2021

Kuchnie
Nowość
ENHET
Korpus szafki
z półkami
Patrz str. 4.

180,-

Niektóre z prezentowanych artykułów mogą nie być dostępne w ciągłej
sprzedaży. Zachęcamy do sprawdzania dostępności towarów na IKEA.pl

Zawsze coś się pichci
Czy to szybka kawka przed wyjściem do pracy, czy długie
godziny spędzone na szykowaniu obiadu dla rodziny
i przyjaciół, dobrze zorganizowana kuchnia usprawnia
codzienne czynności i pozostawia nam więcej czasu
na przyjemności lub zasłużony odpoczynek.
Ruchliwa lub spokojna, duża albo mała – w IKEA znajdzie
się kuchnia na każdy gust i na miarę każdego portfela.
Poszukaj idealnego rozwiązania do swojego domu wśród
naszego bogatego asortymentu (i nie zapominaj o tym,
że drobne szczegóły potrafią zmienić naprawdę wiele).
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Możesz przenieść
wszystko sam
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Ale nie musisz
Transport wszystkiego do domu może być nie lada
wyzwaniem – nawet jeśli dobrze wiesz, że warto.
Jeżeli jednak stwierdzisz, że potrzebujesz naszej
pomocy, chętnie dostarczymy wszystko do twojego
domu lub biura. Zajrzyj na IKEA.pl/uslugi

Dostawa od

49,-
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Nowość
1

Nowość

ENHET
Drzwi, S60×W75cm

45,-/szt.

4

SKYDRAG
Listwa oświetleniowa LED
blatu/szafy z czujnikiem,
z możliwością
przyciemniania

7999/szt.

3

Więcej życia,
mniej planowania
Oto ENHET, nasz nowy system mebli kuchennych.
Będzie pasował jak ulał bez względu na kształt
pomieszczenia. Wystarczy wybrać jeden z wielu
przystępnie wycenionych zestawów, zmontować go
na miejscu i dodać parę detali, które oddadzą twoją
osobowość. A dzięki bezpłatnej 10-letniej gwarancji
możesz mieć pewność, że ta praktyczna kuchnia
będzie ci dzielnie towarzyszyć przez długie lata.

Nowość
5

1 Nowość ENHET drzwi 45,-/szt. Wykończenie
z folii. S60×W75cm. 904.521.63 Uchwyty są
sprzedawane osobno.
2 Nowość ENHET korpus szafki z półkami 180,Stal malowana proszkowo. S60×G30, W75cm.
Czerwonopomarańczowy 104.740.22
3 GAMLESJÖN bateria kuchenna z dwoma pokrętłami 399,- Metalizowany mosiądz. W36cm.
Czarny matowy metal 203.416.73
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
4 ENHET

4 Nowość SKYDRAG listwa oświetleniowa LED
blatu/szafy z czujnikiem, z możliwością przyciemniania 79,99,-/szt. D60cm. IKEA. Model
L1902 SKYDRAG. Ten model oświetlenia zawiera
wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A, których nie można wymieniać.
Antracytowy 304.396.12
5 Nowość ENHET półka obrotowa 35,- Stal malowana proszkowo. Ø21, W40cm. Antracytowy
204.657.34 Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

ENHET
Półka obrotowa

35,Meble kuchenne ENHET mają
bezpłatną 10-letnią gwarancję.

ENHET 5

Pokaż swój prawdziwy
charakter

Wykorzystaj wszystkie kąty i
narożniki – wąska półka zapewnia
praktyczne miejsce do przechowywania przypraw lub mniejszych
przyborów kuchennych.
140 cm

Nie możesz zdecydować między otwartym i zamkniętym
przechowywaniem? Wybierz oba, połącz je ze sobą i wyraź
za ich pomocą swoją osobowość. ENHET powstał właśnie po to,
aby eksponować twoje ulubione rzeczy (albo te, których używasz
najczęściej), a całą resztę ukryć za drzwiami i frontami szuflad.

280 cm

3
Wymiary poglądowe
Nowość ENHET kuchnia
Co obejmuje cena? Całkowita cena obejmuje
szafki, otwarte ramy, drzwi/fronty szuflad,
blat, nogi, gałki/uchwyty, zlew, baterię i syfon.
Cena obejmuje również akcesoria ENHET,
SKATTÅN. Oświetlenie i sprzęty AGD są
sprzedawane osobno.

6

5598,-

148,93/mies.
Nowość

Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

4895,-

4

ENHET
Korpus szafki z półkami

170,-/szt.

5
Zadbaj o wygodny dostęp do mniejszych
rzeczy dzięki doczepianej obrotowej tacy.

1

Nowość
2

ENHET
Kombinacja do przechowywania

829,6 ENHET

1 BEHÖVD termos 19,- Utrzymuje zimną/
ciepłą temperaturę przez długi czas, ponieważ podczas nalewania nie trzeba całkowicie
zdejmować pokrywki. Plastik i szkło. Projekt:
C. Martin/M. Elebäck. 1l. Jasnozielony/beżowy
703.538.90
2 Nowość ENHET kombinacja do przechowywania 829,- Stal malowana proszkowo i wysokociśnieniowy laminat melaminowy. S123×G63,5,
W91cm. Czerwonopomarańczowy/imitacja
jesionu.
3 Nowość SKYDRAG listwa oświetleniowa LED
blatu/szafy z czujnikiem, z możliwością przyciemniania 79,99/szt. Aluminium i plastik.
D60cm. IKEA. Model L1902 SKYDRAG. Ten
model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej od A++ do A,
których nie można wymieniać. Antracytowy
304.396.12
4 Nowość ENHET korpus szafki z półkami
170,-/szt. Stal malowana proszkowo.
Projekt: F. Cayouette. S60×G15, W75cm.
Antracytowy 804.489.68
5 Nowość SKATTÅN pojemnik 5,- Tworzywo
polipropylenowe. Projekt: E. Lilja Löwenhielm.
Ø12, W34cm. 304.657.57

6 Nowość ENHET półka obrotowa 35,Stal malowana proszkowo. Projekt:
E.Lilja Löwenhielm. Ø21, W40cm.
Czerwonopomarańczowy 404.740.25
7 Nowość NISSAFORS wózek 129,- Wózek
można wykorzystać na różne sposoby,
np. jako dodatkową powierzchnię roboczą
w kuchni, praktyczne miejsce do przechowywania w przedpokoju lub stolik nocny
w sypialni. Stal malowana proszkowo. Projekt:
Ebba Strandmark. D50,5×S30, W83cm.
Czerwonopomarańczowy 804.657.45
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

Nowość
7

NISSAFORS
Wózek

129,ENHET 7

Pasuje jak ulał

1

Proste w zakupie, montażu i adaptacji meble kuchenne
ENHET świetnie odnajdą się wszędzie tam, gdzie je postawisz.
Wszechstronność poszczególnych elementów systemu, między
innymi nowej szafki narożnej i wysuwanych koszy, pozwala
zabudować kuchnię wokół nietypowych wnęk czy występów.

Nowość
2

ENHET
Szafka wysoka
z 4 półkami i drzwiami

330,-/szt.

Nie szukaj narzędzi, tylko od razu przystąp
do montażu. Elementy szafek ENHET
zatrzaskują się ze sobą w okamgnieniu.

3

160 cm

260 cm

160 cm

Nowość ENHET kuchnia narożna 3572,Szerokość po lewej stronie 181,5/szerokość
po prawej stronie 225,5×D63,5cm.
Antracytowy/drzwi z szarą ramą 993.382.34

Wymiary poglądowe

Nowość ENHET kuchnia narożna
Co obejmuje cena? Całkowita cena obejmuje
szafki, otwarte ramy, drzwi/fronty szuflad,
blat, nogi, gałki/uchwyty, zlew, baterię i syfon.
Cena obejmuje również akcesoria ENHET,
SKATTÅN. Oświetlenie i sprzęty AGD są
sprzedawane osobno.

3572,-

95,03/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

8 ENHET

2178,-

1 Nowość ENHET korpus szafki z półkami
140,-/szt. Stal malowana proszkowo. Projekt:
F. Cayouette S40×D15, W75cm. Antracytowy
304.489.37
2 Nowość ENHET szafka wysoka z 4 półkami
i drzwiami 330,-/szt. Gałki i uchwyty są
sprzedawane osobno. Wykończenie z folii.
S30×G30, W180cm. Szary/szara rama
793.224.70
3 TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 179,Idealnie sprawdzi się w mniejszej kuchni
lub wszędzie tam, gdzie potrzebujesz dodatkowego pola grzewczego. 1 strefa indukcyjna 2000W. Projekt: Klara Petersen.
S30×G38,5cm. Biały 003.316.27
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

ENHET 9

1 Nowość ENHET kuchnia 1484,- Rozsądek
i dobre wrażenie we wspaniałej symbiozie.
Foliowa powierzchnia jest łatwa do utrzymania
w czystości i odporna na wilgoć, zarysowania
i uderzenia, a wzór drewna nadaje wnętrzu
żywy i ciepły charakter. S123×G63,5, W222cm.
Biały/imitacja dębu 593.372.17
2 Nowość ENHET kuchnia 1291,- Szara baza
tworzy ciepłe i przytulne wrażenie. To idealne
rozwiązanie, jeśli szukasz dyskretnego koloru,
który będzie pasować do wszystkiego. Styl
nowoczesny czy klasyczny? Wybór należy
do ciebie. S123×G63,5, W222cm. Biały/drzwi
z szarą ramą 893.370.46

Wyraź siebie
Klasyka gatunku albo osobliwy miks różnych kolorów. Otwarte
półki lub szafki zakryte frontami. Połączenie płytkich i głębokich półek.
Praktyczne akcesoria. Jakiekolwiek są twoje oczekiwania, wszechstronny system mebli kuchennych ENHET bez trudu zamieni twoją kuchnię
w miejsce idealne do pichcenia i miłego spędzania czasu.

1

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w
sklepie, czy przez internet
ani jak duże są twoje zakupy,
zajmiemy się dźwiganiem
ciężkich paczek i dostarczymy
wszystko pod wskazany adres.

Nowość
2

ENHET
Kuchnia

1291,Nowość
3

NISSAFORS
Wózek

129,-

3 Nowość NISSAFORS wózek 129,- Solidna
konstrukcja i cztery kółka sprawiają, że wózek
można wygodnie przesuwać i wykorzystać
w dowolnym miejscu. Dzięki niewielkim
wymiarom zmieści się także w ciasnych
zakamarkach. Stal malowana proszkowo.
Projekt: Ebba Strandmark. D50,5×S30,
W83cm. Czerwonopomarańczowy 804.657.45
4 Nowość ENHET kuchnia1961,- Białe drzwi
i fronty szuflad tworzą czystą, jasną i świeżą
bazę, którą można uzupełniać detalami
we wszystkich kolorach tęczy. Zawsze
w dobrym stylu. S183×G63,5, W222cm.
Czerwony/biały 293.375.44

4

5 Nowość ENHET kuchnia 1353,- To idealny
wybór, jeśli chcesz stworzyć nowoczesny,
industrialny wystrój, który tworzy ciepłe
i przyjazne wrażenie. Deseń przypomina
beton, a folia jest trwała i łatwa w pielęgnacji.
S123×G63,5, W222cm. Antracytowy/imitacja
betonu 493.371.66
W przypadku wszystkich prezentowanych
na tej stronie kuchni oświetlenie i sprzęty AGD
są sprzedawane osobno.
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

Nowość
5

ENHET
Kuchnia

1353,-

Wybierz, kliknij,
kup i zmontuj

180 cm

Połączenie otwartego i zamkniętego
przechowywania pozwala trzymać
najpotrzebniejsze rzeczy pod ręką,
a do tego nadaje kuchni dynamizmu
(wiesz, jak w prawdziwej restauracji).

Kuchnia na każdy gust
Wymiary poglądowe

Obejrzyj w internecie proponowane zestawy ENHET i wybierz
taki, który odpowiada twoim potrzebom i będzie pasował
do przestrzeni, jaką dysponujesz. Montaż to prawdziwa bułka
z masłem, dzięki czemu ani się nie obejrzysz, a już będziesz
gotować w nowej kuchni.

Opracowaliśmy tyle gotowych do zakupu zestawów, że jedyną
poważną trudnością będzie zdecydowanie, który z nich wybrać.

2

3
4

5

6

7

Wybierz smukłą, jednokolorową
kuchnię albo połącz ze sobą różne
barwy – tak dla przygody.
Drzwi/szuflady

ENHET kuchnia
Co obejmuje cena? Całkowita cena
obejmuje szafki, otwarte ramy, drzwi/
fronty szuflad, blat, nogi, gałki/uchwyty,
zlew, baterię i syfon. Cena obejmuje
również akcesoria ENHET, SKATTÅN.
Oświetlenie i sprzęty AGD są
sprzedawane osobno.

1932,-

51,40/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

12 ENHET

977,-

Ramy/półki

Nowość
1

ENHET
Kuchnia

1932,-

1 Nowość ENHET kuchnia 1932,- Otwarte
obudowy szafek ściennych dobrze wykorzystują przestrzeń nad zlewem i blatem. Idealne do
wieszanie przyborów kuchennych, stawiania
zastawy stołowej lub innych często używanych
przedmiotów. S183×G63,5, W222cm. Biały/imitacja dębu 893.374.90
2 Nowość ENHET korpus szafki z półkami 180,Stal malowana proszkowo. Projekt:
F. Cayouette S60×G30, W75cm. 204.489.71
3 Nowość ENHET wisząca półka wstawiana 25,Stal malowana proszkowo. Projekt: E. Lilja
Löwenhielm. S26×G28, W15cm. Antracytowy
704.657.55

4 Nowość ENHET półka obrotowa 35,- Stal malowana proszkowo. Projekt: E. Lilja Löwenhielm.
Ø21, W40cm. Antracytowy 204.657.34
5 Nowość ENHET szafka pod zlew 147,Wykończenie z folii. S60×G60, W75cm.
504.404.26
ENHET drzwi 70,- Wykończenie z folii.
S59,6×W74,6cm. 404.576.48
ENHET nogi do szafki, 2 szt. 25,- Nogi można
regulować w zakresie 11–13,5 cm, aby wyrównać ewentualne nierówności podłogi. Stal
malowana proszkowo. Biały 104.490.18
6 Nowość ENHET szafka stojąca z 3 szufladami
300,- Wykończenie z folii. S60×G60, W75cm.
Biały 204.404.18

ENHET front szuflady 35,-/szt. Wykończenie
z folii. S59,6×W14,6cm. 804.576.51
ENHET front szuflady 75,-/2 szt.
S59,6×W29,6cm. 604.576.52
ENHET nogi do szafki, 2 szt. 25,- Nogi można
regulować w zakresie 11-13,5 cm, aby wyrównać
ewentualne nierówności podłogi. Stal malowana proszkowo. Biały 104.490.18
7 Nowość ENHET szafka stojąca z półkami 250,Stal malowana proszkowo. Projekt:
F. Cayouette. S60×G60, W75cm. 304.489.75
ENHET nogi do obudowy 20,-/2 szt. Stal malowana proszkowo. W11–13,5cm. Biały 404.599.11
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułów możesz sprawdzać na IKEA.pl

ENHET 13

3

VARIERA
Półka wstawiana

1499/szt.

1

Niewiarygodnie
przestronna
kuchnia
Leniwe drugie śniadanie, wcinane w biegu
pierwsze śniadanie czy spotkania z bliskimi
to czysta przyjemność w kuchni urządzonej
tak, jak lubisz, i tak przestronnej, jak tego oczekujesz. Wszechstronny system mebli kuchennych
METOD oferuje niemal nieograniczone możliwości
zaprojektowania kuchni wprost z marzeń.

Nowość
2

ASKERSUND
Front szuflady,
S60×W40cm

40,-/szt.

4

1 BOTKYRKA półka ścienna 99,-/szt. Stal malowana proszkowo i poliester. S80×G20, W20cm.
Biały 402.797.31
2 Nowość ASKERSUND front szuflady 40,-/szt.
Należy dodać gałki lub uchwyty. Wykończenie
z folii melaminowej. S60×W40cm. Imitacja
ciemnobrązowego jesionu 504.252.61

14 METOD/ASKERSUND

3 VARIERA półka wstawiana 14,99/szt.
Za pomocą dołączonych śrub możesz połączyć
dwie lub więcej półek wstawianych VARIERA.
Stal. S32×G13, W16cm. Biały 801.366.22
4 UTRUSTA zawiasy z amortyzatorami do drzwi
poziomych, 2 szt. 150,- Zamontowany hamulec
sprawia, że drzwi domykają się powoli i delikatnie. Niklowana stal. Biały 504.624.80
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

Kuchnie METOD mają
bezpłatną 25-letnią gwarancję

METOD 15

360 cm

Serce twojego domu
Gdy wszystko jest dokładnie zaplanowane – przechowywanie,
chłodzenie, podgrzewanie, gotowanie, jedzenie i zmywanie –
nawet poważne kuchenne wyzwania nie wytrącą cię z równowagi.
W dobrze przemyślanej kuchni METOD możesz wraz z bliskimi ci
osobami cieszyć się każdym posiłkiem, tak na co dzień, jak i przy
specjalnych okazjach. Na dodatek eleganckie i nowoczesne fronty
ASKERSUND zachęcają, by usiąść i trochę się odprężyć.

1

INTRESSANT
Młynek

5999

Wymiary poglądowe
METOD/ASKERSUND kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

5988,-

159,31/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

7394,-

4
5

MÖRBYLÅNGA
Stół

1699,-

2

TÄMNAREN
Bateria kuchenna
z czujnikiem

Kuchnia METOD z drzwiami i frontami
ASKERSUND imitującymi ciemnobrązowy
jesion oraz gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA 5988,- Obudowy szafek METOD
wykończone białą folią melaminową. Drzwi/
fronty szuflad ASKERSUND wykończone
białą folią melaminową. Szuflady MAXIMERA
ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano uchwyty NYDALA z cynku malowanego proszkowo w kolorze mosiądzu oraz
biały, laminowany blat EKBACKEN imitujący
marmur.

1199,-

3

7

6

GRUNDVATTNET
Durszlak

999

16 METOD/ASKERSUND

1 INTRESSANT młynek 59,99 Lita akacja
i ceramika. Projekt: Henrik Preutz. W27cm.
503.018.97
2 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem
1199,- Metalizowany mosiądz. W31cm. Kolor
stali nierdzewnej 903.594.95
3 Nowość NYDALA uchwyty 25,-/2 szt. Cynk malowany proszkowo. Rozmieszczenie otworów
128mm. Kolor brązu 204.057.59
4 BERNHARD krzesło 399,-/szt. Chromowana
sta i skóra. Projekt: Ola Wihlborg. S49×G50,
W77cm. Chromowane/Mjuk złotobrązowy
504.048.24
5 MÖRBYLÅNGA stół 1699,- Gruby fornir
dębowy. Projekt: S. Lanneskog/J. Marnell.
D140×S85, W75cm. Bejcowany na brązowo
503.862.45
6 GRUNDVATTNET durszlak 9,99 Tworzywo
polipropylenowe i kauczuk syntetyczny.
Projekt: Brickstad/Palleschitz/Petersén.
D46×S16, W9cm. Szary 903.142.80
7 GLADELIG miski 39,99/4 szt. Kamionka.
Kolorowa glazura. Projekt: N. Karlsson/
M. Axelsson. Ø14cm. Szary 904.571.65

METOD/ASKERSUND 17

Zielono mi
3

Zamień swoją kuchnię w miejsce, w którym możesz całkowicie się
odprężyć, dokonując w niej szarozielonej rewolucji z nowoczesnymi
frontami BODARP. Są wykończone folią powstającą w co najmniej
90% z poddanych recyklingowi butelek PET i produkowane z użyciem
elektryczności wytwarzanej z odnawialnych źródeł, co stawia je
na czele walki o klimat. To dobry wybór dla ciebie i dla naszej planety.

2

4

LYSEKIL
Panel ścienny,
dwustronny

129,-/szt.
Kuchnia METOD z szarozielonymi drzwiami
i frontami szuflad BODARP, gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA i otwartymi
szafkami TUTEMO 5799,- Obudowy szafek
METOD wykończone białą folią melaminową.
Drzwi/fronty szuflad BODARP wykończone
folią oraz folią z recyklingu. Szuflady
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo
i folii melaminowej. Otwarte szafki TUTEMO
wykończone folią melaminową w kolorze
jesionu. Dodano gałki VINNÄSET z lakierowanego bezbarwnie litego buku oraz laminowany blat EKBACKEN imitujacy jesion.

240 cm

120 cm
Wymiary poglądowe

METOD/BODARP kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

5799,-

154,28/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

18 METOD/BODARP

5995,-

1 RÖNNINGE krzesło 299,-/szt. Siedzisz
wygodnie dzięki miękkim, zaokrąglonym
kształtom siedziska i oparcia. Barwiona,
lakierowana bezbarwnie lita brzoza i okleina brzozowa. Projekt: Maja Ganszyniec.
S46×G49, W79cm. 104.225.04
2 KNIXHULT lampa wisząca 149,- Każda
lampa jest unikalna, ponieważ jest wykonana
z bambusa o naturalnych różnicach wybarwienia oraz ręcznie wyplatana przez wykwalifikowanych rzemieślników. Lakierowany
bezbarwnie bambus. Projekt: Emma Olbers.
Ø40cm. 404.048.86
3 TUTEMO otwarta szafka 90,- Szafkę
można zamontować jako półkę na końcu
zestawu szafek wiszących lub stojacych
albo pomiędzy szafkami, tworząc praktyczne, otwarte miejsce do przechowywania.
Folia melaminowa. S40×G36,6, W40cm.
Jesion 603.498.27
4 LYSEKIL panel ścienny, dwustronny 129,-/szt.
Można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.
Wysokociśnieniowy laminat. S119,6×W55cm.
Imitacja białego marmuru/czarny/biały wzór
mozaika 404.644.32

1

RÖNNINGE
Krzesło

299,-/szt.

METOD/BODARP 19

Ograniczanie, ponowne
wykorzystywanie i recykling

310 cm

Wymiary poglądowe

1
5

4

129,-

Dodatkowo sprzęty AGD

10195,-

Kuchnia METOD z antracytowymi drzwiami
i frontami szuflad KUNGSBACKA oraz gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA
8492,- Obudowy szafek METOD wykończone
białą folią melaminową. Drzwi/fronty szuflad
KUNGSBACKA wykończone folią i folią z recyklingu. Szuflady MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano
uchwyty/gałki BAGGANÄS ze stali malowanej
proszkowo na czarno oraz laminowany matowy blat EKBACKEN w kolorze antracytowym.

Wysokiej klasy sprzęty AGD pozwalają
gotować oszczędniej, szybciej, precyzyjniej
i w bardziej zróżnicowany sposób.

NISSAFORS
Wózek

225,92/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.

3

2

8492,-

270 cm

Doświadcz spokoju panującego w ekologicznej kuchni z mnóstwem miejsca
do przechowywania. Wykonane z ponownie przetworzonego drewna i plastikowej
folii z poddanych recyklingowi butelek PET (w co najmniej 90%!), trwałe fronty
KUNGSBACKA pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na cenne surowce,
a przy tym wyglądają niezwykle atrakcyjnie dzięki matowemu wykończeniu.

METOD/KUNGSBACKA kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

1 TOLLSJÖN bateria kuchenna ze spryskiwaczem 799,- Bateria ma dwie funkcje, dzięki
czemu możesz przełączać między skoncentrowanym strumieniem wody i ręcznym
prysznicem. Metalizowany mosiądz. Projekt:
Brickstad/Palleschitz/Petersén. W46cm.
Czarny polerowany metal 203.416.92
2 NISSAFORS wózek 129,- Wózek można wykorzystać na różne sposoby, jako dodatkową
powierzchnię roboczą w kuchni, praktyczne
miejsce do przechowywania w przedpokoju
lub stolik nocny w sypialni. Stal malowana
proszkowo. Projekt: Ebba Strandmark.
D50,5×S30, W83cm. Czarny 203.997.77
3 FINSMAKARE okap montowany do ściany
1999,- Wydajność okapu z podłączeniem
do kanału wentylacyjnego 400m3/h. Poziom
hałasu przy maks. prędkości wyciągu : 59 dB
(A). Moc silnika: 270W. S69,8×G38,4cm. Czarny
503.891.40
4 FINSMAKARE piekarnik pyrolityczny/parowy
z termoobiegiem 2999,- Pojemność użytkowa: 72 litry. S59,4×G56,7, W58,9cm. Czarny
504.117.30
5 MATMÄSSIG płyta indukcyjna 999,- 1 strefa
indukcyjna 1400W, 1 strefa indukcyjna 800W,
1 strefa indukcyjna 1800W z funkcją booster
2500W, 1 strefa indukcyjna 2300W z funkcją
booster 3200W. S59×G52cm. Czarny
104.670.93 Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

METOD/KUNGSBACKA 21

Ekologia na dużą
i małą skalę

5

2

Styl naszego życia w znacznym stopniu przekłada się na środowisko naturalne oraz nasze
zdrowie i samopoczucie. Dzięki inteligentnym
rozwiązaniom możemy ograniczyć zużycie
cennych surowców bez kompromisów w zakresie ceny, jakości czy praktyczności naszych
produktów. To dobry wybór dla i ciebie,
i dla naszej planety.

1

Zatroszcz się o środowisko, wybierając
praktyczne oświetlenie blatu wykonane
w technologii LED, która zużywa do 85%
energii mniej i świeci 20-krotnie dłużej
niż tradycyjne żarówki.

TALRIKA
Kubki, 4 szt.

2999

Kubki i miski TALRIKA powstają z odnawialnego
tworzywa PLA, bardziej zrównoważonego odpowiednika tworzyw ropopochodnych.

Higieniczna i łatwa w obsłudze bateria kuchenna
TÄMNAREN z czujnikiem pozwala odkręcać i zakręcać
wodę ruchem dłoni. Po 10 sekundach bateria samoczynnie zamyka dopływ wody, więc nie musisz martwić
się, że będzie się marnowała.

1 TALRIKA kubki. 4 szt. 29,99 Wykonano z odnawialnego tworzywa sztucznego, bardziej zrównoważonej opcji niż plastik ze źródeł takich
jak oleje kopalne. Tworzywo polilaktydowe.
Projekt: Monika Mulder. 25cl. Jasnoczerwony
304.174.79
2 TALRIKA talerze, 4 szt. 39,99 Wykonano z odnawialnego tworzywa sztucznego, bardziej
zrównoważonej opcji niż plastik ze źródeł
takich jak oleje kopalne. Tworzywo polilaktydowe. Projekt: Monika Mulder. Ø20cm.
Jasnozielony 904.174.81
3 SKOGSÅ blat roboczy 599,- Projekt blatu
wykorzystuje piękno naturalnych słojów drewna i podkreśla jego rustykalny charakter, dzieki
czamu blat stanowi świetny dodatek do kuchni
w tradycyjnym stylu. Sposób wykończenia krawędzi dodatkowo potęguje to wrażenie. Każdy
blat jest unikalny, z różnorodnym usłojeniem
i naturalnymi różnicami koloru, które
stanowią o uroku drewna. Gruby fornir dębowy. D186×G63,5cm. Grubość 3,8cm.
803.829.86
4 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem
1199,- Czujnik jest dyskretnie umieszczony
z boku baterii, by zapobiec przypadkowemu włączeniu wody podczas pracy w kuchni.
Metalizowany mosiądz. Projekt: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. W31cm. Kolor stali nierdzewnej 903.594.95
5 STRÖMLINJE oświetlenie blatu LED 129,-/szt.
Możesz podłączyć jeden element oświetlenia
LED blatu do drugiego za pomocą 2 małych
łączników dołączonych do zestawu. Tworzywo
poliwęglanowe i aluminium. S40cm. Biały
803.430.42
6 TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 179,Płyty indukcyjne są energooszczędne, szybkie
i precyzyjne, bo technologia indukcji przekazuje energię bezpośrednio do naczynia o właściwościach magnetycznych. 1 strefa indukcyjna
2000W. S30×G38,5cm. Biały 003.316.27

3
6

TILLREDA
Przenośna płyta
indukcyjna

179,Warstwowa konstrukcja zwiększa stabilność
i odporność blatu SKOGSÅ na wilgoć, a o jego
prezencję dba wierzchnia warstwa litego drewna
dębowego (i bezpłatna 25-letnia gwarancja).
Blat jest fabrycznie pokrywany twardym woskiem
olejnym, a w razie potrzeby można go zeszlifować
i ponownie zaimpregnować.

22

4

Twoja kuchnia jest wyjątkowo mała?
A czasem przydałoby się jeszcze
jedno pole grzewcze? Wystarczy
podłączyć energooszczędną płytę
indukcyjną TILLREDA i już można
gotować. A gdy skończysz, możesz
z powrotem ją odłożyć.
23

METOD/Nowość ASKERSUND/VEDDINGE
kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

270 cm

Rozpocznij swój dzień w najlepszy z możliwych sposobów – w nowocześnie
urządzonej kuchni w lekko industrialnym stylu. Wszechstronny system mebli
kuchennych METOD pozwala w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń i zapewnia mnóstwo miejsca do przechowywania. Wykończone folią melaminową fronty ASKERSUND wyglądem i fakturą przypominają drewno, a ponadto
świetnie współgrają z innymi frontami, jak choćby smukłymi VEDDINGE.

1

240 cm

300 cm

Klimatyczna
funkcjonalność

Wymiary poglądowe

11496,-

305,84/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

10494,-

SVÄVANDE
Okap sufitowy

1999,-

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w sklepie,
czy przez internet ani jak duże
są twoje zakupy, zajmiemy się
dźwiganiem ciężkich paczek
i dostarczymy wszystko pod
wskazany przez ciebie adres.

Kuchnia METOD z Nowość drzwiami i frontami szuflad ASKERSUND imitującymi ciemnobrązowy jesion, białymi drzwiami VEDDINGE
oraz gładko domykającymi się szufladami
MAXIMERA 11496 ,- Obudowy szafek METOD
wykończone białą folią melaminową. Drzwi/
fronty szuflad ASKERSUND wykończone białą
folią melaminową. Drzwi VEDDINGE z malowanym wykończeniem. Szuflady MAXIMERA
ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano uchwyty BILLSBRO z malowanego proszkowo aluminium oraz ciemnoszary, laminowany blat EKBACKEN imitujący
marmur.
1 SVÄVANDE okap sufitowy1999,- Wydajność
okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 360 m3/h. Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości wyciągu: 60 dB (A). Moc
silnika: 270W. S90×G59,8cm. Stal nierdzewna
403.890.89
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Nowość
4

1

BLIXTSNABB
Płyta indukcyjna

2999,Płyta indukcyjna oferuje wszystkie
funkcje, jakich może potrzebować
prawdziwy szef kuchni.

Pomysłowość jest w cenie. Modułowa
konstrukcja systemu mebli kuchennych
METOD pozwala budować zarówno
praktyczne zestawy do przechowywania,
jak i nietuzinkowe miejsca do siedzenia
i odpoczynku w gronie przyjaciół.

5

3

METOD/VEDDINGE
Szafka wysoka dwudrzwiowa
na lodówkę/zamrażarkę

570,6

2

METOD/ASKERSUND
Narożna szafka
stojąca z karuzelą

560,-

26 METOD/ASKERSUND/VEDDINGE

Czasem przyda się pomocna dłoń. Durszlak w zlewie
do opłukiwania warzyw, suszarka zwalniająca miejsce
na blacie i karuzela w szafce narożnej zapewniająca łatwy
dostęp do garnków i patelni – to tylko kilka przedmiotów,
które uczynią twoje codzienne życie nieco wygodniejszym.

Wykorzystanie niemożliwej do wykorzystania przestrzeni
pod schodami jest jak najbardziej możliwe. Szafki ustawiane
jedna na drugiej pozwalają wypełnić każdy zakątek kuchni,
nawet jeśli napotkasz pewne architektoniczne wyzwania.

1 METOD/ASKERSUND szafka wysoka z półkami
410,-/szt. Należy dodać gałkę lub uchwyt.
Wykończenie z folii melaminowej. S60×G61,6,
W148cm. Biały/imitacja ciemnobrązowego
jesionu 193.347.58
2 METOD/ASKERSUND narożna szafka stojąca
z karuzelą 560,- Półki można przesuwać
w pionie i obracać, by ułatwić sobie dostęp
do potrzebnych przedmiotów. Należy dodać
gałkę lub uchwyt. Wykończenie z folii melaminowej. S87,5×W88cm. Biały/imitacja ciemnobrązowego jesionu 493.354.26
3 ÄLMAREN bateria kuchenna 199,- Wysoka
wylewka ułatwia mycie naczyń, w tym dużych
garnków. Metalizowany mosiądz. Projekt:
Brickstad/Palleschitz/Petersén. W36cm.
Kolor stali nierdzewnej 004.551.61
4 BLIXTSNABB płyta indukcyjna 2999,- 5 stref
indukcyjnych 2300W z funkcją booster 3200W.
S78×G52cm. Czarny 604.678.30
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
5 METOD/VEDDINGE szafka wysoka
dwudrzwiowa na lodówkę/zamrażarkę 570,Malowane wykończenie. S60×G61,6, W228cm.
Biały 499.207.14
6 GÖRLIG piekarnik 699,- Pojemność użytkowa:
56 litrów. S59,4×G56, W58,9cm. Stal nierdzewna. 204.117.03
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Pokaż, kim jesteś
Wymarzonych kuchni jest tyle, ilu ludzi na świecie. Mając za podstawę
wszechstronny system mebli kuchennych METOD oraz szeroki
wybór kolorów, frontów, drzwi i rozwiązań do przechowywania,
możesz stworzyć własny styl. Zobacz kilka propozycji przedstawionych
poniżej i zacznij budować kuchnię, która będzie tylko twoja.

Planowanie i doradztwo
Nawet w przypadku większych
projektów liczą się drobiazgi.
Omów swoją koncepcję z doświadczonymi projektantami. Wspólnie
dopracujemy każdy szczegół.

1 LERHYTTAN drzwi 180,-/szt.
Należy dodać gałkę lub uchwyt. Bejcowany,
lakierowany bezbarwnie lity jesion i okleina jesionowa. Projekt: Francis Cayouette.
S40×W100cm. Bejcowane na czarno 103.560.52
2 VADHOLMA półka na wino 260,-/szt.
Można zamontować między dwoma szafkami
lub między szafką i ścianą. Bejcowana, lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa i wykończenie z folii. Projekt: Ebba Strandmark.
S40×G37, W40cm. Brązowy/bejcowany jesion
903.743.30

3 TUTEMO szafka otwarta 90,-/szt. Szafkę
możesz zamontować jako półkę na końcu
zestawu szafek wiszących lub stojacych albo
pomiędzy szafkami, tworzac praktyczne,
otwarte miejsce do przechowywania.
Malowane wykończenie. S40×G36,6, W40cm.
Antracytowy 003.498.25
4 ASKERSUND front szuflady 40,-/szt. Należy dodać gałki lub uchwyty. Wykończenie z folii melaminowej. S60×W40cm. Imitacja jasnego jesionu
003.318.73
5 BODBYN szklane drzwi 145,-/szt. Należy
dodać gałkę lub uchwyt. Malowane wykończenie i szkło hartowane. S40×W80cm.
Szary 702.210.60

6
1

LERHYTTAN
Drzwi, S40×W100cm

180,-/szt.

5

3

2

4

ASKERSUND
Front szuflady,
S60×W40cm

40,-/szt.
7

8

VEDDINGE
Front szuflady,
S60×W40cm

40,-/szt.

6 BODARP drzwi 95,-/szt. Należy dodać gałkę
lub uchwyt. Wykończenie z folii i folii z recyklingu. S40×W100cm. Szarozielony 904.355.31
7 TORNVIKEN pudełko 65,-/szt. Uniwersalne
pudełko, które można ustawić w otwartej
szafce albo wyeksponować na przykład na blacie kuchennym lub stole w jadalni. Malowane
wykończenie. Projekt: Ebba Strandmark.
S16×G34, W15cm. Szary 003.589.66
8 VEDDINGE front szuflady 40,-/szt.
Należy dodać gałkę lub uchwyt. Malowane
wykończenie. S60×W40cm. Biały 302.054.39

320 cm

Otwórz się
na nowe możliwości

METOD/VÅRSTA kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

11991,-

410,69/mies.

Sekretem stojącym za sprawiającym przyjemność, wygodnym gotowaniem
jest duży blat i mnóstwo przestrzeni do eksperymentowania. Mocowany
do ściany system do przechowywania KUNGSFORS, inspirowany praktycznymi (i świetnie wyglądającymi) kuchniami w restauracjach, jest doskonałym towarzyszem nowoczesnych frontów VÅRSTA. A wszechstronny system
mebli kuchennych METOD to prawdziwy mistrz kuchennej wygody.

Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
180 cm

Dodatkowo sprzęty AGD

7395,-

Wymiary poglądowe

2

3

1

VÅRSTA
Front szuflady, S60×W40cm

100,-/szt.

Kuchnia METOD z frontami szuflad VÅRSTA
ze stali nierdzewnej oraz gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA 11991,- Obudowy
szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Fronty szuflad VÅRSTA ze stali nierdzewnej i folii melaminowej. Szuflady MAXIMERA
ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano uchwyty KALLRÖR ze stali nierdzewnej oraz blat SKOGSÅ w okleinie
dębowej.
1 VÅRSTA front szuflady 100,-/szt. Należy dodać
gałki lub uchwyty. Stal nierdzewna i folia
melaminowa. S60×W40cm. 704.105.98
2 VIMMERN bateria kuchenna ze spryskiwaczem 699,- Bateria ma podwójną funkcję,
ponieważ przyciskami na uchwycie możesz
przełączać skoncentrowany strumień wody
na ręczny prysznic. Metalizowany mosiądz.
W47cm. Kolor stali nierdzewnej 903.052.90
3 BREDSJÖN zlew z widocznym frontem 1299,Zlew z widocznym frontem pozwala stanąć
bliżej zlewu, bez konieczności pochylania się
do przodu podczas zmywania naczyń, co jest
wygodniejsze dla pleców. Pasuje do szafek
o szerokości min. 60 cm. Stal nierdzewna.
D60×S69cm. 492.895.56
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Oszczędność czasu i przestrzeni
Kuchnia łącząca zamknięte szafki i łatwo dostępne otwarte półki
zdecydowanie ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków,
a do tego fantastycznie wygląda!

4

1

Sprzęty AGD wyposażone w szereg
przydatnych funkcji pozwalają ci
gotować jak prawdziwemu szefowi
kuchni (a przynajmniej ułatwiają
i skracają czas potrzebny na przygotowanie posiłków na co dzień).
Zniosą naprawdę sporo – teraz
i za wiele, wiele lat.

KUNGSFORS
Klipsy magnetyczne, 3 szt.

19

99

7
5

2

6

3

TÄMNAREN
Bateria kuchenna
z czujnikiem

1199,-

MATTRADITION
Piekarnik
z termoobiegiem

999,-

KUNGSFORS
Pojemnik

2499/szt.

1 KUNGSFORS klipsy magnetyczne, 3 szt. 19,99
Magnetyczne klipsy pozwalają zwolnić miejsce
na blacie, ponieważ można zawiesić na nich
takie rzeczy jakprzepisy kulinarne, listy zakupów i zdjęcia. Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén
Johansson. W8cm. 003.349.23
2 KUNGSFORS kratka ścienna 60,-/szt.
Poszczególne elementy możesz zamocować bezpośrednio na ścianie albo za pomocą szyny montażowej KUNGFORS. Można łączyć z innymi produktami z serii KUNGFORS.
Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén Johansson.
S56×W26,5cm. 803.349.19
3 KUNGSFORS pojemnik 24,99/szt. Pojemnik
ma na dole wyjmowaną tackę, którą zbiera
wodę ściekającą ze sztućców i innych przechowywanych przedmiotów, dzięki czemu pozostają suche. Można łączyć z innymi produktami
z serii KUNGFORS. Stal nierdzewna. Projekt:
Ehlén Johansson. W26,5cm. 003.349.18
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4 BEMÖTA okap montowany do ściany 1899,Wydajność okapu z podłączeniem do kanału
wentylacyjnego: 380 m³/h. Poziom hałasu przy
maks. prędkości wyciągu: 60 dB (A). Moc
silnika: 270W. S69,8×G38,1cm. Kolor stali
nierdzewnej 903.893.36
5 MATMÄSSIG płyta indukcyjna 999,- 1 strefa indukcyjna 1400W, 1 strefa indukcyjna 1800W,
1 strefa indukcyjna 1800W z funkcją booster
2500W, 1 strefa indukcyjna 2300W z funkcją
booster 3200W. S59×G52cm. Czarny
104.670.93 Wkrótce w sprzedaży. Informacji
o dostępności szukaj na IKEA.pl
6 MATTRADITION piekarnik z termoobiegiem
999,- Pojemność użytkowa: 71 l. S59,5×G55,
W59,5cm. Stal nierdzewna 003.687.67

7 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem
1199,- Czujnik jest dyskretnie umieszczony
z boku baterii, by zapobiec przypadkowemu włączeniu wody podczas pracy w kuchni.
Metalizowany mosiądz. Projekt: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. W31cm. Kolor stali
nierdzewnej 903.594.95
8 Nowość RENGÖRA zmywarka do zabudowy
1499,- Pod koniec programu drzwiczki otwierają się automatycznie i pozostają uchylone,
aby naczynia wyschły możliwie jak najszybciej. Pojemność: 13 kompletów naczyń. Poziom
hałasu: 46 dB (A). S59,8×G55,5, W82cm.
404.755.72 Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

Nowość
8

RENGÖRA
Zmywarka do zabudowy

1499,METOD/VÅRSTA/KUNGSFORS 33

Kuchnia stworzona
do gotowania i miłego
spędzania czasu
A może tak zebrać się w kuchni i dotrzymać kucharzowi towarzystwa,
podczas gdy będzie przygotowywał następny posiłek? Szare fronty
VOXTORP ze zintegrowanymi uchwytami wprost zapraszają do kuchni,
gwarantując miło spędzony czas – nie tylko szefowi kuchni, ale również
jego gościom. Trwały i niezwykle elastyczny system mebli kuchennych
METOD w doskonałym stylu otwiera przed tobą wspaniałe możliwości
praktycznego przechowywania.

1

360 cm

300 cm

Kuchnia METOD z ciemnoszarymi drzwiami i frontami szuflad VOXTORP oraz gładko
domykajacymi się szufladami MAXIMERA
11992,- Obudowy szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Drzwi/fronty szuflad VOXTORP wykończone folią. Szuflady
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo
i folii melaminowej. Dodano ciemnoszary,
laminowany blat EKBACKEN imitujący
marmur.

Wymiary poglądowe

METOD/VOXTORP kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

11992,-

318,24/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

34 METOD/VOXTORP

9095,-

1 KUNGSFORS szyna z 5 haczykami i pojemnikiem 82,97 Oszczędza miejsce na blacie.
Można łączyć z innymi produktami z serii
KUNGSFORS. Stal nierdzewna. D56cm.
793.081.72
2 DALFRED stołek barowy 149,-/szt. Możesz
dostosować wysokość stołka do swoich
potrzeb. Odpowiedni do barków o wysokości od 90 do 110 cm. Malowane lite drewno.
Projekt: Sarah Fager. Siedzisko Ø30, W63–
74cm. Czarny 601.556.02

2

DALFRED
Stołek barowy

149,-/szt.
Planowanie i doradztwo
Nawet w przypadku
większych projektów liczą
się drobiazgi. Omów swoją
koncepcję z doświadczonymi projektantami. Wspólnie dopracujemy każdy
szczegół.
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3

2

Gdy niezbędne przybory są pod ręką, możesz popisać
się swoim talentem kulinarnym, a potem pochować
wszystko z powrotem w płynnie zamykających się
szufladach i szafkach.

1

METOD/VOXTORP
Kombinacja
do przechowywania

1210,-

4

Wygląd zewnętrzny nie musi ograniczać wnętrza. Spokojne fronty VOXTORP
skrywają uporządkowane wnętrze z miejscem na wszystko, co potrzebne.
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METOD/JUTIS
Kombinacja do przechowywania

1215,-

1 METOD/VOXTORP kombinacja do przechowywania 1210,- Obudowy szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Ciemnoszare
drzwi VOXTORP wykończone folią. Półki
UTRUSTA z folii melaminowej. Gładko domykające się szuflady MAXIMERA ze stali malowanej
proszkowo i folii melaminowej. Fronty szuflad
UTRUSTA z malowanym wykończeniem.
2 MAXIMERA dodatkowe boki do wysokiej
szuflady, 2 szt. 30,- Zapobiegają wystawaniu
lub wpadaniu przedmiotów przez otwory po
bokach szuflad. Uzupełnij wysoką szufladą
MAXIMERA. Szkło hartowane. G49×W11,5cm.
502.388.58
3 PASSARP mata do szuflady 20,- Łatwo przyciąć
do odpowiedniego wymiaru. Wystarczy ciąć
wzdłuż zaznaczenia, aby uzyskać
prostą linię. 100% poliester. D96×S50cm.
Szary 203.159.66
4 METOD/JUTIS kombinacja do przechowywania 1215 ,-Obudowy szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Szklane drzwi
JUTIS z przyciemnianego szkła hartowanego
i czarnego aluminium. Półki UTRUSTA ze szkła
hartowanego. Panele maskujące FÖRBÄTTRA
wykończone ciemnoszarą folią. S200×G38,8,
W60cm.
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Miejsce na wszystkie
twoje rzeczy
Wciąż brakuje ci miejsca? Zwiększ funkcjonalność swojej kuchni
za pomocą praktycznych akcesoriów, które pozwolą trzymać
wszystko pod ręką. Masz ochotę na coś nowego? Odśwież swoją
kuchnię, dodając do niej wybrane z naszego asortymentu półki,
wózki i nie tylko. To łatwy sposób na rozbudowę (albo przebudowę) kuchennej przestrzeni.

Uporządkuj swoje życie – niezbędne
akcesoria znajdziesz na IKEA.pl/
przechowywanie-w-kuchni

1 KUNGSFORS wózek kuchenny 599,Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén Johansson.
D60×S40, W90cm. 803.349.24
2 KUNGSFORS kratka ścienna 60,Stal nierdzewna. Projekt: Ehlén Johansson.
S56×W26,5cm. 803.349.19
3 KUNGSFORS suszarka do naczyń 119,Stal malowana proszkowo i stal nierdzewna.
Projekt: Ehlén Johansson. S60×G30, W10cm.
403.712.25
4 Nowość FABRIKÖR witryna 599,- Stal malowana proszkowo i szkło hartowane. Projekt: Nike
Karlsson. S57×G47, W150cm. Blady szarozielony 504.601.22

5 VADHOLMA półka ścienna 249,- Malowany lity
buk, okleina bukowa i stal nierdzewna. Projekt:
Francis Cayouette. S40×G20, W100cm. Czarny
203.591.92
6 RÅSKOG wózek 199,- Stal malowana proszkowo. Projekt: Nike Karlsson. D35×S45, W78cm.
Szarozielony 904.431.35
7 OMAR sekcja z półkami 398,- Stal galwanizowana. S92×G36, W181cm. 698.290.83
8 RISATORP koszyk 29,99/szt. Stal malowana
proszkowo i okleina brzozowa klejona warstwowo. Projekt: Wiebke Braasch. D25×S26, W18cm.
Jasny oliwkowozielony 704.515.98

10

7

9 RISATORP wózek 249,- Stal malowana proszkowo i okleina brzozowa klejona warstwowo.
Projekt: Wiebke Braasch. D57×S39, W86cm.
Biały 202.816.31
10 SKÅDIS tablica perforowana 59,- Wybierz
akcesoria z serii SKÅDIS, odpowiednie do
twoich potrzeb i stwórz własną kombinację
do przechowywania. Malowana płyta pilśniowa. Projekt: Eva Lilja Löwenhielm. S76×W56cm.
Biały 103.216.18
11 BEKVÄM wózek kuchenny 199,- Lita brzoza.
D58×S50, W85cm. 302.403.48
12 MÄSTERBY taboret ze schodkiem 99,99
Tworzywo polipropylenowe i włókna szklane. Projekt: Chris Martin. S43×G40, W50cm.
Beżowy 403.320.74

SKÅDIS
Tablica
perforowana

59,-

2
4

5

8

3
11

1

9

KUNGSFORS
Wózek kuchenny

BEKVÄM
Wózek kuchenny

199,-

599,-

6

RÅSKOG
Wózek

199,-

12

220 cm

Rozjaśnij światło do porannej filiżanki kawy lub herbaty i przyciemnij
je, gdy zasiądziesz wieczorem do kolacji. Inteligentne oświetlenie
IKEA umożliwia tworzenie własnych ustawień i sterowanie światłem
za pomocą pilota lub aplikacji. Wykończone na połysk drzwi RINGHULT
i szklane drzwi JUTIS tworzą kuchnię, która cudownie zgrywa się
z oświetleniem, również tym wewnątrz szafek.

TRÅDFRI
Pilot zdalnego sterowania

4999

240 cm

Olśniewająca jasność

1

Wpuszczany reflektor LED
LEPTITER może świecić barwą
ciepłą lub chłodną, zależnie
od twojego nastroju albo
wykonywanej czynności.

140 cm
Wymiary poglądowe
METOD/RINGHULT/JUTIS kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

3

8992,-

239,23/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

Kuchnia METOD z białymi drzwiami i frontami
szuflad z połyskiem RINGHULT, drzwiami
JUTIS z matowego szkła oraz gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA 8992,Obudowy szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Drzwi/fronty szuflad
RINGHULT wykończone folią z połyskiem.
Szklane drzwi JUTIS ze szkła hartowanego
i aluminium. Dodano uchwyty BILLSBRO
z białego, malowanego proszkowo aluminium
oraz biały, laminowany blat EKBACKEN
imitujacy marmur. Oświetlenie jest
sprzedawane osobno.

2

5

4

OMLOPP
Reflektorki LED

49,-/szt.

Umieść swoje ulubione rzeczy w świetle energooszczędnych
reflektorów LED. Oświetlenie zamontowane wewnątrz przeszklonej
szafki albo w szufladzie jest równie praktyczne, co piękne.
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6396,-

1 TRÅDFRI pilot zdalnego sterowania 49,99
Pilotem można obsługiwać do 10 żarówek LED
lub paneli świetlnych LED jednocześnie – przyciemniać, wyłączać, włączać, wybierać kolory
i zmieniać barwę światła z ciepłej na zimną.
Kauczuk syntetyczny/tworzywo poliwęglanowe/tworzywo ABS. Ø68, W18mm. 304.431.24
2 SIMRISHAMN lampa ścienna z obrotowym
ramieniem 199,- Chromowana stal i szkło.
D90–120cm. Chromowana/biała opalowa
004.390.91 Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
3 BEJUBLAD okap montowany do ściany 1999,Wydajność okapu z podłączeniem do kanału
wentylacyjnego: 580 m³/h. Poziom hałasu
przy maks. prędkości wyciągu: 62 dB (A).
Moc silnika: 270W. S66×G37,8, W78,2cm.
Biały 403.319.08
4 OMLOPP reflektorki LED 49,-/szt. Plastik
i stal. Ø6,8, W1cm. IKEA. Model L1516 OMLOPP.
Ten model oświetlenia zawiera wbudowane
żarówki LED o klasie energetycznej od A++
do A, których nie można wymieniać. Biały
702.451.79
5 OMLOPP listwa oświetleniowa LED do szuflad
79,- Pasuje do szafek o szerokości 40 cm.
Aluminium i plastik. D36cm. IKEA. Model L1510
Omlopp. Ten model oświetlenia zawiera wbudowane żarówki LED o klasie energetycznej od
A++ do A, których nie można wymieniać. Kolor
aluminium 402.452.27
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Nowość

Poprawić, udoskonalić,
wymienić

1

VINNÄSET
Gałki, 2 szt.

20,-

Zmiana wyglądu kuchni to dziecinnie prosta sprawa, a stworzenie
czegoś, co sprawia wrażenie zupełnie nowego, wcale nie musi wiązać
się z remontem na całego. Wystarczy odpowiednio dobrana bateria
kuchenna, blaty, panele ścienne oraz gałki i uchwyty. Wszystko to
oferujemy w różnych stylach, wzorach i kolorach. Małe zmiany
potrafią zmienić naprawdę wiele.

Zobacz cały asortyment
gałek i uchwytów na
IKEA.pl/galki-i-uchwyty

9

10

TÄMNAREN
Bateria kuchenna
z czujnikiem

13

1199,-

11

14

5
15

12

BORGHAMN
Uchwyty, 2 szt.

20,-

2

GLITTRAN
Bateria kuchenna

399,-

6

7

3

4

42
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1 Nowość VINNÄSET gałki, 2 szt. 20,Lakierowany bezbarwnie lity buk. Projekt:
Maja Ganszyniec. Ø37mm. 504.342.94
2 GLITTRAN bateria kuchenna 399,Metalizowany mosiądz. W28cm.
Kolor mosiądzu 104.685.11
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
3 EKBACKEN blat roboczy 199,Wysokociśnieniowy laminat melaminowy.
D186×G63,5cm. Grubość 2,8cm. Imitacja
białego marmuru 703.356.22
4 ENERYDA uchwyty, 2 szt. 20,- Aluminium
pokryte mosiądzem. Projekt: Francis
Cayouette. Rozmieszczenie otworów: 64mm.
Kolor mosiądzu 903.475.15
5 TORNVIKEN półka ścienna 149,- W zestawie
3 haczyki; pozwalają zawiesić niezbędne
akcesoria lub ścierki kuchenne w zasięgu
ręki. Malowane wykończenie i niklowana stal.
Projekt: Ebba Strandmark. S50×G30, W24cm.
Kremowy 803.935.17

6 EDSVIK bateria kuchenna z dwoma pokrętłami
149,- Chromowany mosiądz. W30cm.
000.318.41
7 SÄLJAN blat roboczy 199,- Wysokociśnieniowy
laminat melaminowy. D186×G63,5cm.
Grubość 3,8cm. Imitacja jasnoszarego
minerału 503.972.01
8 HISHULT uchwyty, 2 szt. 30,- Porcelana
skaleniowa. Projekt: K. Hagberg/M. Hagberg.
Rozmieszczenie otworów: 128mm.
Biały 902.652.46
9 VÄXJÖ lampa wisząca 99,99 Aluminium
i plastik. Projekt: C. Halskov/H. Dalsgaard.
Ø38cm. Kolor aluminium 104.664.56
10 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem
1199,- Metalizowany mosiądz. Projekt:
Brickstad/Palleschitz/Petersén. W31cm.
Kolor stali nierdzewnej 903.594.95
11 SKOGSÅ blat roboczy 599,- Gruby fornir
dębowy. D186×G63.5cm. Grubość 3,8cm.
803.829.86

12 ÖSTERNÄS skórzane uchwyty, 2 szt. 40,Stal nierdzewna i skóra. Projekt: H. Preutz/
A. Fredriksson. Rozmieszczenie otworów:
128mm. 403.488.95
13 TOLLSJÖN bateria kuchenna ze spryskiwaczem 799,- Metalizowany mosiądz. Projekt:
Brickstad/Palleschitz/Petersén. W46cm.
Czarny polerowany metal 203.416.92
14 EKBACKEN blat roboczy 299,Wysokociśnieniowy laminat melaminowy.
D186×G63,5cm. Grubość 2,8cm. Matowy
antracytowy 004.090.13
15 BORGHAMN uchwyty, 2 szt. 20,- Stal
malowana proszkowo. Projekt: Mikael
Axelsson. Rozmieszczenie otworów 160mm.
203.160.46
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120 cm

Zaprowadź w swojej kuchni ciepłą, domową atmosferę w tradycyjnym, ponadczasowym stylu. Fronty LERHYTTAN powstają z najwyższej jakości materiałów
i zostały zaprojektowane z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, takie jak
ramiak z litego drewna czy fazowane krawędzie. Kuchnia zbudowana w oparciu o wszechstronny system mebli kuchennych METOD zapewnia sporo miejsca do przechowywania i wytrzyma wieloletnie trudy codziennej eksploatacji.

358,84/mies.
Wymiary poglądowe

2

METOD/LERHYTTAN kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

10992,-

360 cm

Jakość w najdrobniejszych
szczegółach

180 cm

Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

7895,-

FULLSTÄNDIG
Okap montowany
do ściany

1499,1

METOD/LERHYTTAN
Szafka ścienna z półkami/
2 szklanych drzwi

425,-/szt.

Kuchnia METOD z jasnoszarymi drzwiami,
frontami szuflad i szklanymi drzwiami
LERHYTTAN oraz gładko domykającymi się
szufladami MAXIMERA 10992,-Obudowy szafek
METOD wykończone białą folią melaminową.
Drzwi/fronty szuflad LERHYTTAN z barwionej,
lakierowanej bezbarwnie litej brzozy/okleiny
brzozowej, drzwi szklane ze szkła hartowanego. Szuflady MAXIMERA ze stali malowanej
proszkowo i folii melaminowej. Dodano
gałki/uchwyty ENERYDA z chromowanego
aluminium oraz blat KARLBY w grubej okleinie
dębowej.
1 METOD/LERHYTTAN szafka ścienna z półkami/2 szklanych drzwi 425,-/szt. Półka jest
regulowana, dzięki czemu możesz dostosować
rozstaw do własnych potrzeb. Należy dodać
gałki lub uchwyty. Barwiona, lakierowana
bezbarwnie lita brzoza/okleina brzozowa
i szkło hartowane. S60×G38,9, W60cm.
Biały/jasnoszary 593.867.07
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
2 FULLSTÄNDIG okap montowany do ściany
1499,- Wydajność okapu z podłączeniem do
kanału wentylacyjnego: 640 m³/h. Poziom
hałasu przy maks. prędkości wyciągu: 63 dB
(A). Moc silnika: 260W. S79,8×G49,8cm. Biały
703.893.37
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Idealnie dopasowane do kuchni marzeń
Energooszczędne i stylowe urządzenia uczynią twoją kuchnię niezwykle
funkcjonalną bez uszczerbku na jej wyglądzie – wręcz przeciwnie, jeszcze
go poprawią. Opracowując nasze blaty, sprzęty AGD, zlewy i baterie kuchenne,
staramy się, aby idealnie do siebie pasowały i doskonale komponowały się
z poszczególnymi frontami szafek.

3

INSJÖN
Bateria kuchenna
z czujnikiem

1199,-

4

5
1

2

MATTRADITION
Piekarnik z termoobiegiem

999,6

Jeśli chcesz stworzyć coś naprawdę
wyjątkowego, możesz łączyć szafki
METOD na wiele oryginalnych,
wręcz niespodziewanych sposobów.

46 METOD/LERHYTTAN

METOD/LERHYTTAN
Kombinacja do przechowywania

2650,-

1 MATMÄSSIG płyta gazowa 699,- 1 palnik
1000W. 1 palnik 4000W. 2 palniki 1850W.
S59,5×G51cm. Stal nierdzewna 803.768.48
2 MATTRADITION piekarnik z termoobiegiem
999,- Pojemność użytkowa: 71 litrów.
S59,5×G55, W59,5cm. 003.687.67
3 INSJÖN bateria kuchenna z czujnikiem 1199,Czujnik jest dyskretnie umieszczony z boku
baterii, by zapobiec przypadkowemu
włączeniu wody podczas pracy w kuchni.
Chromowany mosiądz. Projekt: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. W40cm. 303.419.03
4 HAVSEN zlew dwukomorowy z widocznym
frontem 899,- Zlew z widocznym frontem
pozwala stanąć bliżej zlewu, bez konieczności
pochylania się do przodu podczas zmywania
naczyń, co jest wygodniejsze dla pleców.
Pasuje do szafek o szerokości min. 80 cm.
Ceramika. D82×S48cm. Biały 792.502.65
5 METOD/LERHYTTAN kombinacja do przechowywania 2650,- Obudowy szafek METOD
wykończone białą folią melaminową.
Jasnoszare drzwi/fronty szuflad LERHYTTAN
z barwionej, lakierowanej bezbarwnie litej
brzozy/okleiny brzozowej. Gładko domykające się szuflady MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano
gałki/uchwyty ENERYDA z chromowanego
aluminium.
6 BEKVÄM taboret ze schodkiem 79,99 Poręczny
otwór w górnym stopniu ułatwia przenoszenie
taboretu. Bejcowana, lakierowana bezbarwnie
lita osika. Projekt: Nike Karlsson. S43×G39,
W50cm. Biały 401.788.88

METOD/LERHYTTAN 47

Urok tradycji
w nowoczesnym
wydaniu

3

Zaproś przyjaciół na wspólne gotowanie albo tak po prostu,
żeby miło spędzić czas. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w głębi
lasu, czy w środku miasta. Jeśli masz słabość do rustykalnego
stylu, złożone z ramiaka i fazowanego panelu fronty BODBYN
zamienią twoją kuchnię w miejsce równie gościnne, co osobiste.
Ta stylowa kuchnia, zbudowana w oparciu o system mebli
kuchennych METOD, zachwyca niemal autentycznym klimatem
wiejskiej chaty z ręcznie wykonanymi meblami.

Nowość
1

UPPFRISKANDE
Okap montowany do ściany

1999,-

440 cm

160 cm

Wymiary poglądowe

2

METOD/BODBYN kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

Montaż
Wszystkie nasze meble
kuchenne są projektowane tak, aby można je było
złożyć samodzielnie, jednak
w razie potrzeby z przyjemnością w tym pomożemy.

48 METOD/BODBYN

12998,-

380,33/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

Kuchnia METOD z kremowymi drzwiami,
frontami szuflad i szklanymi drzwiami
BODBYN, gładko domykającymi się
szufladami MAXIMERA, otwartymi szafkami, pudełkami i półkami na wino TORNVIKEN
12998,- Obudowy szafek METOD wykończone
białą folią melaminową. Drzwi/fronty szuflad
BODBYN z malowanym wykończeniem,
drzwi szklane ze szkła hartowanego. Szuflady
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii
melaminowej. Otwarte szafki, pudełka i półki
na wino TORNVIKEN z malowanym wykończeniem w kolorze kremowym. Dodano gałki/
uchwyty ENERYDA z aluminium pokrytego
mosiądzem oraz laminowany blat SÄLJAN
imitujący czarny minerał.
1 Nowość UPPFRISKANDE okap montowany
do ściany 1999,- Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 430 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości wyciągu:
57 dB (A). Moc silnika: 270W. S80×G51cm.
Kolor stali nierdzewnej 203.891.46
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
2 SMAKSAK piekarnik z termoobiegiem 1499,Pojemność użytkowa: 72 litry. S59,4×G56,7,
W58,9cm. Stal nierdzewna 304.116.89
3 TORNVIKEN półka na wino 250,-/szt.
Otwarta szafka kuchenna świetnie nadaje się
do przechowywania butelek, które dzięki temu
są dobrze widoczne i łatwo dostępne. Można
zamontować między dwiema szafkami lub
między szafką a ścianą. Malowane wykończenie. Projekt: Ebba Strandmark. S40×G36,6,
W40cm. Kremowy 803.589.72

10295,-
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Nowość
2

GLITTRAN
Bateria kuchenna

4

399,-

1

VARDAGEN
Pucharki, 4 szt.

24

99

Mniejsze zużycie wody i energii, a co za tym idzie –
niższe rachunki. Bateria kuchenna GLITTRAN posiada
wbudowany napowietrzacz dbający o to, aby strumień
wody zawsze był w sam raz.

5

METOD/BODBYN
Kombinacja
do przechowywania

1 METOD/BODBYN szafka ścienna ze szklanymi
drzwiami 200,-/szt. Należy dodać gałkę
lub uchwyt. Malowane wykończenie, szkło
hartowane i folia melaminowa. S40×G38,9,
W40cm. Biały/kremowy 093.624.07
Oświetlenie jest sprzedawane osobno.
2 Nowość GLITTRAN bateria kuchenna 399,Metalizowany mosiądz. W28cm. Kolor
mosiądzu 104.685.11
Wkrótce w sprzedaży. Dostępność
artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl
3 TORNVIKEN wyspa kuchenna 1199,-/szt.
Blat pokryty grubym fornirem dębowym,
wytrzymałym, naturalnym materiałem,
którego powierzchnię można szlifować
i wykończyć w razie potrzeby. Malowane
wykończenie, płyta wiórowa i gruby fornir
dębowy. Projekt: Ebba Strandmark. D126×S77,
W90cm. Kremowy/dąb 403.916.57
4 VARDAGEN pucharki, 4 szt. 24,99 Pucharek
ma szeroki kształt kielicha, dzięki czemu
można też wykorzystywać go do serwowania
wyśmienitych deserów. Szkło i szkło hartowane. Projekt: Nike Karlsson. 28cl. 504.158.94
5 METOD/BODBYN kombinacja do przechowywania 4974,- Obudowy szafek METOD wykończone białą folią melaminową. Drzwi/fronty
szuflad BODBYN z malowanym wykończeniem
w kolorze kremowym. Szuflady MAXIMERA
ze stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. Dodano gałki/uchwyty ENERYDA z aluminium pokrytego mosiądzem oraz laminowany
blat SÄLJAN imitujący czarny minerał.

4974,3

Wyeksponuj swoje
najpiękniejsze rzeczy
w wąskim miejscu,
które inaczej
pozostałoby niewykorzystane. Szklane
drzwi i wbudowane
oświetlenie wspaniale
podkreślą piękno
twoich skarbów.

Zestaw ze sobą dwie wyspy kuchenne TORNVIKEN,
żeby zwiększyć przestrzeń roboczą oraz ilość miejsca
do otwartego przechowywania. To również doskonałe
miejsce do spędzania czasu z przyjaciółmi.
50 METOD/BODBYN

Wszechstronny system mebli kuchennych METOD pozwala stworzyć prawdziwie osobistą kuchnię. Szafki można połączyć w zestawy odpowiadające twoim
potrzebom w zakresie przechowywania i dopasowane do wystroju kuchni,
czego doskonałym przykładem są fronty BODBYN.
METOD/BODBYN 51

130 cm

Urządź swoją kuchnię w prawdziwie rustykalnym stylu z drewnianymi
frontami TORHAMN zachwycającymi naturalnymi przebarwieniami.
Kuchnia ta, utrzymana w duchu tradycji, przypominająca rzemieślniczą
robotę i zbudowana w oparciu o wszechstronny system mebli kuchennych METOD, jest gotowa oprzeć się długim latom gotowania i przyjemnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.

200 cm

1

350 cm

Podkreśl naturalne
piękno drewna

FASCINERA
Deska do krojenia

2999

Wymiary poglądowe

4

METOD/TORHAMN
Szafka ścienna ze szklanym
dzrwiami i 2 szufladami
S40×W100cm

550,-/szt.

METOD/TORHAMN kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 54.

11988,-

353,46/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD

2

FOKUSERA
Okap montowany
do ściany

1399,-

5

MATTRADITION
Kuchenka
mikrofalowa

Postaw na uderzająco piękny
kontrast jasnego drewna i ciemnego blatu SÄLJAN z zabudowanymi
sprzętami wysokiej klasy. Dzięki
detalom, takim jak drzwi przeszklone hartowanym szkłem czy gałki
i uchwyty wprost z wiejskiej chaty,
kuchnia wydaje się dopracowana
w najdrobniejszych szczegółach.

999,-

3

6

52 METOD/TORHAMN

8994,-

Kuchnia METOD z drzwiami, frontami szuflad
i szklanymi drzwiami TORHAMN z naturalnego jesionu oraz gładko domykającymi się szufladami MAXIMERA 11988,-Obudowy szafek
METOD wykończone białą folią melaminową.
Drzwi/fronty szuflad TORHAMN z lakierowanej
bezbarwnie okleiny jesionowej/litego jesionu,
drzwi szklane ze szkła hartowanego. Szuflady
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii
melaminowej. Dodano czarne gałki/uchwyty
ENERYDA z aluminium malowanego proszkowo oraz laminowany blat SÄLJAN imitujący
czarny minerał.
1 FASCINERA deska do krojenia 29,99 Deskę
do krojenia można również wykorzystać
do serwowania serów, gotowanych mięs
lub owoców. Lite drewno mango.
D28×S19cm. 403.934.87
2 FOKUSERA wyciąg montowany do ściany
1399,- Wydajność okapu z podłączeniem
do kanału wentylacyjnego: 660 m³/h. Poziom
hałasu przy maks. prędkości wyciągu: 57 dB
(A). Moc silnika: 260W. S69,8×G45cm. Czarny
503.893.38
3 RÅSKOG wózek 199,- Stal malowana proszkowo. Projekt: Nike Karlsson. D35×S45, W78cm.
Czarny 903.339.76
4 METOD/TORHAMN szafka ścienna ze szklanymi drzwiami i 2 szufladami 550,-/szt.
Należy dodać gałkę lub uchwyt. Lakierowany
bezbarwnie lity dąb i szkło hartowane.
S40×W100cm. Biały/jesion 293.733.15
5 MATTRADITION kuchenka mikrofalowa 999,Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 750W.
Pojemność użytkowa: 22 litry. S59,5×G32,
W39,4cm. Czarny 104.117.70
6 SÄLJAN blat roboczy 199,- Blat możesz przyciąć na odpowiednią długość i zakryć krawędzie 2 dołączonymi listwami krawędziowymi.
Wysokociśnieniowy laminat melaminowy.
D186×G63,5cm. Grubość 3,8cm. Imitacja
czarnego minerału 702.022.07

METOD/TORHAMN 53

Zagraj w zielone
z frontami BODARP.
Wykończenie folią
powstającą w co
najmniej 90% z przetworzonych butelek
PET i produkcja z
użyciem elektryczności wytwarzanej
z odnawialnych
źródeł stawiają je na
czele walki o klimat.

Nowość

Fronty szafek
kuchennych METOD

ASKERSUND
Imitacja ciemnobrązowego
jesionu

55,-

Oferujemy szeroki wybór frontów różniących się stylem i rodzajem
wykończenia, więc z pewnością znajdziesz takie, które będą odpowiadać twoim upodobaniom i budżetowi. Zajrzyj do tabeli poniżej,
żeby zobaczyć, ile kosztowałby każdy z frontów w przedstawionej
tu przykładowej kuchni.

1

Co obejmuje cena?
Całkowita cena kuchni obejmuje obudowy i fronty szafek, blaty,
wyposażenie wewnętrzne, zawiasy, panele maskujące, cokoły, szuflady,
drzwi, gałki lub uchwyty. Zlew, bateria, syfon, oświetlenie i sprzęt AGD
są sprzedawane osobno.

Meble kuchenne METOD mają
bezpłatną 25-letnią gwarancję.

Nowość ASKERSUND
imitacja ciemnobrązowego jesionu 55,S40×W80cm.
Wykończenie z folii
melaminowej.

2
ASKERSUND imitacja
jasnego jesionu 55,S40×W80cm.
Wykończenie z folii
melaminowej.

5
BODBYN ciemnozielony 115,- S40×W80cm.
Malowane wykończenie. BODBYN szklane drzwi
145,- S40×W80cm. Malowane wykończenie i szkło
hartowane.

1. ASKERSUND imitacja ciemnobrąz. jesionu

1600,-

2000,-

17. SÄVEDAL biały

1700,-

2. ASKERSUND imitacja jasnego jesionu

1600,-

10. HITTARP kremowy

9. EKESTAD dąb

1800,-

18. TORHAMN naturalny jesion

2300,-

3. AXSTAD ciemnoszary

2200,-

11. KALLARP ciemny czerwonobrąz. z połysk.

1800,-

19. VEDDINGE biały

1600,-

4. BODARP szarozielony

1800,-

12. KUNGSBACKA antracytowy

1900,-

20. VOXTORP jasnobeżowy z połyskiem

2200,-

5. BODBYN ciemnozielony

2000,-

13. LERHYTTAN jasnoszary

2400,-

21. VOXTORP biały z połyskiem

2200,-

6. BODBYN szary

2000,-

14. LERHYTTAN bejcowany na czarno

2400,-

22. VOXTORP ciemnoszary

2000,-

7. BODBYN kremowy

2000,-

15. RINGHULT jasnoszary z połyskiem

1900,-

23. VOXTORP matowy biały

2000,-

8. EDSERUM imitacja brązowego drewna

1600,-

16. RINGHULT biały z połyskiem

1900,-

24. VOXTORP imitacja orzecha

2000,-
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8
EDSERUM imitacja brązowego drewna 55,S40×W80cm. Wykończenie z folii.
EDSERUM szklane drzwi 70,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii i szkło hartowane.

3
AXSTAD ciemnoszary 155,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii. AXSTAD szklane drzwi 165,S40×W80cm. Wykończenie z folii i szkło hartowane.

6
BODBYN szary 115,- S40×W80cm. Malowane wykończenie. BODBYN szklane drzwi 145,- S40×W80cm.
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

9
EKESTAD dąb 115,- S40×W80cm. Lakierowana
bezbarwnie okleina dębowa/lity dąb.
EKESTAD szklane drzwi 165,- S40×W80cm.
Lakierowany bezbarwnie lity dąb i szkło hartowane.

4
BODARP szarozielony
80,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
i folii z recyklingu.

7
BODBYN kremowy 115,- S40×W80cm. Malowane
wykończenie. BODBYN szklane drzwi 145,S40×W80cm. Malowane wykończenie i szkło
hartowane.

10
HITTARP kremowy 80,- S40×W80cm.
Malowane wykończenie.
HITTARP szklane drzwi 120,- S40×W80cm.
Malowane wykończenie i szkło hartowane.
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Kolorowe drzwi i fronty
szuflad

11
KALLARP ciemny czerwonobrązowy z połyskiem 80,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

12
KUNGSBACKA antracytowy 90,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii i folii
z recyklingu.

13

Jeśli chcesz uzyskać oryginalny efekt,
nie ograniczaj się do jednego koloru
ani modelu drzwi. Dodaj jedne lub kilka
drzwi w kontrastującym kolorze albo
drzwi z matowego szkła, żeby nadać
swojej nowej kuchni niepowtarzalnego
charakteru lub tchnąć w starą kuchnię
odrobinę nowego życia.

14

LERHYTTAN jasnoszary 155,- S40×W80cm.
Barwiona, lakierowana bezbarwnie lita brzoza/
okleina brzozowa. LERHYTTAN szklane drzwi 195,S40×W80cm. Barwiona, lakierowana bezbarwnie
lita brzoza i szkło hartowane.

LERHYTTAN bejcowany na czarno 155,S40×W80cm. Bejcowany, lakierowany bezbarwnie
lity jesion/okleina jesionowa. LERHYTTAN szklane
drzwi 195,- S40×W80cm. Bejcowany, lakierowany
bezbarwnie lity jesion i szkło hartowane.

JUTIS
Szklane drzwi

95,-/szt.

SÄVEDAL
Biały

65,-/szt.
15
RINGHULT jasnoszary z połyskiem
90,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

19
VEDDINGE biały 55,S40×W80cm. Malowane
wykończenie.
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16
RINGHULT biały
z połyskiem 90,S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

20
VOXTORP jasnobeżowy z połyskiem
135,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

18

17
SÄVEDAL biały 65,- S40×W80cm. Wykończenie
z folii. SÄVEDAL szklane drzwi 80,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii i szkło hartowane.

21
VOXTORP biały z połyskiem 135,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

22
VOXTORP ciemnoszary
110,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii.

TORHAMN naturalny jesion 140,- S40×W80cm.
Lakierowana bezbarwnie okleina jesionowa/lity
jesion. TORHAMN szklane drzwi 165,- S40×W80cm.
Lakierowany bezbarwnie lity jesion i szkło
hartowane.

23
VOXTORP matowy
biały 110,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii.

JUTIS szklane drzwi
95,- S40×W80cm.
Matowe szkło hartowane
i aluminium.

JUTIS szklane drzwi
95,- S40×W80cm.
Przyciemniane szkło
hartowane i aluminium.
Na czarnych, matowych drzwiach UDDEVALLA,
pełniących też rolę tablicy kredowej, możesz
zapisywać przepisy, listy zadań, a nawet
prowadzić rodzinny plan zajęć.

24
VOXTORP imitacja
orzecha 110,S40×W80cm.
Wykończenie z folii.

JÄRSTA ciemnoniebieski z połyskiem
105,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii
z połyskiem.

UDDEVALLA antracytowy z powierzchnią tablicową 50,- S40×W80cm.
Wykończenie z folii.

VÅRSTA stal nierdzewna
100,- S60×W40cm.
Stal nierdzewna i folia
melaminowa.
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Kuchnia błyskawiczna
Goście zaproszeni, ale brakuje kuchni? Zdecyduj się na odpowiednie
szafki KNOXHULT i wybierz elementy wykończenia, takie jak uchwyty,
gałki i potrzebne sprzęty AGD. Tyle wystarczy, żeby kuchnia była
gotowa, zanim goście zjawią się u drzwi. Łatwo ją kupisz, przetransportujesz do domu i zmontujesz. Więcej do spełnienia podstawowych
kuchennych potrzeb wcale nie potrzeba.

1

4

Nowość
2

SUNNERSTA
Zestaw organizerów
kuchennych

60,-

KNOXHULT kuchnia
Co obejmuje cena?
Jedna szafka ścienna z drzwiami, jedna szafka
stojąca z drzwiami i szufladą, zlew FYNDIG,
bateria LAGAN i gałki GUBBARP.

784,-

20,86/mies.
Płatność rozłożona na 48 mies. Patrz str. 66.
Dodatkowo sprzęty AGD
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2546,-

1 KNOXHULT szafka ścienna z drzwiami 145,Połącz dowolną liczbę modułów KNOXHULT,
aby stworzyć swoją własną kombinację
szafek kuchennych. Gałki i uchwyty są
sprzedawane osobno. Folia melaminowa. S120×G31, W75cm. Biały 903.267.92
GUBBARP gałki, 2 szt. 2,- Ø33mm. 803.364.33
2 Nowość SUNNERSTA zestaw organizerów
kuchennych 60,- Stal malowana proszkowo
i plastik. S23×W45–65cm. 393.384.25
3 KNOXHULT szafka stojąca z drzwiami/szufladami i gałkami Gubbarp 399,- Wykończenie
z folii melaminowej. W komplecie blat.
S180×G61, W90cm. 703.267.88 GUBBARP
gałki, 2 szt. Ø33mm. Tu wykorzystano
2 komplety. 803.364.33 Cena nie obejmuje
AGD, zlewu i baterii kuchennej.
4 LAGAN okap montowany do ściany 199,Wydajność okapu z podłączeniem do
kanału wentylacyjnego: 273 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości
wyciągu: 71 dB (A). Moc silnika: 115W.
S60×G51, W13cm. Biały 504.013.83
5 LAGAN piekarnik 549,- Pojemność
użytkowa: 56 litrów. S59,4×G56, W58,9cm.
Biały 504.169.21

5
3

KNOXHULT
Szafka stojąca z drzwiami/
szufladami i gałkami Gubbarp

399,Wszystkie dodatkowe elementy
i wykończenia znajdziesz
na IKEA.pl/KNOXHULT
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Kompaktowa
minikuchnia
Gdy chcesz zaoszczędzić trochę miejsca albo wcale nie potrzebujesz dużej kuchni, SUNNERSTA będzie doskonałym wyborem.
Jest przystępna cenowo, jej montaż nie sprawia najmniejszego
problemu i przede wszystkim zaspokaja wszystkie podstawowe
kuchenne potrzeby. A jeśli będziesz się przeprowadzać, kuchnię
SUNNERSTA możesz zabrać ze sobą.
Zobacz całą serię SUNNERSTA
i wszystkie praktyczne akcesoria
na IKEA.pl/SUNNERSTA
1
2

4

3

1 TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 179,Możesz zacząć gotować od razu, bo płytę można łatwo podłączyć do prądu za pomocą dołączonej wtyczki. 1 strefa indukcyjna 2000W.
Projekt: Klara Petersen. S30×G38,5cm.
Biały 003.316.27
2 SUNNERSTA pojemnik 2,- Można go
łatwo zamocować na regulowanym stojaku,
szynie lub minikuchni SUNNERSTA. Plastik.
Projekt: Henrik Preutz. S12×G11, W13cm.
Biały 503.037.35
3 TILLREDA lodówka A+ 449,- Pojemność
lodówki: 43l. Poziom hałasu: 42 dB (A).
S47,2×G45, W49,2cm. Biały 003.316.70
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SUNNERSTA
Minikuchnia

538,-

5

4 SUNNERSTA minikuchnia 538,- Dzięki
minikuchni SUNNERSTA możesz łatwo
stworzyć praktyczną i inspirującą przestrzeń
do gotowania, nawet na małej powierzchni.
5 haczyków w komplecie. Stal nierdzewna
i stal malowana proszkowo. S112×G56,
W139cm. 691.396.84
Akcesoria są sprzedawane osobno.
5 SUNNERSTA wózek 99,- Wózek można
wykorzystać na różne sposoby, jako dodatkową powierzchnię roboczą w kuchni, praktyczne miejsce do przechowywania w przedpokoju lub stolik nocny w sypialni. Stal malowana
proszkowo i tworzywo polipropylenowe.
Projekt: Henrik Preutz. D56×S33, W97cm.
703.037.20
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Nowa kuchnia IKEA
w kilku prostych krokach
Kuchnie IKEA są zaprojektowane tak, żeby można je było zamontować
samodzielnie. Poniżej opisaliśmy kolejne etapy na drodze do nowej
kuchni. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, poproś o pomoc doradcę
w najbliższym sklepie IKEA lub odwiedź nas na IKEA.pl/kuchnia

Możesz zrobić
wszystko sam

Znajdź swój styl
Na początek przyda się trochę pomarzyć,
poprzeglądać różne rozwiązania, zastanowić
się nad swoimi potrzebami i zdecydować, czego
oczekujesz od idealnej kuchni w twoim domu.
W tej broszurze zamieściliśmy jedynie wybrane
spośród wielu możliwych rozwiązań.
Dużo więcej pomysłów oraz inspiracji znajdziesz
na naszej stronie internetowej lub w najbliższym
sklepie IKEA.

Wymierz
Wszystko należy dokładnie zmierzyć, zatem
pośpiech nie jest wskazany. W końcu wymiary
stanowią podstawę projektu kuchni. Zajrzyj
do poradnika planowania, żeby dowiedzieć
się, co i jak trzeba wymierzyć. Znajdziesz go
w najbliższym sklepie IKEA lub na IKEA.pl/
poradnik-wymiarowania

Zaplanuj
Planowanie kuchni to moment, w którym twoje
marzenia i pomysły nabierają realnych kształtów.
Projektowanie możesz zacząć nawet we własnym
domu za pomocą programu do planowania IKEA
dostępnego online. A jeśli pojawią się pytania
lub trudności, w najbliższym sklepie czekają na
ciebie doświadczeni pracownicy.

Zamów
Gdy skończysz projektować kuchnię, odwiedź
sklep IKEA i porozmawiaj z naszym sprzedawcą.
Przeanalizuje z tobą plan kuchni, doradzi
i rozwieje ewentualne wątpliwości. Pozostaje
już tylko złożyć zamówienie. Jeśli zechcesz,
zajmiemy się też transportem.

Zamontuj
Kuchnie IKEA są zaprojektowane tak, by można
je było zamontować samodzielnie, ale możesz
też skorzystać z naszej pomocy. Warto zacząć
od zapoznania się z dostępnym w sklepie
poradnikiem, który krok po kroku opisuje
kolejne etapy montażu kuchni.

Poradniki kupującego
Poradniki kupującego pomogą w poznaniu
naszych produktów. Szczegółowo przedstawiają
cały kuchenny asortyment oraz wszystkie produkty niezbędne do stworzenia wymarzonej kuchni.
Znajdziesz je w najbliższym sklepie IKEA
lub na IKEA.pl/kuchnia
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Ale nie musisz
Masz już wybraną swoją wymarzoną kuchnię,
ale niespecjalnie rwiesz się do jej składania?
We wszystkim możemy pomóc. Zobacz,
jakie oferujemy usługi, na IKEA.pl/uslugi

Montaż i instalacja

Gwarancje
Kuchnie IKEA są projektowane tak, by dzielnie stawiały czoła
trudom codziennej, domowej eksploatacji. Dzień po dniu,
rok po roku. Jesteśmy tak pewni jakości oferowanych
przez nas kuchni, blatów, sprzętu AGD i baterii kuchennych,
że obejmujemy je bezpłatną, wieloletnią gwarancją.

Meble kuchenne METOD mają
bezpłatną 25-letnią gwarancję.

Kuchnie ENHET oraz baterie
kuchenne mają bezpłatną
10-letnią gwarancję.

W naszych laboratoriach testowych otwieramy i zamykamy szuflady kuchni METOD
aż 200 tysięcy razy, aby mieć pewność,
że poradzą sobie z kuchenną codziennością co najmniej przez 25 lat.

Sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję.

Warunki obowiązywania
gwarancji
Warunki obowiązywania gwarancji
Gwarancje obowiązują na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
Okres gwarancji
Każda gwarancja obowiązuje przez okres wskazany w poszczególnych broszurach gwarancyjnych,
począwszy od daty wydania towaru. Dowód
zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń
gwarancyjnych.
Jakie działania podejmie IKEA w ramach
warunków niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie
uznane, IKEA dany produkt naprawi lub wymieni
na taki sam, niewadliwy. W przypadku kiedy
dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży,
IKEA zapewni jego zamiennik porównywalny
pod względem funkcji, jakości i ceny. Jeżeli dane
roszczenie gwarancyjne zostanie uznane, IKEA,
odpowiednio, pokryje koszty naprawy, części
zamiennych, dojazdu i godzin pracy ekipy
naprawczej oraz wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku napraw lub modyfikacji
produktu dokonywanych samodzielnie przez
klienta lub na jego zlecenie bez akceptacji IKEA.
Wymienione części lub produkt stają się własnością IKEA. Reklamowany produkt powinien być
czysty, a w przypadku jego zainstalowania,
dostęp do niego nie może być utrudniony.
Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były
nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo
użytkowane, montowane, podłączane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich
metod lub środków czystości. Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji
i pielęgnacji produktów.
Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć
lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych.
Gwarancja nie obejmuje zakupionych produktów
z ekspozycji oraz w Dziale Sprzedaży Okazyjnej.
Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się
do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl.
Jak się z nami skontaktować,
jeśli potrzebujesz pomocy
Gwarantem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą
w Jankach, 05-090 Raszyn, Plac Szwedzki 3,
KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON:
010577890, kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych.
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA
lub z Centrum Wsparcie Klienta DOMOLINIA IKEA.
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami
gwarancji dla nabywanego produktu obowiązującymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Broszury są dostępne na IKEA.pl
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi
podstawę do roszczeń gwarancyjnych.
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Szczegółowe warunki
gwarancji
System mebli kuchennych
METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady dotyczące materiałów i wykonania następujących elementów systemu mebli
kuchennych METOD: • obudowy szafek • fronty
• szyny ścienne • zawiasy UTRUSTA • w pełni
wysuwane szuflady z otwieraniem dotykowym
EXCEPTIONELL • w pełni wysuwane szuflady
MAXIMERA • półki UTRUSTA ze szkła hartowanego
i melaminy • cokoły • nogi • amortyzatory
• panele maskujące • listwy/profile dekoracyjne
• blaty robocze (z wyjątkiem LILLTRÄSK)
• zlewy (z wyjątkiem FYNDIG).
Które produkty nie są objęte gwarancją?
• Gałki, uchwyty • łamany zawias ERSÄTTARE
do zmywarki z widocznym panelem sterowania
• przesuwany zawias BEHJÄLPLIG do frontu w
pełni zintegrowanej zmywarki. Produkty objęte
bezpłatną 10-letnią gwarancją: szuflady FÖRVARA,
kosze druciane UTRUSTA, otwarte szafki TUTEMO,
TORNVIKEN i VADHOLMA.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli
kuchennych KNOXHULT i minikuchni SUNNERSTA.
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres
dwóch (2) lat od daty wydania.

Kuchnia ENHET
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku
domowego i obejmuje wady dotyczące
materiałów i wykonania.

Sprzęty gospodarstwa
domowego
Bezpłatna 5-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodowane przez wadliwą konstrukcję lub wady materiałowe i obowiązuje od daty wydania towaru.
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego.
Wyjątki od powyższego opisane są w akapicie
„Czego nie obejmuje gwarancja”. W okresie
obowiązywania gwarancji, IKEA pokryje wszelkie
koszty związane z usunięciem usterek, takie jak
koszty napraw, części zamiennych, robocizny
i koszty transportu. Wymienione części stają
się własnością IKEA.
Okres gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat
od daty wydania sprzętu AGD w IKEA. Rękojmia
na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje
przez okres dwóch (2) lat od daty wydania.
Które produkty są objęte gwarancją?
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty
gospodarstwa domowego z asortymentu IKEA,
z wyjątkiem serii TILLREDA oraz LAGAN, które są
objęte dwuletnią rękojmią.

Kto odpowiada za naprawy serwisowe?
Naprawa lub wymiana sprzętu AGD zostanie
dokonana poprzez sieć autoryzowanych punktów
serwisowych.
Czego nie obejmuje gwarancja?
• Uszkodzeń będących rezultatem celowego działania bądź zaniedbania przez użytkownika, użycia
niezgodnego z instrukcją obsługi, nieprawidłowej
instalacji, podłączenia sprzętu do niewłaściwego
źródła napięcia, uszkodzeń spowodowanych
reakcją chemiczną bądź elektrochemiczną, rdzą,
korozją lub uszkodzeń spowodowanych zalaniem,
w szczególności uszkodzeń spowodowanych wysoką zawartością kamienia w wodzie, uszkodzeń
spowodowanych nietypowymi warunkami pogodowymi • Elementów dekoracyjnych • Zarysowań
i przebarwień • Wymiany wyczerpanych baterii
i żarówek • Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty lub substancje obce
i wymiany filtrów w okapach oraz usuwania zanieczyszczeń z pojemników na środki czyszczące
i systemów drenażowych • Uszkodzeń następujących elementów: szkła ceramicznego, akcesoriów,
koszy na naczynia i sztućce, uszczelek, systemów
doprowadzających i drenażowych, żarówek,
osłonek żarówek, wyświetlaczy, gałek, obudów
i elementów obudów, chyba że wady te powstały
w procesie produkcyjnym • Przypadków, gdy
podczas wizyty serwisanta nie stwierdzono żadnej
usterki • W przypadkach, gdy sprzęt był naprawiany przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub
jeżeli użyto nieoryginalnych części zamiennych
• Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej
instalacji, która została przeprowadzona niezgodnie z zaleceniami • Szkód powstałych w wyniku
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych
niż domowe, np. w środowisku pracy
• Wad powstałych podczas transportu.
Jeżeli klient samodzielnie transportuje produkt
do domu lub pod inny adres, IKEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
transportu. Jeżeli jednak to IKEA dostarcza produkt pod wskazany przez klienta adres i podczas
transportu produkt ulegnie uszkodzeniu, IKEA
ponosi całkowitą odpowiedzialność za takowe
uszkodzenia (jednak nie na zasadach określonych
w niniejszej gwarancji, lecz na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika)
• Kosztów przeprowadzenia pierwszej instalacji
sprzętu AGD z asortymentu IKEA. Ograniczenia
te nie dotyczą prac wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę, przy wykorzystaniu
oryginalnych części zamiennych IKEA, w celu
dostosowania sprzętu pod względem bezpieczeństwa technicznego do specyfikacji obowiązujących
w innym kraju Unii Europejskiej.
Baterie kuchenne
Bezpłatna 10-letnia gwarancja
Co obejmuje gwarancja?
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii
kuchennych z asortymentu IKEA. Gwarancja
obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów
i wykonania. Gwarancja dotyczy wyłącznie
użytku domowego.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt
był używany w środowisku korozyjnym.
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Na raty w IKEA
Możesz za wszystko zapłacić sam, ale nie musisz.
Kupuj na raty w IKEA i zapłać za nie w wygodnych
ratach. Kredyty ratalne dostępne są na wszystkie
produkty i usługi w IKEA o wartości od 300 zł do
30 000 zł. Okres kredytowania wybierasz samodzielnie spośród dostępnych: 12, 18, 24, 30, 36
lub 48 miesięcy.
Wszystkie raty podane w broszurze zostały wyliczone dla Kredytu IKEA udzielonego na okres 36
miesięcy. Sprawdź wysokość raty na inne okresy
kredytowania w kalkulatorze dostępnym na
ikanobank-online.pl
Złóż wniosek o kredyt na ikanobank-online.pl
lub w sklepie IKEA.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 18,22%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 200 zł,
całkowita kwota do zapłaty 3 643,92 zł,
oprocentowanie zmienne 7%, całkowity koszt
kredytu 443,92 zł (w tym: prowizja 7,80%
(249,60 zł), odsetki 194,32 zł, ubezpieczenie
0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 18 miesięcznych
równych rat w wysokości 202,44 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 29.05.2020 r.
na reprezentatywnym przykładzie.
IKEA Retail Sp. z o.o. współpracuje z Ikano
Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce; przyjmuje dane od Kredytobiorców, informuje o
ofercie Ikano Banku oraz o procesie udzielania
kredytu.
Dostępność kredytu zależy od indywidualnego
wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta
dokonanej przez Ikano Bank AB (publ) SA
Oddział w Polsce.
Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
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Planowanie i doradztwo
Nawet w przypadku większych projektów liczą
się drobiazgi. Omów swoją koncepcję z doświadczonymi projektantami. Wspólnie dopracujemy
każdy szczegół.

Montaż i instalacja
Przyda się mała czy duża pomoc?
Oferujemy szeroki wybór usług montażu
i instalacji. Daj nam znać, jaki zakres
pomocy cię interesuje, a zjawimy się
na miejscui wszystkim się zajmiemy.

Zamów i odbierz
Robiąc zakupy w IKEA, możesz zaoszczędzić
sporo czasu. Złóż zamówienie przez internet,
a gdy przyjedziesz do sklepu, wszystko będzie
gotowe do odbioru.

Polityka zwrotów
Zawsze możesz zmienić zdanie. Masz 365
dni na zwrócenie dowolnego nieużywanego
produktu, nawet jeśli został już złożony.
W zamian otrzymasz zwrot pełnej kwoty
zakupu.

Dostawa
Nieważne, czy kupujesz w sklepie czy przez
internet ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy
się dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy
wszystko pod wskazany adres.

Dłuższe życie produktów
Planujesz zakup nowego sprzętu AGD
i nie wiesz, co zrobić ze starym? Zamawiając
dostawę nowego sprzętu AGD z IKEA, zamów
też odbiór niepotrzebnych sprzętów.
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Dostawa od

49,-

Nowość
GRUNDAD
Płyta indukcyjna. 2 strefy indukcyjne 1200W
oraz 2 strefy indukcyjne 1800W. S59×G52cm.
Czarny 404.670.82 Wkrótce w sprzedaży.
Dostępność artykułu możesz sprawdzać na IKEA.pl

899,-

Godziny otwarcia i wskazówki dojazdu do najbliższego
sklepu IKEA znajdziesz na IKEA.pl/sklepy

© Inter IKEA Systems B.V. 2020. PLP

Gotuj łatwiej, szybciej i oszczędniej
z płytą indukcyjną umożliwiającą
precyzyjną regulację temperatury.
Takie gotowanie przyniesie korzyść
i tobie, i naszej planecie.

