейнер підходить 
для картону, пластику, паперу, пляшок, скла, 
консервних банок, рекламної пошти. 
Загальна ціна: 1049 грн (093.088.25)

Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення Компоненти цього рішення
HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер, 
10 л, світло-сірий 803.980.58 2 шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР 
контейнер для органічних 
відходів

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнер 
21 л, світло-сірий               204.202.03 1 шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР висувний  
каркас для сортування відходів, 10 л, світло-сірий      804.338.82 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР висувний  

каркас для сортування відходів,  

світло-сірий 204.228.53 1 шт. HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР 
контейнер 10 л світло-сірий               803.980.58 1 шт. світло-сірий      204.228.53 1 шт.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР висувний 
каркас для сортування 
відходів, світло-сірий    204.228.53 1 шт.

Кухонні органайзери

Комбінації для сортування відходів

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР висувні рішення 
HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнери полегшать 
сортування сміття. Вузькі комбінації стануть у нагоді, 
якщо місця обмаль і ви досортовуєте відходи на 
станції переробки.

Кухонні органайзери

Контейнери можна розмістити окремо у будь-якому 
зручному місці, або встановити у шафі чи шухляді.

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР контейнери можна ставити 
один на один, щоб заощадити місце. Можна 
поставити менші контейнери на більші або 
розмістити контейнери однакового розміру один на 
одному. 

Кришка допоможе приховати відходи. Її можна 
зняти, якщо потрібно почистити контейнер, або 

якщо бажаєте залишити його відкритим.
Наклейку, що додається, можна наліпити на 
контейнер для сміття, щоб позначити тип відходів. 
Намалюйте чи напишіть на наклейці, що слід 
викидати в контейнер. Завдяки закругленим 
краям контейнер легко чистити, а складана ручка 
дозволяє легко його переносити. Мішок для сміття 
можна закріпити під кільцем контейнера — так 
він триматиметься на місці і буде менш помітним. 
Кільце легко зняти, щоб почистити контейнер. 

HÅLLBAR ХОЛЛЬБАР окремі рішення для сортування відходів
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Кожна деталь має значення!
Ручки довершують вигляд дверцят і 
шухляд. Підберіть ті, що найбільше 
пасуватимуть до меблів вашої оселі, 
або змінюйте їх за бажанням.
 
 
 

Хоча ручки — невелика деталь, вони 
додадуть вашій кухні індивідуальності.  
Ручки допоможуть підкреслити 
традиційний або сучасний стиль 
меблів — поєднайте їх на свій смак і 
поекспериментуйте з розміщенням, 
створивши кухню своєї мрії.

Ручки

FIXA ФІКСА шаблон для отворів 
Цей простий інструмент допоможе швидко та 
точно позначити місце розташування ручок. 
Можна придбати онлайн або у магазині IKEA.
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Ручки

    

HISHULT ХІСХУЛЬТ ручка, біла порцеляна.

Д140 мм 902.652.46 249 грн/2 шт.
 
HISHULT ХІСХУЛЬТ ручка, біла порцеляна.

Ø23 мм 202.731.41 79 грн/2 шт.
Ø30 мм 502.652.48 99 грн/2 шт.

Ручки 

 

ENERYDA ЕНЕРІДА чашоподібна ручка, чорна. ENERYDA ЕНЕРІДА чашоподібна ручка, 
хромована.

Д89 мм 503.475.17 149 грн/2 шт. Д89 мм 403.475.13 149 грн/2 шт.

ENERYDA ЕНЕРІДА ручка, чорна. ENERYDA ЕНЕРІДА ручка, хромована.

Д112 мм 703.475.16 199 грн/2 шт. Д112 мм 603.475.12 199 грн/2 шт.

  

ENERYDA ЕНЕРІДА ручка, чорна. ENERYDA ЕНЕРІДА ручка, хромована.

Ø20 мм 303.475.04 99 грн/2 шт. Ø20 мм 503.475.03 99 грн/2 шт.

 
SKÄRHAMN СКЕРХАМН ручка, чорна/хромована. SKÄRHAMN СКЕРХАМН ручка, чорна/хромована.

Д148 мм 503.487.86 449 грн/2 шт.
Ø30 мм 303.710.56 249 грн/2 шт.

BAGGANÄS БАГГАНЕС ручка, чорна. BAGGANÄS БАГГАНЕС ручка, нержавіюча сталь.

Ø21 мм 903.384.17 99 грн/2 шт. Ø21 мм 903.384.22 99 грн/2 шт.

  

BAGGANÄS БАГГАНЕС ручка, чорна. BAGGANÄS БАГГАНЕС ручка, нержавіюча сталь.

Д143 мм 803.384.13 149 грн/2 шт. Д143 мм 703.384.18 149 грн/2 шт.
Д335 мм 603.384.14 299 грн/2 шт. Д335 мм 503.384.19 299 грн/2 шт.

ORRNÄS ОРРНЕС ручка, під нержавіючу сталь.

Д170 мм 702.361.51 199 грн/2 шт.
Д234 мм 802.254.11 249 грн/2 шт.
Д300 мм 402.254.13 299 грн/2 шт.

ORRNÄS ОРРНЕС ручка, під нержавіючу сталь

Ø17 мм 302.361.53 99 грн/2 шт.

HACKÅS ХАККОС ручка, антрацит.

Д100 мм 303.424.79 149 грн/2 шт.
Д300 мм 503.424.78 249 грн/2 шт.

HACKÅS ХАККОС ручка, антрацит.

Ø15 мм 803.397.90 99 грн/2 шт.

BILLSBRO БІЛЛЬСБРУ ручка, біла.

Д40мм 203.343.14 99 грн/2 шт.
Д120мм 503.343.03 149 грн/2 шт.
Д320мм 603.343.12 249 грн/2 шт.
Д520мм 503.343.17 349 грн/2 шт.

BILLSBRO БІЛЛЬСБРУ ручка, під нержавіючу сталь. 
Д40мм 603.235.92 99 грн/2 шт.
Д120мм 703.236.00 149 грн/2 шт.
Д320мм 503.235.97 249 грн/2 шт.
Д520мм 403.235.93 349 грн/2 шт.

ÖSTERNÄS ЕСТЕРНЕС ручка, дублена шкіра.

Д153 мм 403.488.95 349 грн/2 шт.
Д65 мм 203.488.96 249 грн/2 шт.

GUBBARP ГУББАРП ручка, біла.

Д116 мм 003.364.32 20 грн/2 шт.

GUBBARP ГУББАРП ручка, біла.

Ø21 мм 803.364.33 20 грн/2 шт.

TYDA ТІДА ручка, нержавіюча сталь.

Д138 мм 701.169.31 249 грн/2 шт.
Д330 мм 501.139.19 299 грн/2 шт.

   
MÖLLARP МЕЛЛАРП ручка, чорна.

Д106 мм 702.652.47 149 грн/2 шт.

MÖLLARP МЕЛЛАРП ручка, чорна.

Ø14 мм 102.730.90 79 грн/2 шт.

HEDRA ХЕДРА ручка, антрацит.

Ø32 мм 500.461.52 99 грн/2 шт.



Кухонні острівці, серванти, 
візки та стільці-драбини
Усі вони довершать кухню у будь-
якому стилі. Кухонний острівець 
забезпечує додаткову робочу 
поверхню і часто стає улюбленим 
місцем для спілкування всієї родини. 
Серванти збільшують цінний простір 
для зберігання речей, а візки зручно 
переміщувати куди завгодно. Стільці-
драбини дозволяють легко дістати 
потрібну річ, а малюки зможуть 
допомагати дорослим під час 
приготування страв.

Якщо ви бажаєте вдосконалити свою 
кухню, скористайтеся корисними 
порадами, які полегшать ваш 
побут. Наприклад, у практичних 
органайзерах зручно зберігати 
кухонне приладдя — всі речі завжди 
будуть на своїх місцях. Забудьте про 
безлад завдяки підносам, коробкам 
і контейнерам для відходів, які 

дозволяють ефективно упорядкувати 
простір у шафах і шухлядах. 
Предмети, які ви використовуєте 
найчастіше, можна повісити на стіну, 
щоб вони завжди були під рукою. Не 
забудьте про мийку — наші аксесуари 
допоможуть тримати її в чистоті та 
полегшать процес приготування 
страв і миття посуду.

Кухонні 
аксесуари
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*Додаткова інформація про KUNGSFORS КУНГСФОРС серію у Довіднику покупця KUNGSFORS КУНГСФОРС

Кухонні аксесуариКухонні аксесуари

Навісні рішення для зберігання

KUNGSFORS КУНГСФОРС полиця*, Ш60×Г30 см. 

Ясеневий шпон 903.712.23 549 грн
Нержавіюча сталь 503.349.25 649 грн
Бамбук 004.017.81 549 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС сушарка для посуду*, 
Ш60×Г30×В10 см.

Сталь із порошковим покриттям/
нержавіюча сталь 403.712.25 999 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка з 
полицею/рейка/настінна сітка/полиця з 
ясеневого шпону*, Ш184×Г32×В80 см. 
Нержавіюча сталь/
ясеневий шпон 592.848.79 6595 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка з 
полицею/штанга/сушарка для посуду*, 
Ш64×Г32×В80 см. 
Ясеневий шпон/нержавіюча сталь/сталь із
порошковим покриттям 092.543.23 2175 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС настінна сітка*, 
Ш56×В26,5 см.

Нержавіюча сталь 803.349.19 449 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка/полиця/
сушарка для посуду/рейка/настінна сітка*, 
Ш184×Г32×В80 см. 
Ясеневий шпон/нержавіюча сталь/сталь із
порошковим покриттям 892.543.38 6945 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка 
з полицею/магнітна планка для ножів/
настінна сітка/полиця з ясеневого шпону*,  
Ш124×Г32×В120 см. 
Нержавіюча сталь/
ясеневий шпон 392.848.80 4021 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка з 
полицею/настінна сітка*, Ш64×Г32×В80 см. 
Нержавіюча сталь 192.543.32 2245 грн

VADHOLMA ВАДХОЛЬМА кухонний острівець, 
79×63×90 см.
Чорний/дуб 403.661.15 8499 грн

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН кухонний острівець, 
72×52×90 см.
Кремово-білий/дуб 003.933.71 6499 грн

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН кухонний острівець, 
126×77×90 см.
Кремово-білий/дуб 403.916.57 8499 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка*, 
Д80 см.

Нержавіюча сталь 803.348.58 249 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка з 
полицею/настінна сітка*, Ш184×Г32×В160 см. 
Нержавіюча сталь/
ясеневий шпон 292.543.41 12474 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка/
полиця/сушарка для посуду/настінна сітка*, 
Ш124×Г32×В102 см.
Ясеневий шпон/нержавіюча сталь/сталь із
порошковим покриттям 492.543.35 4591 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підвісна рейка 
з полицею/магнітна планка для ножів*, 
Ш64×Г32×В80 см. 
Ясеневий шпон/
нержавіюча сталь 392.543.26 2574 грн

Кухонні острівці та серванти

Створіть додатковий простір для зберігання та місце 
для спілкування водночас. Кухонний острівець або 
сервант — практичне і функціональне рішення. 

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН навісна полиця, 
60×100 см. 
Кремово-білий 203.980.99  1799 грн

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН навісна полиця, 50 см.

Кремово-білий 803.935.17 899 грн

BOTKYRKA БОТКІРКА навісна полиця, 80×20 см, 
біла.

402.797.31 799 грн

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН навісна полиця, 120 см.

Кремово-білий 603.916.61 1499 грн

TORNVIKEN ТОРНВІКЕН полиця для тарілок, 
80×100 см.
Кремово-білий 603.916.56 2299 грн
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Кухонні аксесуариКухонні аксесуари

KUNGSFORS КУНГСФОРС рейка*, нержавіюча 
сталь. Можна використовувати як штангу для 
рушників або підставку для кришок каструль.
Ш40 см 004.424.99 99 грн
Ш56 см 403.349.16 129 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС s-подібний гачок*, 
В6 см, нержавіюча сталь, 5 шт. Можна 
використовувати для зберігання приладдя на 
стіні та упорядкування речей у шафах.

203.349.22 49 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС підставка для 
планшета*, Ш26×Г13×В12 см, нержавіюча сталь. 
Можна повісити на KUNGSFORS КУНГСФОРС рейку, 
звільнивши місце на стільниці. 

203.349.17 229 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС гачок*, В8 см, 
нержавіюча сталь, 3 шт. Можна повісити декілька 
предметів на один гачок, звільнивши більше 
місця на стільниці.

703.796.92 49 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС магнітна планка для 
ножів*, Ш56 см, нержавіюча сталь. Її можна 
прикріпити просто на стіну або на KUNGSFORS 
КУНГСФОРС підвісну рейку.

403.349.21 429 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП . Звільніть місце на стільниці, 
повісивши приладдя на штангу.
60 см
Чорний 004.487.69 109 грн
Полірований/латунний 504.487.76 229 грн

80 см
Чорний 204.487.73 149 грн
Полірований/латунний 304.487.77 279 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС магнітний затискач*, 
H8 см, нержавіюча сталь, 3 шт. На цих магнітних 
затискачах можна повісити рецепти, списки для 
покупок і фотографії.

003.349.23 149 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС сітчаста сумка, 
натуральна, набір із 2 шт. Чудово підходить для 
зберігання овочів і фруктів завдяки хорошій 
циркуляції повітря через отвори.

203.728.34 199 грн

Практичні контейнери та коробки допоможуть 
упорядкувати речі у шухлядах, шафах і на стіні — все 
потрібне буде завжди під рукою. 

RISATORP РІСАТОРП кошик, Д25×Ш26×В18 см. У 
цьому декоративному кошику зручно зберігати 
фрукти та овочі.
Білий 902.816.18 229 грн
Червоний 204.108.12 229 грн
Світлий оливково-зелений 704.515.98 229 грн

VARIERA ВАРЬЄРА коробка, Ш33,5×Г24×В14,5 см, 
біла. Легко мити завдяки закругленим краям.
Білий 701.772.55 149 грн

VARIERA ВАРЬЄРА коробка, Ш10×Г12 см, зелена/
сіра, 2 шт. Можна ставити одна на одну.

903.351.07 89 грн

VARIERA ВАРЬЄРА коробка, Ш10×Г12 см, біла. 
Допомагає упорядкувати усілякі дрібниці.

503.351.09 39 грн

VARIERA ВАРЬЄРА коробка, Ш24×Г17×В10,5 см. 
Завдяки ручкам з обох боків коробку легко 
переміщувати та діставати з полиці чи шухляди.
Білий 301.550.19 89 грн
Чорний 804.710.44 89 грн
Зелений 104.710.47 89 грн
Сірий 504.710.50 89 грн

Рейки та аксесуари

Наш асортимент практичних виробів для кухні 
дозволяє створити більше простору для готування 
та зберігання речей без зайвих зусиль.

*Додаткова інформація про KUNGSFORS КУНГСФОРС серію у Довіднику покупця KUNGSFORS КУНГСФОРС

Контейнери

KUNGSFORS КУНГСФОРС контейнер*, 
Ø12×В26,5 см. Цей контейнер має знімний піднос, де 
збирається вода з-під столових приборів та інших 
речей, які зберігаються у ньому.
Нержавіюча сталь 003.349.18 229 грн

KUNGSFORS КУНГСФОРС контейнер*, 
Ш24×Г12×В26,5 см. Цей контейнер має знімний 
піднос, де збирається вода з-під столових приборів 
та інших речей, які зберігаються у ньому.
Нержавіюча сталь 603.349.20 429 грн

 

HULTARP ХУЛЬТАРП сушарка для 
посуду чорна.
črna 604.487.66 329 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП контейнер 14x16. 

чорний 304.444.54 149 грн

білий/полірований 
латунний 104.628.30 229 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП контейнер.

14×16 cм 704.628.27 229 грн
31×16 cм 204.488.34 329 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП гачок 7 5 шт.

чорний 104.444.45 89 грн

полірований/
латунний 104.487.78 149 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП тримач 
паперових рушників.

чорний 604.444.38 149 грн

HULTARP ХУЛЬТАРП магнітна планка 
для ножів 38 чорний.
чорний 804.444.42 279 грн
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BEKVÄM БЕКВЕМ стілець-драбина, 
Ш43×Г39×В50 см. Макс. навантаження 100 кг.
Бук 601.788.87 449 грн
Чорний 301.788.84 599 грн
Білий 401.788.88 599 грн

BEKVÄM БЕКВЕМ драбина, 3 східці, В63 см. Макс. 
навантаження 100 кг. 
Бук 901.904.11 899 грн
Чорний 902.198.29 1099 грн

MÄSTERBY МЕСТЕРБІ стілець-драбина, 
Ш43×Г40×В50 см. Макс. навантаження 100 кг.
Бежевий 403.320.74 799 грн

Стільці-драбини

RISATORP РІСАТОРП візок, Д57×Ш39×В86 см, 
білий. Завдяки трикутній формі та кошикам легко 
знайти і дістати потрібну річ. 

202.816.31 1699 грн

RÅSKOG РОСКОГ візок, Д35×Ш45×78 см. Завдяки 
знімній середній полиці візок можна легко 
пристосувати до потреб зберігання. 
Сіро-зелений 904.431.35 1399 грн
Чорний 903.339.76 1399 грн
Білий 203.829.32 1399 грн

NISSAFORS НІССАФОРС візок, Д50,5×Ш30×В83 см. 
Завдяки стійкій конструкції та чотирьом 
коліщаткам візок можна легко пересувати. 
Компактні розміри дають змогу використовувати 
його в невеликому приміщенні.
Чорний 203.997.77 899 грн
Білий 404.657.33 899 грн

BEKVÄM БЕКВЕМ кухонний візок, 
Д58×Ш50×В85 см, береза. Мобільне рішення для 
зберігання речей та роботи. 

302.403.48 1599 грн

STENSTORP СТЕНСТОРП кухонний візок, 
Ш43×В90 см. Мін. глибина 45 см, макс. глибина 
62 см. 2 регульовані полиці з масиву дуба з 
пазами, що утримують пляшки на місці.
Білий/дуб 402.019.16 4299 грн

FÖRHÖJA ФЕРХЕЙА кухонний візок, 
Д100×Ш43×В90 см, береза. Відкритий простір 
для зберігання з місцем для 9 пляшок на кожній 
полиці. 
 800.359.20 2999 грн

Візки

Візок дозволяє легко створити гнучке та практичне 
рішення для зберігання. 

VARIERA ВАРЬЄРА килимок для шухляд. 
Поглинає звуки та захищає поверхню від 
подряпин.
Прозорий 800.128.53 99 грн

UTRUSTA УТРУСТА замок для кухонних 
шухляд і шаф, 4 шт. Допитливі діти завжди 
знайдуть власне використання предметам на 
кухні. Цей замок допоможе захистити ваші 
шафи та шухляди від малюків, не обмежуючи 
їхню природню цікавість.
Чорний 804.536.10 70 грн

Захисні аксесуари 

KNIPEN КНІПЕН дозатор мийного засобу,  
500 мл. Встановіть у мийці або стільниці, 
щоб мийний засіб завжди був під рукою. 
Наповнюється зверху. Нержавіюча сталь/
поліпропілен.

703.417.22 299 грн

Наші аксесуари допоможуть упорядкувати простір 
навколо мийки та полегшать процес приготування 
страв і миття посуду. До того ж, вони чудово 
заощаджують воду та місце на робочій поверхні.

Килимки для шухляд і захисне покриття для полиць 
поглинають звуки та захищають поверхню від 

подряпин, а замок для кухонних шухляд і шаф 
дозволяє створити безпечний простір для малюків.

Аксесуари для мийки

Часом усі ми потребуємо підтримки. Наші стільці-
драбини допомагають дістати речі, що знаходяться 
високо.

GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ килимок. 
26×32 см. Можна покласти на дно мийки, щоб 
легко зібрати харчові відходи та захистити 
поверхню від подряпин. Сірий. Поліпропілен.

103.142.84 79 грн

GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ друшляк, 
Д46×Г16×В9 см. Підходить для промивання фруктів 
і овочів або сушіння пасти. Завдяки плоскому дну 
можна використовувати як сушарку для посуду, 
звільнивши простір на стільниці. Поліпропілен. 
Сірий 903.142.80 79 грн

GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ коробка, 
Д16,8×Ш13,7×В7,8 см.  Можна помістити у 
GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ друшляк, щоб 
розділити інгредієнти під час приготування їжі 
Поліпропілен.
Сірий 103.142.98 79 грн

GRUNDVATTNET ГРУНДВАТТНЕТ вставка для 
мийки, Д39×Г23×В16 см. Можна використовувати 
як роздільник для мийки. Миття посуду у вставці 
для мийки заощаджує воду. Сірий. Поліпропілен.

803.142.85 199 грн
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METOD МЕТОД кухонна система
На які вироби розповсюджується ця 
гарантія? Ця гарантія діє лише у випадку 
побутового використання кухні. Гарантія 
розповсюджується на усі наступні 
частини METOD МЕТОД кухонної 
системи: • Каркаси шаф • Фронтальні 
панелі • UTRUSTA УТРУСТА петлі  
• MAXIMERA МАКСІМЕРА висувні шухляди 

• EXCEPTIONELL ЕКСЕПТІОНЕЛЛЬ висувні шухляди з 
натискним механізмом • UTRUSTA УТРУСТА полиці з 
загартованого скла та меламіну • Цоколі • Ніжки •  Накладні 
панелі • Декоративні карнизи/плінтуси

Вироби, на які ця гарантія не розповсюджується:
Ручки. ERSÄTTARE  ЕРСЕТТАРЕ ковзний шарнір для частково 
вбудованих посудомийок і BEHJÄLPLIG БЕХЕЛПЛІГ ковзний 
шарнір для повністю вбудованих посудомийок.
FÖRVARA  ФЕРВАРА шухляди, UTRUSTA УТРУСТА дротяні 
кошики, TORNVIKEN ТОРНВІКЕН, VADHOLMA ВАДХОЛЬМА і 
TUTEMO ТУТЕМО мають 10-річну гарантію. 
KNOXHULT КНОКСХУЛЬТ і SUNNERSTA СУННЕРСТА кухні 
мають 2-річну гарантію.

Що зробить компанія IKEA для усунення проблеми?
Представник компанії IKEA огляне виріб та на власний 
розсуд визначить, чи розповсюджується гарантія на цей 
випадок. Якщо гарантія розповсюджується, компанія 
IKEA на власний вибір полагодить виріб, або замінить 
його таким cамим або подібним. Якщо компанія IKEA 
припинила продаж виробу, вона забезпечить відповідну 
його заміну. IKEA на власний розсуд вирішить, який виріб 
є відповідною заміною.

Умови надання гарантії 
Гарантії дійсні з дати придбання виробу в ІКЕА. Підтвер-
дженням придбання є оригінальний товарний чек.

Винятки
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, які 
зберігали або встановлювали неналежним чином, 
використовували не за призначенням, експлуатували 
неправильно, змінювали, а також на вироби, для 
чищення яких використовували неналежні методи або 
засоби. Гарантії не розповсюджуються на природний 
знос, порізи, подряпини або пошкодження, спричинені 
навмисно, випадково або внаслідок засмічення труб. 
Дотримуйтесь інструкцій зі збирання та встановлення.
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, 
які застосовували для загального користування, 
використовували на вулиці або в агресивному 
середовищі. 
Інформація лише для користувачів у США: У деяких 
штатах забороняється обмеження або вилучення 
непрямих та випадкових пошкоджень, тому зазначені тут 
обмеження та винятки можуть не розповсюджуватися на 
придбаний вами виріб.

Інструкції з догляду  
Гарантія є дійсною лише за умови дотримання інструкцій з 
догляду для кожного виробу. Всі інструкції можна знайти в 
магазинах і на сайті ІКЕА: www.IKEA.ua. 

Загальні законні права:
Ця гарантія надає вам особливі законні права. Вона жод- 
ним чином не впливає на права, надані вам законом. 

Якщо потрібне технічне обслуговування:
Звертайтеся до найближчого магазину IKEA. Адресу та 
номери телефонів можна знайти в каталозі IKEA або 
на сайті www.IKEA.ua. Зберігайте свій товарний чек для 
підтвердження здійснення покупки. Гарантія дійсна за 
умови наявності підтвердження придбання. Додаткова 
інформація у Гарантійній брошурі для кухонь ІКЕА.

Кухонні змішувачі
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На що розповсюджується ця гарантія?
10-річна гарантія розповсюджується на 
всі кухонні змішувачі ІКЕА. Гарантія діє 
лише за умови побутового використання 
виробу та покриває дефекти матеріалу та 
виробництва всіх кухонних змішувачів. 
 

На що не розповсюджується ця гарантія?
Гарантія не розповсюджується на природний знос, порізи, 
подряпини або пошкодження, спричинені навмисно, 
випадково або внаслідок засмічення труб. Див. загальні 
умови на стор. 00.

Що зробить компанія IKEA для усунення проблеми?
Представник компанії IKEA огляне виріб та на власний 
розсуд визначить, чи розповсюджується гарантія на цей 
випадок. Якщо гарантія розповсюджується, компанія 
IKEA на власний вибір полагодить виріб, або замінить 
його таким cамим або подібним. Якщо компанія IKEA 
припинила продаж виробу, вона забезпечить відповідну 
його заміну. IKEA на власний розсуд вирішить, який виріб 
є відповідною заміною.

Умови надання гарантії
Гарантії дійсні з дати придбання виробу в ІКЕА. Підтвер-
дженням придбання є оригінальний товарний чек.

Винятки
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, які 
зберігали або встановлювали неналежним чином, 
використовували не за призначенням, експлуатували 
неправильно, змінювали, а також на вироби, для 
чищення яких використовували неналежні методи або 
засоби. Гарантії не розповсюджуються на природний 
знос, порізи, подряпини або пошкодження, спричинені 
навмисно, випадково або внаслідок засмічення труб. 

Ця гарантія не розповсюджується на вироби, 
які застосовували для загального користування, 
використовували на вулиці або в агресивному 
середовищі. Гарантія також не покриває випадкові 
пошкодження.

Інформація лише для користувачів у США: У деяких 
штатах забороняється обмеження або вилучення 
непрямих та випадкових пошкоджень, тому зазначені тут 
обмеження та винятки можуть не розповсюджуватися на 
придбаний вами виріб.

Інструкції з догляду  
Гарантія є дійсною лише за умови дотримання інструкцій з 
догляду для кожного виробу. Всі інструкції можна знайти в 
магазинах і на сайті ІКЕА: www.IKEA.ua. 

Загальні законні права:
Ця гарантія надає вам особливі законні права. Вона жод- 
ним чином не впливає на права, надані вам законом. 

Якщо потрібне технічне обслуговування:
Звертайтеся до найближчого магазину IKEA. Адресу та 
номери телефонів можна знайти в каталозі IKEA або 
на сайті www.IKEA.ua. Зберігайте свій товарний чек для 
підтвердження здійснення покупки. Гарантія дійсна за 
умови наявності підтвердження придбання.

Стільниці
На які вироби розповсюджується ця 
гарантія?
Ця гарантія діє лише у випадку побутового 
використання. Всі стільниці. • Мийки, 
окрім FYNDIG ФУНДІГ

Вироби, на які ця гарантія не розповсюджується:
FYNDIG ФУНДІГ мийка. 

Зміни, здійснені після початкового встановлення.
Гарантія діє лише в тому випадку, якщо власником 
стільниці є мешканець закритого односімейного 
помешкання.

ENHET ЕНХЕТ кухонна система
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На що розповсюджується ця гарантія?
10-річна гарантія розповсюджується на 
ENHET ЕНХЕТ вироби. Ця гарантія діє лише 
у випадку побутового використання.

Що зробить компанія IKEA для усунення проблеми?
Представник компанії IKEA огляне виріб та на власний 
розсуд визначить, чи розповсюджується гарантія на цей 
випадок. Якщо гарантія розповсюджується, компанія 
IKEA на власний вибір полагодить виріб, або замінить 
його таким cамим або подібним. Якщо компанія IKEA 
припинила продаж виробу, вона забезпечить відповідну 
його заміну. IKEA на власний розсуд вирішить, який виріб 
є відповідною заміною.

Умови надання гарантії
Гарантії дійсні з дати придбання виробу в ІКЕА. Підтвер-
дженням придбання є оригінальний товарний чек.

Винятки
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, які 
зберігали або встановлювали неналежним чином, 
використовували не за призначенням, експлуатували 
неправильно, змінювали, а також на вироби, для 
чищення яких використовували неналежні методи або 
засоби. Гарантії не розповсюджуються на природний 
знос, порізи, подряпини або пошкодження, спричинені 

навмисно, випадково або внаслідок засмічення труб. 
Дотримуйтесь інструкцій зі збирання та встановлення.
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, 
які застосовували для загального користування, 
використовували на вулиці або в агресивному 
середовищі. 
Інформація лише для користувачів у США: У деяких 
штатах забороняється обмеження або вилучення 
непрямих та випадкових пошкоджень, тому зазначені тут 
обмеження та винятки можуть не розповсюджуватися на 
придбаний вами виріб.

Інструкції з догляду 
Гарантія є дійсною лише за умови дотримання інструкцій з 
догляду для кожного виробу. Всі інструкції можна знайти в 
магазинах і на сайті ІКЕА: www.IKEA.ua. 

Загальні законні права:
Ця гарантія надає вам особливі законні права. Вона жод- 
ним чином не впливає на права, надані вам законом.  

Якщо потрібне технічне обслуговування:
Звертайтеся до найближчого магазину IKEA. Адресу та 
номери телефонів можна знайти в каталозі IKEA або 
на сайті www.IKEA.ua. Зберігайте свій товарний чек для 
підтвердження здійснення покупки. Гарантія дійсна за 
умови наявності підтвердження придбання. Додаткова 
інформація у Гарантійній брошурі для кухонь ІКЕА.
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ПорадиПоради

Знайдіть свій стиль
Час помріяти, пошукати цікаві ідеї, 
визначити свої потреби та вирішити, 
якою має бути ваша ідеальна кухня.  У 
цьому довіднику покупця ми пропонуємо 
огляд певних рішень, але варіантів може 
бути безліч. Ви можете знайти більше 
натхнення на нашому веб-сайті чи у 
магазині ІКЕА.

Вимірювання
Спершу ретельно виміряйте вашу 
кухню, щоб правильно все спланувати. 
Дізнайтеся, як саме робити заміри, 
скориставшися посібником із планування 
кухонь IKEA у магазині або на IKEA.ua.

Кухню IKEA легко встановити 
самотужки. Зазначені справа 
кроки допоможуть полегшити 
цей процес. Якщо у вас 
виникнуть будь-які запитання, 
зверніться до наших експертів 
із кухонь у магазині IKEA або 
завітайте на IKEA.ua. 

Замовлення
Коли план буде готовий, завітайте до 
магазину ІКЕА. Наші експерти з кухонь 
ретельно все перевірять і допоможуть 
владнати всі питання. Зробіть замовлення 
та домовтеся про доставку.

Планування
Під час планування ви можете втілити 
усі свої ідеї та створити кухню своєї мрії. 
Скористайтеся онлайн-планувальником 
IKEA Home Planner або зверніться за 
допомогою до працівників ІКЕА в нашому 
магазині.

Як придбати кухню ІКЕА

Встановлення
Кухні ІКЕА легко встановити самотужки, 
але ми з радістю допоможемо вам. 
Насамперед, ознайомтеся з покроковими 
інструкціями зі встановлення кухні у 
нашому посібнику.

Більше інструкцій і порад

ENHET ЕНХЕТ 
кухонна система
У цьому довіднику 
покупця є все, що потрібно 
знати для ефективного 
облаштування простору 
в шафах і шухлядах. 
Прихопіть один екземпляр 
у магазині IKEA або 
читайте його онлайн на 
IKEA.ua

Планувальник IKEA Home planner
Створіть METOD МЕТОД кухню своєї мрії в 
3D та дізнайтеся вартість кожного виробу 
і готової комбінації. План і список товарів 
можна надрукувати або зберегти на веб-сайті 
IKEA. Ви також можете звернутися за порадою 
до наших спеціалістів у магазині IKEА. Більше 
інформації на IKEA.ua.

Планувальник ENHET ЕНХЕТ 
кухні
Із планувальником ENHET ЕНХЕТ кухні все 
пройде як по маслу. У ньому ви знайдете  
багато готових рішень, створених нашими 
досвідченими дизайнерами кухонь. 
Обирайте варіант, який вам найбільше до 
смаку, а потім змінюйте фронтальні панелі, 
стільницю, мийку, змішувач, ручки та 
прилади відповідно до своїх уподобань.

Ми можемо зробити  
це замість вас
Додаткова інформація про послуги 
вимірювання на стор. 4

Ми можемо зробити  
це замість вас
Додаткова інформація про послуги 
планування кухні на стор. 4

Ми можемо зробити  
це замість вас
Додаткова інформація про послуги 
доставки на стор. 4

Ми можемо зробити  
це замість вас
Додаткова інформація про послуги 
встановлення кухні на стор. 4

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.

Ціни, зазначені у Довіднику покупця ІКЕА, надаються лише для інформації та можуть відрізнятися від цін, зазначених 
у магазині ІКЕА та в Інтернет-магазині (IKEA.ua) залежно від наявності, невірно вказаних цін, тощо. Ціни, що містяться у 
Довіднику покупця, дійсні до 31 січня 2021 року, проте вони можуть оновлюватися на основі ринкових тенденцій і обставин, 
які наразі неможливо передбачити. Компанія ІКЕА намагатиметься зберегти ці ціни якомога довше. Лише ціна, зазначена 
на ціннику товару в магазині ІКЕА та в Інтернет-магазині (IKEA.ua), вважається дійсною. Ціни зазначені у гривнях включно з 
ПДВ.
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