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Znajdź własny  
przepis na życie
Gwarne spotkania z przyjaciółmi przy wspólnym stole, a może chwi-

la dla siebie w towarzystwie kubka gorącej herbaty? Znajdź czas na 

rzeczy, które przynoszą ci radość. Dobrze zorganizowana i przyjem-

na dla oka kuchnia pomoże ci usprawnić codzienne obowiązki tak, 

aby nie kolidowały z przyjemnościami.

Ostateczna decyzja w sprawie nowej kuchni zależy od wielu czynni-

ków – twoich oczekiwań i marzeń, dostępnej do zagospodarowania 

przestrzeni oraz indywidualnych preferencji w zakresie stylu i kolo-

ru. Na szczęście wybór w IKEA jest naprawdę bogaty, więc znajdzie 

się kuchnia na każdy gust i na miarę każdego portfela. A jeśli nie 

wiesz, od czego zacząć albo zgubisz się gdzieś po drodze, możesz 

skorzystać z szerokiego wachlarza usług dodatkowych.

Czujesz inspirację?

Więcej pomysłów znaj-

dziesz na IKEA.pl/kuchnie!

Co tym razem 
VQJDIDJMJ¹NZ 
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Nasze kuchnie Prosta droga do
wymarzonej kuchniRozglądasz się za wymarzoną kuchnią, która 

idealnie dopasuje się do twojego domu? A może 

szukasz czegoś bardziej podstawowego, dostęp-

nego od ręki i łatwiejszego w montażu? W obu 

przypadkach w IKEA znajdziesz kuchnię w swoim 

guście i w granicach przyjętego budżetu. Wybierz 

kuchnię, która najlepiej odpowiada twoim potrze-

bom. Szczegóły znajdziesz na IKEA.pl/kuchnie.

Zakup nowej kuchni nie powinien wiązać się ze zbędnymi komplika-

cjami. Właśnie dlatego przygotowaliśmy przydatne narzędzia, które 

pomogą ci zacząć planowanie (i doprowadzić je do końca). Wykonaj 

poniższe czynności, a wszystko pójdzie jak z płatka. O szczegóły na 

temat poszczególnych kuchni i usług dodatkowych zapytaj sprzedawcę 

w sklepie lub wejdź na IKEA.pl/kuchnie.

Nieograniczone możliwości  
z kuchnią METOD

Jeśli zastanawiasz się nad w pełni konfigurowalną kuch-

nią, która pozwoli optymalnie zagospodarować dostępną 

przestrzeń i oferuje szeroki wybór frontów w najróżniej-

szych stylach i kolorach, a do tego praktyczne wyposażenie 

wewnętrzne, dzięki któremu zadbasz o porządek w szaf-

kach, system mebli kuchennych METOD to coś w sam raz 

dla ciebie.

Kuchnia KNOXHULT dla 
niewymagających

Gdy podstawowa kuchnia w zupełności ci wystarczy,  

a do tego nie chcesz zastanawiać się nad zbyt wieloma  

rzeczami podczas jej zakupu, postaw na kompletne  

zestawy szafek kuchennych KNOXHULT. Wybrany zestaw 

pozostaje tylko uzupełnić zlewem, baterią, sprzętem AGD  

i gałkami lub uchwytami.

Kreatywna prostota  
z kuchnią ENHET

Przekonaj się, jakie możliwości daje połączenie otwarte-

go i zamkniętego przechowywania, a przy okazji zaosz-

czędź trochę czasu na planowaniu, kupowaniu i mon-

towaniu. Wybierz jedną z gotowych kuchni ENHET albo 

podrasuj ją odrobinę za pomocą konfiguratora online.

Minikuchnia 
SUNNERSTA

Jeśli potrzebujesz kuchni, 

która zmieści się tam, 

gdzie jest naprawdę 

ciasno, minikuchnia 

SUNNERSTA będzie jak 

znalazł. A jeżeli czeka  

cię przeprowadzka,  

ten niedrogi i prosty  

w montażu zestaw bez 

trudu zabierzesz ze sobą.

Planowanie i doradztwo

Jeśli potrzebujesz pomocy w plano-

waniu przestrzeni albo szczegółowym 

projektowaniu wnętrza, możesz prze-

dyskutować swoje pomysły z naszym 

doświadczonym zespołem. Konsultanci 

pomogą ci zaplanować kuchnie twoich 

marzeń spełniającą wszystkie potrzeby, 

w ramach budżetu jakim dysponujesz. 

Razem dopracujemy twoje pomysły po 

najdrobniejsze detale. Umów się na 

spotkanie z konsultantem online lub  

w sklepie IKEA.

Określ swój styl
Na początek przyda się trochę pomarzyć, zastanowić się nad swoimi potrzebami i zdecydo-

wać, czego oczekujesz od idealnej kuchni w twoim domu. Obejrzyj tę broszurę, zajrzyj do 

poradników kupującego i odwiedź stronę IKEA.pl/kuchnie albo wybierz się do najbliższego 

sklepu IKEA, żeby uzyskać więcej informacji na temat nieznającej ograniczeń kuchni METOD, 

gotowych zestawów ENHET, które można dostosować w konfiguratorze lub mniej rozbudo-

wanych, bardziej podstawowych kuchni KNOXHULT oraz SUNNERSTA.

Wymierz
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/kuchnie. Musisz mieć pewność, że wybrana kuchnia zmieści się w twoim domu, 

dlatego warto poświęcić temu trochę czasu, zarówno jeśli twój wybór padł na planowaną  

od podstaw kuchnię METOD lub też gotowy zestaw szafek ENHET. Na wszelkie pytania  

chętnie odpowiedzą eksperci od planowania kuchni w sklepie IKEA lub telefonicznym Biurze 

Obsługi Klienta. A jeżeli będziesz potrzebować profesjonalnej usługi pomiaru, skorzystaj  

z naszych usług. Więcej informacji znajdziesz na IKEA.pl/uslugi.

Zaplanuj
Planowanie kuchni to moment, w którym twoje marzenia i pomysły nabierają realnych 

kształtów. Projektowanie możesz zacząć nawet we własnym domu za pomocą intuicyjnego  

i łatwego w obsłudze programu do planowania kuchni IKEA dostępnego na IKEA.pl/kuchnie. 

A jeżeli będziesz potrzebować jakiejkolwiek pomocy, umów się na planowanie z konsultan-

tem online, w sklepie IKEA lub w Studiach Planowania IKEA. Doświadczony zespół konsul-

tantów od podstaw wykona projekt kuchni odpowiadający na twoje potrzeby. Otrzymasz 

cenne wskazówki i rozwiązania, aby twoja nowa kuchnia była funkcjonalna oraz estetyczna. 

Zamów
Gdy skończysz projektować kuchnię, pozostaje już tylko złożyć zamówienie. Nasi  

sprzedawcy mogą wycenić usługę montażu nowej kuchni (jeśli taka usługa jest dostępna  

w twoim miejscu zamieszkania), a także pomóc w umówieniu transportu mebli. W niektó-

rych sklepach IKEA dostępny jest pełen asortyment kuchni, dzięki czemu nowo kupioną 

kuchnię można zabrać do domu własnym autem. O dostępność poszczególnych produktów 

zapytaj w najbliższym sklepie IKEA. Kuchnie ENHET, KNOXHULT oraz SUNNERSTA można 

zamówić online, a jeśli pojawią się pytania lub trudności, w najbliższym sklepie czekają na 

ciebie doświadczeni pracownicy.

Zamontuj
Kuchnie IKEA są zaprojektowane tak, by można je było zamontować samodzielnie, ale mo-

żesz też skorzystać z naszej pomocy. Warto zacząć od zapoznania się z dostępnym w sklepie 

poradnikiem, który krok po kroku opisuje kolejne etapy montażu kuchni. Jeżeli jednak 

będziesz chciał skorzystać z usług profesjonalnej ekipy montażowej, to więcej informacji 

znajdziesz na IKEA.pl/uslugi.

Planowanie kuchni

Uwolnij w sobie pokłady kreatywno-

ści! Łatwe w obsłudze programy do 

planowania pomogą w realizacji twoich 

marzeń o idealnie urządzonej kuchni. 

Znajdziesz je na IKEA.pl/planery.

Więcej informacji o zakupie poszcze-

gólnych kuchni i ofercie usług dodat-

kowych szukaj na IKEA.pl/kuchnie.
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Harmonia po twojemu
W kuchni dopasowanej do twoich potrzeb od razu poczujesz się  
jak w domu. Wszechstronny system mebli kuchennych METOD  
oferuje niemal nieograniczone możliwości w zakresie stylu  
i organizacji przechowywania.

 1 NEREBY szyna 19,99 Wieszając akcesoria na szynie, możesz zwolnić miejsce na 
blacie. Stal malowana proszkowo i lakierowana bezbarwnie lita brzoza. Projekt: 
Charlie Styrbjörn. D60cm. 904.763.43

 2 NEREBY haczyk 9,99/5 szt. W połączeniu z szyną NEREBY pozwala trzymać  
potrzebne w kuchni rzeczy pod ręką i zwolnić miejsce na blacie. Galwanizowana 
stal malowana proszkowo. Projekt: Charlie Styrbjörn. W8/11cm. Biały 204.763.51

 3 EDSVIK bateria kuchenna 229,- Chromowany mosiądz. W32cm. 000.318.41
 4 HAVSEN zlew jednokomorowy, wpuszczany 559,- Pasuje do szafek o szerokości 

min. 60 cm. Ceramika. S53×G47cm. Biały 392.537.13

 5 SKRUVSHULT gałka 10,-/2 szt. Lakierowany bezbarwnie cynk. Projekt: Hanna 
Grann Dalrot. Ø18mm. Antracytowy 805.074.82

 6 ENKÖPING drzwi 80,-/szt. Należy uzupełnić gałką lub uchwytem. Wykończenie  
z folii. S40×W80cm. Biały/imitacja drewna 605.057.66
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8 METOD/ENKÖPING METOD/ENKÖPING 9

Dbaj o porządek i oszczędzaj miejsce
Przygotuj się na hałaśliwe śniadania i bałagan po posiłkach  
w rodzinnym gronie z klasycznie zaprojektowanymi frontami 
ENKÖPING, których powierzchnia jest odporna na wilgoć  
i łatwa do utrzymania w czystości.

  Kuchnia METOD z imitującymi białe drewno 
drzwiami, frontami szuflad i drzwiami szklanymi 
ENKÖPINGI i gładko domykającymi się szufladami 
MAXIMERA 12390,- Obudowy szafek METOD wy-
kończone białą folią melaminową. Drzwi, fronty 
szuflad ENKÖPING wykończone folią, drzwi szkla-
ne ze szkła hartowanego. Szuflady MAXIMERA ze 
stali malowanej proszkowo i folii melaminowej. 
Dodano antracytowe gałki i uchwyty SKRUVSHULT 
z lakierowanego bezbarwnie cynku oraz blat 
KARLBY pokryty grubą warstwą dębowego 
forniru.

 1 MATTRADITION kuchenka mikrofalowa 
1299,- Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 
750W. S59,5×G31,7, W39,4cm. Stal nierdzewna 
603.687.69

 2 MATTRADITION piekarnik z termoobiegiem 
1299,- S59,5×G56,9, W59,5cm. Stal nierdzewna 
003.687.67 

 3 UTRUSTA blat wysuwany 220,- Ukryta przestrzeń 
robocza, którą można z łatwością wysunąć, a na-
stępnie z powrotem schować, gdy już nie będzie 
potrzebna. Stal malowana proszkowa i folia mela-
minowa. S56,4×G55,5cm. 005.105.77

 4 RÅSKOG wózek 249,- Środkowa półka jest regu-
lowana, dzięki czemu wózek można dopasować 
do swoich potrzeb. Stal malowana proszkowo. 
Projekt: Nike Karlsson. D35×S45, W78cm. Biały 
203.829.32

METOD/ENKÖPING kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

12390,-
369,63 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 788,-
Sprzęt AGD 10094,-

RÅSKOG
Wózek

249,-/szt.

4

MATTRADITION
Piekarnik z termoobiegiem

1299,-/szt.

2

UTRUSTA
Wysuwany blat

220,-/szt.

3

1

Zamontuj wysuwany blat UTRUSTA wewnątrz 
górnej szuflady, żeby zyskać nieco dodatko-
wej przestrzeni roboczej.

Wymiary poglądowe

31
0 

cm

120 cm

210 cm
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10 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 11

Wymiary poglądowe

350 cm
400 cm

METOD/VOXTORP kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

10990,-
327,87 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 1958,-
Sprzęt AGD 16394,-

  Kuchnia METOD z ciemnoszarymi drzwiami, fron-
tami szuflad VOXTORP i gładko domykającymi 
się szufladami MAXIMERA 10990,- Obudowy sza-
fek METOD wykończone białą folią melaminową. 
Drzwi, fronty szuflad VOXTORP wykończone folią. 
Szuflady MAXIMERA ze stali malowanej proszko-
wo i folii melaminowej.  Dodano laminowany blat 
EKBACKEN imitujący ciemnoszary marmur.

 1 METOD/VOXTORP szafka ścienna z półkami 290,-
 Regulowana półka umożliwia dopasowanie wnę-
trza szafki do swoich potrzeb. Wykończenie z folii. 
S40×G39,1, W80cm. Biały/ciemnoszary 394.626.36

 2 DALFRED stołek barowy 179,- Wysokość stołka 
można regulować. Pasuje do blatu zamontowa-
nego na wysokości 90–110 cm. Malowane lite 
drewno. Projekt: Sarah Fager. Siedzisko Ø30, W63–
74cm. Czarny 601.556.02

1 METOD
Szafka ścienna  
z półkami

290,-/szt.

2 DALFRED
Stołek barowy

179,-/szt.

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 lub do najbliższego 
punktu odbioru.

Miejsce na wszystko 
i wszystko na swoim 
miejscu
O wiele łatwiej jest się zrelaksować, gdy wszystko znajduje się tam, 
gdzie powinno. Znajdź odrobinę spokoju w kuchni z prostymi fronta-
mi VOXTORP. Ich gładka powierzchnia i zintegrowane uchwyty tworzą 
nienaganny wystrój i minimalistyczną atmosferę.

ikeaproduct:593.784.63
ikeaproduct:601.556.02
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12 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 13

Kuchenny relaks
Pora zrealizować wszystkie pomysły na kuchnię, jakie chodzą ci po gło-
wie. Wszechstronne szafki METOD pozwolą ci zaplanować przestrzeń, 
w której nie zabraknie miejsca na pracę z laptopem, niektóre ściany 
pozostaną puste dla podkreślenia przestronności, a uporządkowane 
wnętrze szuflad i szafek będzie odpowiadać ich zewnętrznej formie.

 1 FINSMAKARE okap montowany do ściany 2399,-
 Wydajność okapu z podłączeniem do kanału 
wentylacyjnego: 400 m³/h.  Poziom hałasu przy 
maks. prędkości: 59 dB (A). Moc silnika: 270W. 
S69,8×G38,4cm. Czarny 503.891.40 

 2 FINSMAKARE kuchenka mikrofalowa z piekar-
nikiem 2899,- Moc wyjściowa kuchenki mikro-
falowej: 1000W. S59,4×G56,7, W45,5cm. Czarny 
504.117.68

 3 FINSMAKARE piekarnik z termoobiegiem  
i funkcją pyrolizy 3399,- S59,4×G56,7, W58,9cm. 
Czarny 504.117.30 

 4 TOLLSJÖN bateria kuchenna ze spryskiwaczem 
999,- Ręczny spryskiwacz ułatwia zmywanie na-
czyń i opłukiwanie warzyw. Metalizowany mosiądz. 
Projekt: Brickstad/Palleschitz/Petersén. W46cm. 
Czarny polerowany metal 203.416.92 

 5 NORRSJÖN durszlak 59,99 Powleczone antypośli-
zgową gumą krawędzie utrzymują durszlak  
w miejscu i chronią zlew oraz blat przed zadrapa-
niem. Stal nierdzewna i guma. Projekt: Marcus 
Arvonen. D42×S19, W9cm. Stal nierdzewna 
003.397.13

 6 IKEA 365+ kubek 6,99 Podkładka jest sprzedawa-
na osobno. Porcelana skaleniowa. Projekt: Preutz/
Wihlborg/Braasch/Karlsson. 24cl. Biały 202.829.42

TOLLSJÖN
Bateria kuchenna 
ze spryskiwaczem

999,-

4

IKEA 365+
Kubek (podkładka 
jest sprzedawana  
osobno)

699/szt.

6

FINSMAKARE
Okap montowany do ściany

2399,-
1

3 FINSMAKARE
Piekarnik z termoobiegiem  
i funkcją pyrolizy

3399,-

2

5
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Odnajdź wewnętrzny 
spokój
Organizuj, segreguj, układaj jedno na drugim i raz na zawsze rozpraw 

się z bałaganem. Seria UPPDATERA obejmuje szeroki wybór akcesoriów, 

dzięki którym w twoich szufladach zapanuje doskonały porządek.

 1 UPPDATERA taca na sztućce 129,- Pasuje do szu-

flad o szerokości 60 cm. W szufladach o innych 

wymiarach możesz połączyć ze sobą kilka różnych 

tacek. Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt: 

S. Fager/F. Cayouette. S51,6×G49,5, W5,6cm.  

Jasny bambus 704.331.04

 2 UPPDATERA wkład do szuflady na przyprawy 14,99 

Tworzywo polipropylenowe. Projekt: S. Fager/ 

F. Cayouette. S16,2×G48, W1,6cm. Antracytowy 

304.599.78

 3 UPPDATERA wkład do szuflady na noże 19,99 

Tworzywo polipropylenowe. Projekt: S. Fager/ 

F. Cayouette. S16,8×G48, W4,3cm. Antracytowy 

804.332.07

 4 UPPDATERA stojak na talerze 39,99 

Galwanizowana stal malowana proszkowo i two-

rzywo sztuczne. Projekt: S. Fager/F. Cayouette. 

S22,4-29,9×W14,5cm. Antracytowy 704.861.78

 5 UPPDATERA stojak na talerze 49,99 

Galwanizowana stal malowana proszkowo i two-

rzywo sztuczne. Projekt: S. Fager/F. Cayouette. 

S26,4-36,9×W14,6cm. Antracytowy 504.861.79

 6 UPPDATERA organizer do szuflady 69,99  
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004.600.11

Stojak na talerze UPPDATERA chroni 

zastawę stołową przed wyszczer-

bieniem krawędzi, dzięki czemu 

będzie zachwycać swoim urokiem 

przez długie lata. Stojak pozwala też 

wygodnie zanieść wszystkie talerze 

na stół za jednym zamachem.

UPPDATERA
Taca na sztućce

129,-/szt.

1

3

5

Regulowane kołki organizera UPPDATERA 

utrzymują trzymane w szufladzie naczynia  

i przybory kuchenne na miejscu i nie pozwa-

lają im się przesuwać.

2 UPPDATERA
Wkład do szuflady  
na przyprawy

1499/szt.

6 UPPDATERA
Organizer  
do szuflady

6999
/szt.

UPPDATERA
Stojak na talerze

3999/szt.

4

ikeaproduct:704.331.04
ikeaproduct:304.599.78
ikeaproduct:804.332.07
ikeaproduct:704.861.78
ikeaproduct:504.861.79
ikeaproduct:004.600.11


14 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 15
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16 METOD/ASKERSUND METOD/ASKERSUND 17

Wymiary poglądowe

240 cm

160 cm

METOD/ASKERSUND kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

12290,-
366,65 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 708,-
Sprzęt AGD 10294,-

Coś dla ciała,  
coś dla duszy
Ciesz się życiem w przytulnym wnętrzu własnego domu – od porannej 
filiżanki aromatycznej herbaty lub kawy po całonocną imprezę w gronie 
najlepszych przyjaciół. Uporządkowane wnętrze szafek pozwala zapo-
mnieć o kuchennym bałaganie, a jasne fronty ASKERSUND stanowią 
atrakcyjne tło dla codzienności.

  Kuchnia METOD z drzwiami, frontami szuflad 
ASKERSUND imitującymi jasny jesion oraz gładko 
domykającymi się szufladami MAXIMERA 12290,- 
Obudowy szafek METOD wykończone białą folią 
melaminową. Drzwi, fronty szuflad ASKERSUND 
wykończone folią melaminową. Szuflady 
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii 
melaminowej. Dodano czarne uchyty BORGHAMN 
ze stali malowanej proszkowo oraz laminowany 
blat SÄLJAN imitujący jasnoszary minerał.

 1 BUNKEFLO lampa wisząca 119,- Lakierowana 
bezbarwnie lita brzoza i stal malowana proszko-
wo. Projekt: Mårten Cyrén. Ø36cm. Biały/brzoza 
604.883.90

 2 ASKERSUND drzwi 55,-/szt. Należy uzupełnić gałką 
lub uchwytem. Wykończenie z folii melaminowej. 
S40×W80cm. Imitacja jasnego jesionu 303.318.57

Montaż
Wszystkie nasze produkty  
są projektowane tak, aby 
można je było złożyć samo-
dzielnie, jednak w razie  
potrzeby z przyjemnością  
w tym pomożemy.

1

ASKERSUND
Drzwi

55,-/szt.

2

ikeaproduct:604.883.90
ikeaproduct:303.318.57
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18 METOD/ASKERSUND METOD/ASKERSUND 19

 1 DALFRED stołek barowy 179,-/szt. Możliwość re-
gulacji wysokości. Pasuje do blatu o wysokości 
90 i 110 cm. Malowane lite drewno. Projekt: 
Sarah Fager. Siedzisko Ø50, W63–74cm. Czarny 
601.556.02

 2 MITTLED listwa oświetleniowa LED 89,-/szt.  
Na czas kolacji albo spotkania ze znajomymi moż-
na z łatwością przygasić światło, ponieważ oświe-
tlenie blatu posiada regulację natężenia światła. 
Aluminium. D60cm. Z możliwością przyciemnia-
nia/biały 605.285.84 

 3 DELSJÖN bateria kuchenna 349,- Metalizowany 
mosiądz, cynk i tworzywo poliamidowe. W36cm. 
Imitacja cyny 604.887.81 

 4 UPPDATERA taca na sztućce 99,99 Przegródki 
można powiększyć, wyjmując jedną lub kilka  
krótszych ścianek. Pasuje do szuflad o szerokości  
40 cm. W szufladach o innych wymiarach  
możesz połączyć ze sobą kilka różnych tacek. 
Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt:  
S. Fager/F. Cayouette. S31,6×G49,5, W5,6cm.  
Jasny bambus 404.599.73

 5 ASKERSUND front szuflady 35,- Należy uzupełnić 
gałką lub uchwytem. Wykończenie z folii mela-
minowej. S40×W40cm. Imitacja jasnego jesionu 
603.318.70

Udane połączenie piękna i funkcjonalności
Urządź własną spiżarkę za pomocą zestawu UTRUSTA pozwalającego 
ukryć kilka szuflad za wspólnym frontem wysokiej szafki. Dzięki  
takiemu rozwiązaniu zawsze wiesz, jakimi zapasami dysponujesz,  
a co trzeba dopisać do listy zakupów. Listwa oświetleniowa LED 
MITTLED skutecznie rozświetla blat, ułatwiając zmywanie naczyń  
i opłukiwanie warzyw.

Zainspiruj się! Decydując się na nieco  
krótsze drzwi, możesz wygospodarować  
w szafce METOD dodatkowe miejsce  
na otwarte półki.

DELSJÖN
Bateria kuchenna

349,-/szt.

3

1 DALFRED
Stołek barowy

179,-/szt.

2

4

5

ikeaproduct:601.556.02
ikeaproduct:803.596.17
ikeaproduct:604.887.81
ikeaproduct:404.599.73
ikeaproduct:603.318.70


18 METOD/ASKERSUND METOD/ASKERSUND 19

 1 DALFRED stołek barowy 179,-/szt. Możliwość re-
gulacji wysokości. Pasuje do blatu o wysokości 
90 i 110 cm. Malowane lite drewno. Projekt: 
Sarah Fager. Siedzisko Ø50, W63–74cm. Czarny 
601.556.02

 2 MITTLED listwa oświetleniowa LED 89,-/szt.  
Na czas kolacji albo spotkania ze znajomymi moż-
na z łatwością przygasić światło, ponieważ oświe-
tlenie blatu posiada regulację natężenia światła. 
Aluminium. D60cm. Z możliwością przyciemnia-
nia/biały 605.285.84 

 3 DELSJÖN bateria kuchenna 349,- Metalizowany 
mosiądz, cynk i tworzywo poliamidowe. W36cm. 
Imitacja cyny 604.887.81 

 4 UPPDATERA taca na sztućce 99,99 Przegródki 
można powiększyć, wyjmując jedną lub kilka  
krótszych ścianek. Pasuje do szuflad o szerokości  
40 cm. W szufladach o innych wymiarach  
możesz połączyć ze sobą kilka różnych tacek. 
Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt:  
S. Fager/F. Cayouette. S31,6×G49,5, W5,6cm.  
Jasny bambus 404.599.73

 5 ASKERSUND front szuflady 35,- Należy uzupełnić 
gałką lub uchwytem. Wykończenie z folii mela-
minowej. S40×W40cm. Imitacja jasnego jesionu 
603.318.70

Udane połączenie piękna i funkcjonalności
Urządź własną spiżarkę za pomocą zestawu UTRUSTA pozwalającego 
ukryć kilka szuflad za wspólnym frontem wysokiej szafki. Dzięki  
takiemu rozwiązaniu zawsze wiesz, jakimi zapasami dysponujesz,  
a co trzeba dopisać do listy zakupów. Listwa oświetleniowa LED 
MITTLED skutecznie rozświetla blat, ułatwiając zmywanie naczyń  
i opłukiwanie warzyw.

Zainspiruj się! Decydując się na nieco  
krótsze drzwi, możesz wygospodarować  
w szafce METOD dodatkowe miejsce  
na otwarte półki.

DELSJÖN
Bateria kuchenna

349,-/szt.

3

1 DALFRED
Stołek barowy

179,-/szt.

2

4

5

ikeaproduct:601.556.02
ikeaproduct:803.596.17
ikeaproduct:604.887.81
ikeaproduct:404.599.73
ikeaproduct:603.318.70


20 METOD/BODARP METOD/BODARP 21

Wymiary poglądowe

280 cm

280 cm

METOD/BODARP kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

14590,-
435,27 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 2656,-
Sprzęt AGD 13395,-

Solidna dawka energii
Tak to już jest, że ledwo skończysz jedno, a już musisz zaczynać drugie. 
Wielofunkcyjna kuchnia będzie twoim sprzymierzeńcem w staraniach,  
by korzystać z uroków życia, nawet gdy codzienność nie daje chwili wytchnie-
nia, od gotowania po wspólne delektowanie się efektami tego gotowania  
z bliskimi osobami. Zamontowane na wszystkich szafkach szarozielone  
fronty BODARP tworzą jednolity wystrój w nowoczesnym wydaniu.

  Kuchnia METOD z szarozielonymi drzwiami, fron-
tami szuflad BODARP, gładko domykającymi się 
szufladami MAXIMERA, półkami na wino oraz 
otwartymi szafkami VADHOLMA 14590,- Obudowy 
szafek METOD wykończone białą folią melamino-
wą. Drzwi, fronty szuflad BODARP wykończone fo-
lią i folią z recyklingu. Szuflady MAXIMERA ze stali 
malowanej proszkowo i folii melaminowej. Półki 
na wino i otwarte szafki VADHOLMA wykończone 
bejcowaną, lakierowaną bezbarwnie okleiną jesio-
nową i folią. Dodano czarne uchwyty BAGGANÄS 
ze stali malowanej proszkowo i laminowany blat 
EKBACKEN imitujący brązowy orzech włoski.

 1 DELSJÖN bateria kuchenna 349,- Metalizowany 
mosiądz, cynk i tworzywo poliamidowe. W36cm. 
Imitacja cyny 604.887.81

 2 EFTERSMAK piekarnik z termoobiegiem 1599,- 
S59,4×G56,7, W58,9cm. Czarny 704.117.29

2 EFTERSMAK
Piekarnik  
z termoobiegiem

1599,-

1 DELSJÖN
Bateria kuchenna

349,-

Planowanie i konsultacje
Nawet w przypadku więk-
szych projektów liczą się  
detale. Omów swoją koncep-
cję z doświadczonymi projek-
tantami. Wspólnie dopracuje-
my każdy szczegół.

ikeaproduct:604.887.81
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22 METOD/BODARP

Twoja kuchnia, tak jak lubisz
Funkcjonalna kuchnia ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków. 
Szafka z wysuwaną spiżarką zapewnia wygodny dostęp do całej zawar-
tości, dzięki czemu zachęca do wykorzystania tego, co masz w domu.  
Z kolei wózek NISSAFORS, stacjonujący między szafkami, można w każ-
dej chwili wysunąć i podjechać nim tam, gdzie trzeba.

1 UTRUSTA
Wysuwana spiżarnia

1800,-

METOD/BODARP 23

 1 UTRUSTA wysuwana spiżarnia 1800,- 6 koszy  
zamontowanych na drzwiach oraz 6 wysuwanych 
koszy tworzą przestrzeń do przechowywania. 
S55,4×G56,3, W168cm. 505.153.46

 2 FÖRDELAKTIG płyta indukcyjna z wbudowanym 
okapem 4999,- S60×G52cm. Czarny 405.158.65

 3 NISSAFORS wózek 149,- Stal malowana prosz-
kowo. Projekt: Ebba Strandmark. D50,5×S30, 
W83cm. Czarny 203.997.77

 4 GRÅVAL krzesło dziecięce 449,- Wysokość krzesła 
można z łatwością dopasować do wzrostu dziecka 
lub wysokości stołu, ustawiając siedzisko na jed-
nym z 3 poziomów. Lakierowana bezbarwnie lita 
brzoza i okleina brzozowa. Projekt: David Wahl. 
Siedzisko S30×G23, W45–55cm. 504.103.54

GRÅVAL
 Krzesło dziecięce

449,-
4

3

Indukcyjną płytę grzewczą 
FÖRDELAKTIG możesz 
zamontować, gdzie tylko 
chcesz. Zintegrowany okap 
działa w pełni automatycz-
nie – im większa moc grza-
nia, tym większa prędkość 
wentylatora.

2 FÖRDELAKTIG
Płyta indukcyjna  
z wbudowanym okapem

4999,-

ikeaproduct:405.158.65
ikeaproduct:203.997.77
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 4 GRÅVAL krzesło dziecięce 449,- Wysokość krzesła 
można z łatwością dopasować do wzrostu dziecka 
lub wysokości stołu, ustawiając siedzisko na jed-
nym z 3 poziomów. Lakierowana bezbarwnie lita 
brzoza i okleina brzozowa. Projekt: David Wahl. 
Siedzisko S30×G23, W45–55cm. 504.103.54

GRÅVAL
 Krzesło dziecięce

449,-
4

3

Indukcyjną płytę grzewczą 
FÖRDELAKTIG możesz 
zamontować, gdzie tylko 
chcesz. Zintegrowany okap 
działa w pełni automatycz-
nie – im większa moc grza-
nia, tym większa prędkość 
wentylatora.

2 FÖRDELAKTIG
Płyta indukcyjna  
z wbudowanym okapem

4999,-

ikeaproduct:405.158.65
ikeaproduct:203.997.77


24 METOD/VEDDINGE/KUNGSFORS METOD/VEDDINGE/KUNGSFORS 25

Wymiary poglądowe

180 cm
420 cm

METOD/VEDDINGE kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

8190,-
244,33 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 608,-
Sprzęt AGD 11294,-

Proste miłego początki
Jeśli codzienne życie daje ci niezły wycisk, z pewnością docenisz odprę-
żający charakter gładkich frontów VEDDINGE. Przestronne szafki pomo-
gą ci zadbać o porządek wśród przyborów kuchennych, które szybko 
znikają z widoku, gdy podajesz do stołu.

  Kuchnia METOD z białymi drzwiami, frontami szu-
flad VEDDINGE i gładko domykającymi się szufla-
dami MAXIMERA 8190,- Obudowy szafek METOD 
wykończone białą folią melaminową. Drzwi, fronty 
szuflad VEDDINGE z malowanym wykończeniem. 
Szuflady MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo 
i folii melaminowej. Dodano uchwyty ÖSTERNÄS 
z garbowanej skóry i laminowany blat EKBACKEN 
imitujący jasnoszary beton.

 1 BEJUBLAD kuchenka mikrofalowa 2199,- Moc 
wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 1000W. 
S59,5×G46,8, W39,7cm.Biały 904.117.47

 2 BEJUBLAD piekarnik z termoobiegiem 1599,- 
S59,5×G56,9, W59,5cm. Białe szkło 604.116.64 

 3 ÄLMAREN bateria kuchenna 249,- Metalizowany 
mosiądz. Projekt: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
W36cm. Stalowy 004.551.61

ÄLMAREN
Bateria kuchenna

249,-
3

BEJUBLAD
Piekarnik  
z termoobiegiem

1599,-

2

1

ikeaproduct:004.551.61
ikeaproduct:604.116.64
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26 METOD/VEDDINGE/KUNGSFORS METOD/VEDDINGE/KUNGSFORS 27

 1 KUNGSFORS szyna z półką i kratką ścienną 650,-
 Bejcowana, lakierowana okleina jesionowa i stal 
nierdzewna. Projekt: Ehlén Johansson. Stal nie-
rdzewna/jesion 193.084.05

 2 KUNGSFORS szyna z półką i listwą magnetyczną 
na noże 409,99/szt. Ustawienie półek możesz do-
pasować do swoich potrzeb. Bejcowana, lakiero-
wana okleina jesionowa i stal nierdzewna. Projekt: 
Ehlén Johansson. S64×G32, W80cm. Stal nierdzew-
na/jesion 392.543.26

 3 RISATORP kosz 34,99 Stal malowana prosz-
kowo i okleina brzozowa klejona warstwowo. 
Projekt: Wiebke Braasch. D25×S26, W18cm. Biały 
902.816.18

 4 VARIERA pojemnik 24,99 Delikatnie zaokrąglone 
krawędzie ułatwiają czyszczenie. Można połączyć 
z pojemnikami VARIERA w innych rozmiarach oraz 
pozostałymi akcesoriami z serii VARIERA. Plastik. 
Projekt: Marcus Arvonen. S33,5×G24, W14,5cm. 
Biały 701.772.55

 5 FÖRHÖJA barek kuchenny 599,- Zapewnia dodat-
kowe miejsce do przechowywania w kuchni. Lita 
brzoza. Projekt: Nike Karlsson. D100×S43, W90cm. 
800.359.20

Zachowaj otwarty umysł
Poczuj się we własnej kuchni jak na zapleczu prawdziwej restauracji  
i zapewnij sobie wygodny dostęp do najczęściej używanych akcesoriów, 
przechowując je z użyciem wiszących akcesoriów KUNGSFORS. Barek 
kuchenny FÖRHÖJA pełni funkcję dodatkowej przestrzeni roboczej  
w trakcie przygotowywania jedzenia, a w dodatku można bez trudu 
przetransportować go tam, gdzie akurat jest potrzebny.

FÖRHÖJA
Barek kuchenny

599,-
5

KUNGSFORS
Szyna z półką i listwą magnetyczną na noże

40999/szt.

2

4

1

RISATORP
Kosz

3499/szt.

3

ikeaproduct:193.084.05
ikeaproduct:392.543.26
ikeaproduct:902.816.18
ikeaproduct:701.772.55
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Świadome życie w domu
Marzy ci się nowoczesna kuchnia w eleganckim i ponadczasowym  
stylu? Pełne niepowtarzalnego charakteru fronty SINARP wprowadzą 
do niej atmosferę domowego ciepła. Połączenie wysokiej jakości  
wykonania i atrakcyjnej powierzchowności błyskawicznie zamienią 
kuchnię w serce twojego domu.

28 METOD/SINARP METOD/SINARP 29

Wymiary poglądowe

83
 c

m

270 cm

310 cm

METOD/SINARP kuchnia 
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

14490,-
432,28 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 2278,-
Sprzęt AGD 16994,-

  Kuchnia METOD z brązowymi drzwiami, frontami 
szuflad SINARP i gładko domykającymi się szufla-
dami MAXIMERA 14490,- Obudowy szafek METOD 
wykończone białą folią melaminową. Drzwi, fron-
ty szuflad SINARP wykończone bejcowaną, lakie-
rowaną bezbarwnie okleiną dębową. Szuflady 
MAXIMERA ze stali malowanej proszkowo i folii 
melaminowej. Dodano brązowe uchwyty i gałki 
NYDALA z cynku malowanego proszkowo i lamino-
wany blat EKBACKEN imitujący biały marmur.

 1 SINARP front szuflady 180,-/szt. Należy uzupełnić 
gałką lub uchwytem. Bejcowana, lakierowana  
bezbarwnie okleina dębowa. S60×W40cm. 
Brązowy 504.041.69

1 SINARP
Front szuflady

180,-/szt.
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30 METOD/SINARP METOD/SINARP 31

Dopracowane w szczegółach
Doskonałość polega na dbałości o najmniejsze detale. Zlew wykonany  
z kompozytu kwarcowego jest niezwykle trwały, a naturalne przebar-
wienia na jego powierzchni nadają mu niepowtarzalny charakter.  
A jeśli nie masz nic przeciwko, szafki METOD z frontami wykończonymi 
ciemną okleiną drewnianą mogą zawędrować aż do jadalni.

 1 SINARP drzwi 170,-/szt. Bejcowana, lakierowa-
na bezbarwnie okleina dębowa. S40×W60cm. 
Brązowy 904.041.53

 2 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem 
1299,- Metalizowany mosiądz. Projekt: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. W31cm. Stalowy 903.594.95 

 3 KILSVIKEN zlew jednokomorowy, wpuszczany 
979,- S56×G46cm. Szary/beżowy/kompozyt kwar-
cowy 093.370.26

 4 MITTLED oświetlenie LED do szuflad, z czujnikiem 
79,- Światło automatycznie włącza się po otwarciu 
szuflady i gaśnie po jej zamknięciu, dzięki czemu 
energia się nie marnuje. Wbudowane źródło świa-
tła LED. Aluminium. D36cm. Z możliwością przy-
ciemniania/biały 304.635.17

Czujnik w baterii kuchennej TÄMNAREN  
pozwala odkręcać i zakręcać wodę  
delikatnym ruchem dłoni – to praktyczne  
i higieniczne rozwiązanie.

Wykonana z litego drewna 
krawędź frontu SINARP nadaje 
kuchni rzemieślniczy charakter.

SINARP
Drzwi

170,-/szt.

1

3

4

TÄMNAREN
Bateria kuchenna  
z czujnikiem

1299,-

2

ikeaproduct:904.041.53
ikeaproduct:903.594.95
ikeaproduct:093.370.26
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32 METOD/SINARP METOD/SINARP 33

 1 ANRÄTTA kuchenka mikrofalowa 2099,-  
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 1000W. 
S59,5×G46,8, W39,7cm. Stal nierdzewna 704.117.67

 2 ANRÄTTA piekarnik z termoobiegiem i funkcją  
pyrolizy 2099,- S59,5×G56,9, W59,5cm. Stal nie-
rdzewna 004.117.18

 3 VINTERKALL dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka 
5499,- Pojemność lodówki: 341l. Pojemność  
zamrażarki: 171l. S83,3×G65,5, W189,8cm. Stal  
nierdzewna 604.901.28

 4 UNDERVERK wbudowany okap kominowy 1099,- 
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wen-
tylacyjnego: 630 m³/h. Poziom hałasu przy maks. 
prędkości wyciągu: 64 dB (A). Moc silnika: 250W. 
S59,9×G35,8cm. Stal nierdzewna 703.891.39

 5 HÖGKLASSIG płyta indukcyjna 2499,- Płyta z in-
dukcyjnymi polami grzewczymi: Prawy przód: 
17x26,5 cm – 2300W, z funkcją booster 3200W. 
Lewy przód: 22x22 cm – 2300W, z funkcją boost-
er 3200W. Lewy tył: 22x22 cm – 2300W, z funkcją 
booster 3200W. Prawy tył: 17x26,5 cm - 2300W, 
z funkcją booster 3200W. S59×G52cm. Czarny 
404.678.26

Pełen asortyment sprzętów AGD 
znajdziesz na IKEA.pl/AGD.

VINTERKALL
Dwudrzwiowa  
lodówko-zamrażarka

5499,-
3

1 ANRÄTTA
Kuchenka mikrofalowa

2099,-

5 HÖGKLASSIG
Płyta indukcyjna

2499,-

2

4

Ukryj przeznaczony do zabudo-
wy okap UNDERVERK w szafce, 
żeby nie zaburzać prostych  
linii kuchni.

Twoi niezastąpieni 
pomocnicy
Wysokiej jakości sprzęty AGD, wyróżniające się innowacyjnymi funkcjami  
i dopracowanym wzornictwem, które świetnie współgra z wnętrzem twojego 
domu, zdecydowanie ułatwiają gotowanie i czynią prace kuchenne bardziej 
inspirującymi. A do tego pozwalają zaoszczędzić sporo czasu i energii.

ikeaproduct:704.117.67
ikeaproduct:004.117.18
ikeaproduct:604.901.28
ikeaproduct:703.891.39
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34  35

 1 DELSJÖN bateria kuchenna 349,-  Metalizowany mosiądz, cynk i tworzywo 
poliamidowe. W36cm. Imitacja cyny 604.887.81 

 2 VOXTORP drzwi 90,-/szt. Wykończenie z folii. Projekt: H. Preutz/W. Braasch. 
S40×W40cm. Ciemnoszary 204.540.90

 3 FRÖJERED front szuflady 70,-/szt. Lakierowany bezbarwnie bambus. Projekt: 
Maja Ganszyniec. S40×W20cm. Jasny bambus 504.416.47

 4 INSJÖN bateria kuchenna 449,- Chromowany mosiądz. Projekt: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. W40cm. Chromowany 703.701.25 

 5 STENSUND front szuflady 90,-/szt. Należy uzupełnić gałką lub uchwytem. 
Malowane wykończenie. S60×W20cm. Beżowy 004.531.95

 6 GAMLESJÖN bateria kuchenna 499,-  Metalizowany mosiądz. Projekt:  
Brickstad/Palleschitz/Petersén. W36cm. Szczotkowany czarny metal 203.416.73 

 7 LERHYTTAN front szuflady 195,-/szt. Należy uzupełnić gałką lub uchwytem. 
Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity jesion i okleina jesionowa. Projekt: 
Francis Cayouette. S60×W40cm. Bejcowany na czarno 903.560.72

 8 JÄRSTA drzwi 150,-/szt. Wykończenie z folii, z połyskiem. S60×W60cm.  
Z połyskiem/jasnoturkusowy 904.699.84

 9 TÄMNAREN bateria kuchenna z czujnikiem 1299,- Metalizowany mosiądz. 
Projekt: Brickstad/Palleschitz/Petersén. W31cm. 903.594.95 

 10 RINGHULT front szuflady 100,-/szt. Należy uzupełnić gałką lub uchwytem. 
Wykończenie z folii, z połyskiem. S60×W40cm. Z połyskiem/biały 302.051.04

Kuchnia bardzo 
osobista
Ciesz się wyjątkową kuchnią, urządzoną od początku do 
końca po twojemu. Kolorystyka oraz zastosowane wzory 
i materiały mają ogromny wpływ na efekt końcowy.

Poznaj szeroki wybór kuchni w różnych  
stylach. Baw się pomysłami, dopóki nie  
znajdziesz połączenia, które w pełni  
odpowiada twoim oczekiwaniom.

JÄRSTA
Drzwi

150,-/szt.

8

STENSUND
Front szuflady

90,-/szt.

5

7 LERHYTTAN
Front szuflady

195,-/szt.

3 FRÖJERED
Front szuflady

70,-/szt.

4

9

10

2

1

Planowanie i konsultacje
Nawet w przypadku więk-
szych projektów liczą się de-
tale. Omów swoją koncepcję 
z doświadczonymi projektan-
tami. Wspólnie dopracujemy 
każdy szczegół.

6
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36 METOD/BODBYN METOD/BODBYN 37

Wymiary poglądowe

120 cm

400 cm

METOD/BODBYN kuchnia 
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

16490,-
491,95 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 1008,-
Sprzęt AGD 14389,-

Wyrafinowanie  
w najczystszej postaci
Stwórz zachwycającą oazę spokoju, osobistą i jednocześnie  
gościnną przestrzeń, której nie przeszkadza ograniczony  
metraż. Kluczem do sukcesu jest wszechstronny system mebli  
kuchennych METOD. Fronty BODBYN z fazowanymi krawędziami  
w połączeniu z przeszklonymi drzwiami wprowadzą do twojego  
domu przyjemną, rustykalną atmosferę.

  Kuchnia METOD z szarymi drzwiami, frontami  
szuflad i drzwiami szklanymi BODBYN oraz gładko 
domykającymi się szufldami MAXIMERA, otwar-
tymi szafkami i pojemnikami TORNVIKEN 16490,- 
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 i pojemniki TORNVIKEN z malo-
wanym wykończeniem. Dodano uchwyty i gałki 
ENERYDA z chromowanego aluminium oraz lami-
nowany blat SÄLJAN imitujący czarny minerał.

 1 SMAKSAK piekarnik z termoobiegiem 1999,-
 S59,4×G56,7, W58,9cm. Czarny 904.117.28 

 2 BEKVÄM barek kuchenny 349,- Zapewnia dodatko-
wy blat roboczy oraz miejsce do przechowywania. 
Lita brzoza. D58×S50, W85cm. Brzoza 302.403.48

BEKVÄM
Barek kuchenny

349,-
2

1 SMAKSAK
Piekarnik  
z termoobiegiem

1999,-

ikeaproduct:904.117.28
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 1 SÄLJAN blat 349,- Wysokociśnieniowy laminat 

melaminowy. D246×G63,5cm. Grubość 3,8cm. 

Czarny/imitacja minerału/laminat 702.022.12

 2 HULTARP hak 14,99/5 szt. Można łączyć z innymi 

akcesoriami z serii HULTARP. Stal malowana prosz-

kowo. Projekt: Ebba Strandmark. W7cm. Czarny 

104.444.45

 3 HULTARP pojemnik 29,99/szt. Stal malowana 

proszkowo i plastik. Projekt: Ebba Strandmark. 

S14×G16, W12cm. Czarny 304.444.54

 4 TORNVIKEN pojemnik 70,-/szt. Pasuje do szaf-

ki TORNVIKEN. Pojemnik można całkowicie wy-

sunąć, żeby mieć łatwiejszy dostęp do jego za-

wartości. Malowane wykończenie. Projekt: Ebba 

Strandmark. S16×G34, W15cm. Szary 003.589.66 

Wymarzona kuchnia na wyciągnięcie ręki

Urządź ją i rozplanuj dokładnie tak, jak chcesz. Płytka szafka doskonale 

czuje się w ciasnych narożnikach i pozwala wykorzystać każdy zakątek 

kuchni. Szyna HULTARP z haczykami i pojemnikami oraz otwarta szafka 

TORNVIKEN z wysuwanymi pojemnikami są praktycznymi i jednocze-

śnie atrakcyjnymi dodatkami do wystroju.

TORNVIKEN
Pojemnik

70,-/szt.

4

3 HULTARP
Pojemnik

2999
/szt.

1 SÄLJAN
Blat

349,-

2
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40 METOD/BODBYN METOD/BODBYN 41

 1 MITTLED reflektor LED 59,-/szt. Wbudowane źró-
dło światła LED. Tworzywo akrylowe. Ø83, W11mm. 
Z możliwością przyciemniania/biały 005.286.62 

 2 UTRUSTA front szuflady, niski 40,- Malowane wy-
kończenie. S55,5×W8cm. Biały 402.046.51

 3 BODBYN drzwi szklane 250,-/szt. Należy uzupełnić 
gałką lub uchwytem. Malowane wykończenie  
i szkło hartowane. S40×W80cm. Szary 304.850.48

 4 BODBYN front szuflady 105,-/szt. Należy uzupeł-
nić gałką lub uchwytem. Malowane wykończenie. 
S60×W40cm. Szary 802.210.50

Dzięki ukryciu za wysokim frontem  
drugiej, mniejszej szuflady zapomnisz  
o bałaganie i zawsze bez problemu  
znajdziesz to, czego potrzebujesz.

BODBYN
Drzwi szklane

250,-/szt.

3

1 MITTLED
Reflektor LED

59,-/szt.

4 BODBYN
Front szuflady

105,-/szt.

2

Rozświetl swoją kuchnię i zapewnij sobie 
wygodny przegląd zawartości szafek, montu-
jąc w nich reflektory LED MITTLED z funkcją 
przyciemniania.

ikeaproduct:304.353.98
ikeaproduct:402.046.51
ikeaproduct:702.210.60
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42 METOD/FRÖJERED/VEDDINGE METOD/FRÖJERED/VEDDINGE 43

Wymiary poglądowe

32
0 

cm

400 cm

METOD/VEDDINGE/FRÖJERED kuchnia
Co obejmuje cena? Patrz str. 48.

15290,-
456,15 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 1658,-
Sprzęt AGD 11895,-

Zadbaj o miejsce na to, 
co w życiu najlepsze
Wyciągnij rękę w stronę natury bez opuszczania wygodnego wnętrza 
swojego domu. Utrzymana w jasnej kolorystyce kuchnia z frontami 
FRÖJERED i VEDDINGE skutecznie poprawia samopoczucie. Starannie 
rozmieszczone szafki gwarantują, że na wszystko starczy miejsca, a ich 
zawartość będzie łatwo dostępna. A skoro niczego nie trzeba szukać, 
pozostaje więcej czasu dla osób, które najwięcej dla ciebie znaczą.

  Kuchnia METOD z białymi drzwiami, frontami szu-
flad VEDDINGE, jasnobambusowymi frontami szu-
flad FRÖJERED i gładko domykającymi się szufla-
dami MAXIMERA 15290,- Obudowy szafek METOD 
wykończone białą folią melaminową. Drzwi, fronty 
szuflad VEDDINGE z malowanym wykończeniem. 
Fronty szuflad FRÖJERED wykończone lakierowa-
nym bezbarwnie bambusem. Szuflady MAXIMERA 
ze stali malowanej proszkowo i folii melamino-
wej. Dodano białe uchwyty BILLSBRO z aluminium 
malowanego proszkowo oraz laminowany blat 
EKBACKEN imitujący biały marmur.

 1 VEDDINGE drzwi 75,-/szt. Malowane wykończenie. 
S40×W60cm. Biały 602.054.33

 2 FRÖJERED front szuflady 170,-/szt. Lakierowany 
bezbarwnie bambus. Projekt: Maja Ganszyniec. 
S80×W40cm. Jasny bambus 204.416.82

VEDDINGE
Drzwi

75,-/szt.

1

FRÖJERED
Front szuflady

170,-/szt.

2

Montaż
Wszystkie nasze produkty  
są projektowane tak, aby 
można je było złożyć samo-
dzielnie, jednak w razie 
potrzeby z przyjemnością  
w tym pomożemy.

ikeaproduct:602.054.33
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Zużywaj mniej i wykorzystuj ponownie
Prowadzenie bardziej zrównoważonego życia to między 
innymi niepozwalanie, aby kupione jedzenie się zmarno-
wało. Gładko pracujące szuflady MAXIMERA wysuwają  
się w całości, zapewniając wygodny dostęp do całej za-
wartości. A po wszystkim zamykają się delikatnie i po  
cichu. Nie zapominaj też o produktach, które schowały 
się w głębi lodówki! Obrotowa podstawka SNURRAD 
wysuwa się z lodówki i obraca, dzięki czemu nawet naj-
mniejszy słoiczek nie ukryje się przed twoim wzrokiem.

MAXIMERA
Szuflada, 
z wysokim frontem

200,-/szt.

2

HÅLLBAR
Rozwiązanie do sortowania odpadów

30496
3

1 SNURRAD
Obrotowa podstawka

150,-/szt.

Gdy skończysz gotować, seria HÅLLBAR 
pomoże ci posortować różne odpady do 
poszczególnych koszy – ta prosta czynność 
stanowi pierwszy krok na drodze odpadów  
ku nowemu życiu.

 1 SNURRAD obrotowa podstawka 150,-/szt. Wysuwa się i obraca w zakresie 
360°, zapewniając wygodny przegląd i dostęp do zawartości. Tworzywo SAN. 
S42×G28cm. Przezroczysty 905.061.04

 2 MAXIMERA szuflada, z wysokim frontem 200,-/szt. Szuflady domykają się powoli, 
cicho i delikatnie dzięki wbudowanym amortyzatorom. Można uzupełnić prze-
grodą MAXIMERA, żeby uporządkować zawartość szuflady i zabezpieczyć ją przed 
przesuwaniem. Stal malowana proszkowo i folia melaminowa. S36,4×G54,2, 
W21,2cm. Biały 002.046.34

 3 HÅLLBAR rozwiązanie do sortowania odpadów 304,96 Zestaw złożony z 5 koszy 
do sortowania wszelkich odpadów – od kartonów, butelek i puszek, po mniejsze 

opakowania, żarówki i baterie – oraz 1 kosza na suche i mokre odpady organ-
iczne. Do montażu w wysokiej szufladzie MAXIMERA 80x60 cm lub 80x45 cm, 
tak aby za szufladą pozostało miejsce na poprowadzony przy ścianie odpływ. 
Stal malowana proszkowo i tworzywo polipropylenowe. Projekt: Henrik Preutz. 
S74,7×G43,2cm. Jasnoszary 093.096.98
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Świeże podejście  
do jedzenia
Jedną z najskuteczniejszych zachęt do życia w sposób bardziej przyja-
zny środowisku jest smaczne jedzenie. Zaplanuj apetyczne menu na 
cały tydzień i zadbaj o to, aby zawartość lodówki i spiżarki była dosko-
nale widoczna – dzięki temu nic nie pójdzie na marne, a tobie łatwiej 
będzie trzymać się zdrowych nawyków, nawet jeśli okoliczności nie 
będą temu sprzyjały. 

 1 IKEA 365+ pojemnik na żywność z pokrywką  
25,99/szt. Szczelna pokrywka z zatrzaskami chro-
ni zawartość pojemnika podczas mrożenia, dzięki 
czemu pojemnik świetnie nadaje się do przeno-
szenia i przechowywania resztek posiłków. Szkło 
żaroodporne, tworzywo sztuczne i guma siliko-
nowa. Projekt: Sarah Fager. D15×S15, W12cm. 1,2l. 
Kwadratowy 592.691.19

 2 IKEA 365+ pojemnik na żywność z pokrywką  
20,99/szt. Pojemnik oraz pokrywka są przezroczy-
ste, co ułatwia znajdowanie potrzebnych zapasów 
bez względu na to, gdzie je schowaliśmy. Szkło ża-
roodporne, tworzywo sztuczne i guma silikonowa. 
Projekt: Sarah Fager. Ø14, W9cm. 600ml. Okrągły 
392.690.97

 3 KORKEN słoik z pokrywką 9,99/szt. Szczelne za-
mknięcie pozwala jedzeniu zachować smak i aro-
mat na dłużej. Szkło, kauczuk naturalny i stal nie-
rdzewna. Ø11, W10,5cm. 0,5l. Szkło bezbarwne 
702.135.45

 4 EFTERFRÅGAD termos na żywnosć 39,99  
Szeroki otwór ułatwia napełnianie termosu  
i jedzenie bez przelewania zawartości do innego 
naczynia. Zawartość termosu pozostaje ciepła  
nawet przez 6 godzin. Stal nierdzewna i tworzywo 
sztuczne. Projekt: Anna Efverlund. W14cm. 0,5l. 
402.883.54

Zachowaj smaczne resztki posiłku na  
jutrzejszy lunch (albo żeby wspomóc  
sąsiada w potrzebie).

Świeże warzywa prosto ze słoika!  
Założenie niewielkiego kuchennego  
ogródka warzywnego to nic trudnego.

Czy ktoś wspominał o diecie pudełkowej? 
Pojemniki na żywność, choć niewielkie, 
potrafią całkowicie odmienić twoje codzienne 
przyzwyczajenia. Doskonale sprawdzają  
się do przechowywania zapasów jedzenia  
(co ułatwia planowanie zakupów)  
i przygotowanych wcześniej posiłków.

IKEA 365+
Pojemnik na żywność  
z pokrywką

2099/szt.

2

KORKEN
Słoik z pokrywką

999/szt.

3

1

4
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Świeże podejście  
do jedzenia
Jedną z najskuteczniejszych zachęt do życia w sposób bardziej przyja-
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i jedzenie bez przelewania zawartości do innego 
naczynia. Zawartość termosu pozostaje ciepła  
nawet przez 6 godzin. Stal nierdzewna i tworzywo 
sztuczne. Projekt: Anna Efverlund. W14cm. 0,5l. 
402.883.54
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Założenie niewielkiego kuchennego  
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Meble kuchenne METOD 
mają bezpłatną 25-letnią 
gwarancję.

Fronty szafek  
kuchennych METOD
Oferujemy szeroki wybór frontów różniących się stylem i rodzajem 
wykończenia, więc z pewnością znajdziesz takie, które będą odpowia-
dać twoim upodobaniom i budżetowi. Zajrzyj do tabeli poniżej, żeby 
zobaczyć, ile kosztowałby każdy z frontów w przedstawionej tu przykła-
dowej kuchni.

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.

ASKERSUND imitacja 
jasnego jesionu 55,- 
S40×W80cm. Wykończe-
nie z folii melaminowej.

1

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

BODBYN szary 135,- S40×W80cm. Malowane wykoń-
czenie. BODBYN szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

2 3

BODBYN kremowy 135,- S40×W80cm. Malowane wy-
kończenie. BODBYN szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

4

ENKÖPING imitacja białego drewna 80,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii. ENKÖPING szklane drzwi 135,- 
S40×W80cm. Wykończenie z folii i szkło hartowane.

5

KUNGSBACKA antracy-
towy 135,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii i folii  
z recyklingu.

LERHYTTAN bejcowany na czarno 230,- S40×W80cm. 
Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity jesion/
okleina jesionowa. LERHYTTAN szklane drzwi 330,- 
S40×W80cm. Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity 
jesion i szkło hartowane.

LERHYTTAN jasnoszary 230,- S40×W80cm. Barwiona, 
lakierowana bezbarwnie lita brzoza/okleina brzozowa.   
LERHYTTAN szklane drzwi 330,- S40×W80cm. Bar-
wiona, lakierowana bezbarwnie lita brzoza i szkło 
hartowane.

121110

BODBYN
Kremowy

135,-/szt.
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ENKÖPING imitacja orzecha włoskiego 80,- 
S40×W80cm. Wykończenie z folii. ENKÖPING szklane 
drzwi 135,- S40×W80cm. Wykończenie z folii i szkło 
hartowane.

6

HAVSTORP jasnoróżowy 
80,- S40×W80cm. Malowa-
ne wykończenie.

HAVSTORP beżowy 90,- 
S40×W80cm. Malowane 
wykończenie.

7 8

Nowość KALLARP szaro-
niebieski z połyskiem 110,- 
S40×W80cm. Wykończe-
nie z folii z połyskiem.

9

ENKÖPING
Imitacja białego  
drewna

80,-/szt.

KALLARP
Szaroniebieski  
z połyskiem

110,-/szt.

Nowość

1. ASKERSUND imit. jasnego jesionu 2400,-

2. BODARP szarozielony 2750,-

3. BODBYN szary 2900,-

4. BODBYN kremowy 2900,-

5. ENKÖPING imit. białego drewna 2600,-

6. ENKÖPING imit. orzecha włoskiego 2600,-

7. HAVSTORP beżowy 2750,-

8. HAVSTORP jasnoróżowy 2750,-

9. KALLARP szaroniebieski z połyskiem 2850,-

10. KUNGSBACKA antracytowy 3150,-

11. LERHYTTAN bejcowany na czarno 3750,-

12. LERHYTTAN jasnoszary 3750,-

13. RINGHULT biały z połyskiem 2850,-

14. SINARP brązowy 3700,-

15. STENSUND beżowy 2950,-

16. STENSUND biały 2950,-

 17. VEDDINGE szary 2700,- 

18. VEDDINGE biały 2700,-

19. VOXTORP ciemnoszary 3000,-

20. VOXTORP biały z połyskiem 3200,-

21. VOXTORP matowy biały 3000,-



Meble kuchenne METOD 
mają bezpłatną 25-letnią 
gwarancję.

Fronty szafek  
kuchennych METOD
Oferujemy szeroki wybór frontów różniących się stylem i rodzajem 
wykończenia, więc z pewnością znajdziesz takie, które będą odpowia-
dać twoim upodobaniom i budżetowi. Zajrzyj do tabeli poniżej, żeby 
zobaczyć, ile kosztowałby każdy z frontów w przedstawionej tu przykła-
dowej kuchni.

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.

ASKERSUND imitacja 
jasnego jesionu 55,- 
S40×W80cm. Wykończe-
nie z folii melaminowej.

1

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

BODBYN szary 135,- S40×W80cm. Malowane wykoń-
czenie. BODBYN szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

2 3

BODBYN kremowy 135,- S40×W80cm. Malowane wy-
kończenie. BODBYN szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

4

ENKÖPING imitacja białego drewna 80,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii. ENKÖPING szklane drzwi 135,- 
S40×W80cm. Wykończenie z folii i szkło hartowane.

5

KUNGSBACKA antracy-
towy 135,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii i folii  
z recyklingu.

LERHYTTAN bejcowany na czarno 230,- S40×W80cm. 
Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity jesion/
okleina jesionowa. LERHYTTAN szklane drzwi 330,- 
S40×W80cm. Bejcowany, lakierowany bezbarwnie lity 
jesion i szkło hartowane.

LERHYTTAN jasnoszary 230,- S40×W80cm. Barwiona, 
lakierowana bezbarwnie lita brzoza/okleina brzozowa.   
LERHYTTAN szklane drzwi 330,- S40×W80cm. Bar-
wiona, lakierowana bezbarwnie lita brzoza i szkło 
hartowane.
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BODBYN
Kremowy

135,-/szt.
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ENKÖPING imitacja orzecha włoskiego 80,- 
S40×W80cm. Wykończenie z folii. ENKÖPING szklane 
drzwi 135,- S40×W80cm. Wykończenie z folii i szkło 
hartowane.

6

HAVSTORP jasnoróżowy 
80,- S40×W80cm. Malowa-
ne wykończenie.

HAVSTORP beżowy 90,- 
S40×W80cm. Malowane 
wykończenie.

7 8

Nowość KALLARP szaro-
niebieski z połyskiem 110,- 
S40×W80cm. Wykończe-
nie z folii z połyskiem.

9

ENKÖPING
Imitacja białego  
drewna

80,-/szt.

KALLARP
Szaroniebieski  
z połyskiem

110,-/szt.

Nowość

1. ASKERSUND imit. jasnego jesionu 2400,-

2. BODARP szarozielony 2750,-

3. BODBYN szary 2900,-

4. BODBYN kremowy 2900,-

5. ENKÖPING imit. białego drewna 2600,-

6. ENKÖPING imit. orzecha włoskiego 2600,-

7. HAVSTORP beżowy 2750,-

8. HAVSTORP jasnoróżowy 2750,-

9. KALLARP szaroniebieski z połyskiem 2850,-

10. KUNGSBACKA antracytowy 3150,-

11. LERHYTTAN bejcowany na czarno 3750,-

12. LERHYTTAN jasnoszary 3750,-

13. RINGHULT biały z połyskiem 2850,-

14. SINARP brązowy 3700,-

15. STENSUND beżowy 2950,-

16. STENSUND biały 2950,-

 17. VEDDINGE szary 2700,- 

18. VEDDINGE biały 2700,-

19. VOXTORP ciemnoszary 3000,-

20. VOXTORP biały z połyskiem 3200,-

21. VOXTORP matowy biały 3000,-



RINGHULT biały z poły-
skiem 110,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii,  
z połyskiem.

SINARP brązowy 220,- 
S40×W80cm. Bejcowana, 
lakierowana bezbarwnie 
okleina dębowa.

13 14

STENSUND beżowy 120,- S40×W80cm. Malowane wy-
kończenie. STENSUND szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

STENSUND biały 120,- S40×W80cm. Malowane wykoń-
czenie. STENSUND szklane drzwi 250,- S40×W80cm. 
Malowane wykończenie i szkło hartowane.

15

16

VEDDINGE szary 95,- 
S40×W80cm. Malowane 
wykończenie.

VEDDINGE biały 95,- 
S40×W80cm. Malowane 
wykończenie.

17 18

VOXTORP ciemnoszary 
135,- S40×W80cm. Wykoń-
czenie z folii.

VOXTORP matowy biały 
135,- S40×W80cm. Wykoń-
czenie z folii.

VOXTORP biały z poły-
skiem 155,- S40×W80cm. 
Wykończenie z folii,  
z połyskiem.

19 20 21

HASSLARP brązowy 
wzór 350,- S40×W80cm. 
Lakierowana bezbarwnie 
okleina z topoli.

FRÖJERED jasny bam-
bus 70,- S40×W20cm. 
Lakierowany bezbarwnie 
bambus.

JÄRSTA jasnoturkuso-
wy z połyskiem 150,- 
S40×W80cm. Wykończe-
nie z folii, z połyskiem.

VÅRSTA stal nierdzewna 
60,- S40×W20cm. Stal 
nierdzewna i folia mela-
minowa.

HASSLARP
Brązowy wzór

350,-/szt.

Drzwi HASSLARP, 
wykończone okleiną 
drewnianą ze wzorem 
w jodełkę, czynią wnę-
trze kuchni naprawdę 
wyjątkowym.

Idealnie gładka  
powierzchnia. 
Eleganckie linie  
i zintegrowane  
uchwyty drzwi 
VOXTORP nadadzą 
kuchni otwarty,  
nowoczesny 
charakter.

Zasmakuj w natural-
nym pięknie frontów 
FRÖJERED powsta-
jących z trwałego, 
zrównoważonego  
i szybko rosnącego 
bambusa.

VOXTORP
Matowy biały

135/szt.

50 Przegląd frontów Przegląd frontów 51

Kolorowe drzwi  
i fronty szuflad
Jeśli chcesz osiągnąć oryginalny efekt, 
nie ograniczaj się do jednego koloru 
ani modelu drzwi. Dodaj jedne lub 
kilka drzwi w kontrastującym kolorze 
albo drzwi przeszklone, żeby nadać 
swojej nowej kuchni niepowtarzalnego 
charakteru lub tchnąć w starą kuchnię 
odrobinę nowego życia.

STENSUND
Szklane drzwi

250,-/szt.

16

Odpręż się w lśniącej 
kuchni RINGHULT  
z wykończonymi  
na wysoki połysk  
frontami – odpornymi  
na zabrudzenie i ła-
twymi do utrzymania  
w czystości.
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Spotkanie kreatywności  
z prostotą
Szafki ENHET zawsze pasują jak ulał, bez względu na układ pomieszczeń 
w twoim domu. Wybierz jeden z wielu przystępnych cenowo zestawów 
dostępnych online (i ewentualnie dostosuj go do swoich potrzeb za 
pomocą konfiguratora), żeby niemal od razu cieszyć się nową praktyczną 
kuchnią. Prościej już się nie da!

 1 SKATTÅN pojemnik 5,- Zamienia niewykorzystaną przestrzeń pod otwartą obu-
dową ENHET w praktyczne miejsce, gdzie wszystko jest pod ręką. Tworzywo  
polipropylenowe. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø12, W34cm. 304.657.57

 2 KNAGGLIG skrzynka 59,99 Możesz zaoszczędzić miejsce, ustawiając dwie  
skrzynki jedna na drugiej. Niewykończona lita sosna. S46×G31, W25cm.  
Sosna 702.923.59

 3 SÖDÅKRA lampa wisząca 199,- Każda lampa jest niepowtarzalna, ponieważ po-
wstaje z naturalnego drewna brzozowego. Lakierowana bezbarwnie  
okleina brzozowa i stal malowana proszkowo. Projekt: Monika Mulder. Ø45cm. 
Brzoza 404.539.71

 4 ENHET kuchnia 2420,- Sprzęt AGD i oświetlenie są sprzedawane osobno. 
Wykończenie z folii i stal malowana proszkowo. S203×G63,5, W222cm.  
Biały 293.374.07

 5 MATÄLSKARE piekarnik z termoobiegiem 1199,- S59,5×G56,9, W59,5cm.  
Stalowy 403.687.65 

52 ENHET ENHET 53

Zestaw oświetlenia LED SKYDRAG/
TRÅDFRI opracowano specjalnie  
z myślą o kuchni ENHET – niczego  
w nim nie brakuje, a montaż to  
bułka z masłem.

Meble kuchenne ENHET i baterie kuchenne 
mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

1 SKATTÅN
Pojemnik

5,-

3 SÖDÅKRA
Lampa wisząca

199,-

5 MATÄLSKARE
Piekarnik  
z termoobiegiem

1199,-

2 KNAGGLIG
Skrzynka

5999

ENHET
Kuchnia

2420,-
4

ikeaproduct:304.657.57
ikeaproduct:702.923.59
ikeaproduct:193.856.44
ikeaproduct:404.539.71
ikeaproduct:403.687.65
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54 ENHET ENHET 55

Zadaj szyku
Wyeksponuj swoje ulubione przedmioty, a całą resztę pochowaj  
w szafkach. Obrotowa półka zamocowana na otwartej szafce ściennej 
pozwala trzymać codziennie używane rzeczy pod ręką. To idealne  
miejsce na buteleczki i słoiczki.

 1 ENHET wyspa kuchenna z półką 909,- Zestaw  
oferuje ogrom miejsca do otwartego przechowy-
wania – w sam raz na garnki, patelnie i koszyki  
na pieczywo. Można przygotowywać i podawać  
na niej jedzenie albo ustawić na środku dużą 
miskę z owocami. Stal malowana proszkowo. 
S123×G63,5, W91cm. Biały 693.315.16

 2 ENHET haczyk 5,-/2 szt. Haczyki można zamoco-
wać w rowkach pod otwartą obudową ENHET 
albo zawiesić na sprzedawanej osobno szynie 
ENHET. Stal malowana proszkowo. Projekt:  
E. Lilja Löwenhielm. D5cm. Biały 004.657.54

 3 ENHET obrotowa półka 45,- Sprytne mocowa-
nie pozwala szybko i bez najmniejszych trudności 
przytwierdzić półkę do otwartej obudowy ścien-
nej lub wysokiej z serii ENHET. Pasuje do dowolnej 
otwartej obudowy z serii ENHET. Stal malowa-
na proszkowo. Projekt: E. Lilja Löwenhielm. Ø21, 
W40cm. Antracytowy 204.657.34

 4 ENHET wisząca półka do regału 40,-  Półkę moż-
na zamocować pod półką w otwartej obudo-
wie lub pod otwartą szafką ścienną. Nie potrze-
ba do tego żadnych narzędzi i obejdzie się bez 
wiercenia otworów w ścianie. Pasuje do obudów 
ściennych i wysokich z serii ENHET o głęboko-
ści 30 cm. Stal malowana proszkowo. Projekt: E. 
Lilja Löwenhielm. S26×G28, W15cm. Antracytowy 
704.657.55

Wymiary poglądowe

200 cm

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

3490,-
104,12 x 48 mies.

RRSO 20,59%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 328,-
Sprzęt AGD 4796,-

123 cm

Wyspa kuchenna oferuje dodatkowe 
miejsce do przechowywania, można 
przygotowywać na niej jedzenie, a nawet 
spotykać się przy niej z przyjaciółmi.

ENHET
Obrotowa półka

45,-
3

ENHET
Wyspa kuchenna z półką

909,-
1

4 ENHET
Wisząca półka  
do regału

40,-

2

ikeaproduct:004.657.54
ikeaproduct:704.657.55
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56 ENHET ENHET 57

Maksymalnie wykorzy-
staj przestrzeń
Gdy wybierzesz już swoją kuchnię ENHET, pozostaje uzupełnić ją  
sprzętem AGD i oświetleniem. W tej kuchni wykorzystano podwieszane  
półki, które pomagają podzielić przestrzeń wewnątrz otwartych szafek, 
a także dodatkową szufladę na blachy do pieczenia. Jeśli chcesz zapro-
wadzić jeszcze większy porządek, pomogą w tym tacki na sztućce oraz 
wózki kuchenne.

 1 RYTMISK okap montowany do ściany 699,-
 Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wen-
tylacyjnego: 400 m³/godz. Poziom hałasu przy 
maks prędkości. wyciągu: 66 dB (A). Moc silnika: 
110W. S59,8×G47,1cm. Stal nierdzewna 803.889.69 

 2 ENHET kuchnia 2187,- Sprzęt AGD i oświetlenie są 
sprzedawane osobno. Wykończenie z folii, stal  
malowana proszkowo i wysokociśnieniowy lami-
nat melaminowy. S163×G63,5, W222cm Biały/imi-
tacja dębu 493.374.25

 3 STÖDJA taca na sztućce 9,99 Łatwo wyjąć i wymyć. 
Tworzywo polipropylenowe. S31×G50, W4,5cm. 
Biały 501.772.23

 4 HEMMABAK brytfanna 49,99 Stal równomiernie 
rozprowadza ciepło, dzięki czemu pieczone potra-
wy są wspaniale przyrumienione. Stal z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu potraw. D36×S27cm. 
Szary 104.566.93

Wymiary poglądowe

160 cm

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

1859,-
96,78 x 24 mies.

RRSO 24,81%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 328,-
Sprzęt AGD 2997,-

STÖDJA
Taca na sztućce

999
3

4 HEMMABAK
Brytfanna

4999

1 RYTMISK
Okap montowany  
do ściany

699,-

Poznaj wszystkie możliwości  
w konfiguratorze kuchni  
ENHET – znajdziesz go na  
IKEA.pl/kuchnie.

ENHET
Kuchnia

2187,-
2

ikeaproduct:803.889.69
ikeaproduct:493.374.25
ikeaproduct:501.772.23
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W sam raz
Jeśli należysz do osób, które czerpią z życia pełnymi garściami, mamy dla 

ciebie idealne rozwiązanie – zaplanuj i kup nową kuchnię w okamgnieniu, 

wybierając szafki KNOXHULT. Stwórz z nich zestaw odpowiadający twoim 

potrzebom, uzupełnij gałkami lub uchwytami dopasowanymi do wystroju 

wnętrza, a na koniec dodaj niezbędne sprzęty AGD oraz akcesoria, które 

pomogą uporządkować wnętrze szafek.

 1 HÅVERUD stół z drabinkami do przechowywania 499,- Dodaj haczyki i zawiesza-

ne pojemniki, żeby trzymać potrzebne rzeczy w zasięgu ręki. Folia melaminowa  

i stal malowana proszkowo. S105×G66, W192cm. Czarny 405.042.54

 2 VARIERA wstawiana półka 24,99/szt. Można połączyć ze sobą dwie lub więcej 

wstawianych półek VARIERA za pomocą dołączonych śrub. Stal. S32×G28,  

W16cm. Biały 601.366.23

 3 SUNNERSTA zestaw organizerów kuchennych 67,50 Łatwy montaż bez wierce-

nia otworów. Tworzywo ABS i stal malowana proszkowo. Projekt: Henrik Preutz. 

S45,7×W45–65cm. 193.384.26

 4 KNOXHULT kuchnia 1998,- W zestawie: zlew, sitko zlewu z korkiem, bateria  

kuchenna, szafki, szuflady, drzwi, blat, nogi, cokoły, półki, zawiasy i okucia.  

Płyta wiórowa, niskociśnieniowy laminat i tworzywo sztuczne. S285/122×G61, 

W220cm. Biały 094.779.79

 5 NISSAFORS wózek 149,- Solidna konstrukcja i cztery kółka ułatwiają przemiesz-

czanie wózka i używanie go tam, gdzie akurat jest potrzebny. Dzięki niewielkim 

rozmiarom mieści się nawet w ciasnych miejscach. Stal malowana proszkowo. 

Projekt: Ebba Strandmark. D50,5×S30, W83cm. Biały 404.657.33
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W sam raz
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60 KNOXHULT KNOXHULT 61

LAGAN
Płyta indukcyjna

599,-
3

1 MATTRADITION
Okap montowany  
do ściany

999,-

2

Szafka narożna pozwala w pełni  
wykorzystać dostępną przestrzeń.

Dostawa
Nieważne czy kupujesz w skle-
pie, czy przez internet ani jak 
duże są twoje zakupy, zajmiemy 
się dźwiganiem ciężkich paczek 
i dostarczymy wszystko pod 
wskazany adres lub do najbliż-
szego punktu odbioru.

KNOXHULT kuchnie 
Co obejmuje cena? 
Dwie szafki ścienne z drzwiami, jedną szafkę sto-
jącą z drzwiami i szufladami, jedną narożną szaf-
kę stojącą, jedną szafkę stojącą z szufladami oraz 
uchwyty i gałki HACKÅS.

1660,-
86,42 x 24 mies.

RRSO 24,81%
Więcej na IKEA.pl/raty, ikanobank.pl oraz na str. 66

Dodatkowe wyposażenie: 
Zlew z baterią 428,-
Sprzęt AGD 2997,-

 1 MATTRADITION okap montowany do ściany 999,- 
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wen-
tylacyjnego: 552 m³/h. Poziom hałasu przy maks. 
prędkości wyciągu: 65 dB (A). Moc silnika: 210W. 
S60×G45,8cm. Czarny 703.891.44 

 2 SUNNERSTA drążek z 4 haczykami i 2 pojemnikami 
19,- Stal malowana proszkowo, tworzywo sztucz-
ne. Projekt: Henrik Preutz. D60×G13, W14cm. Biały 
404.545.60

 3 LAGAN płyta indukcyjna 599,- Płyta z indukcyjnymi 
polami grzewczymi: prawy: 15 cm – 2000W, lewy: 
14,5 cm – 1200W. S56×G38cm. Czarny 705.060.96

ikeaproduct:703.891.44
ikeaproduct:404.545.60
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62 SUNNERSTA SUNNERSTA 63

Mniej znaczy więcej
Uwielbiasz gotować, ale ograniczają cię niewielka przestrzeń i napięty 
budżet? SUNNERSTA to minikuchnia, której montaż i instalacja odbywa-
ją się błyskawicznie. A jeśli czeka cię przeprowadzka, bez trudu rozło-
żysz kuchnię na części i zabierzesz ze sobą. 

 1 TILLREDA przenośna płyta indukcyjna 199,-
 Urządzenie wystarczy podłączyć do gniazdka 
(wtyczka w zestawie) i już można gotować.  
1 strefa indukcyjna 2000W. Projekt: Johan  
Frössén. S27×G30,5cm. 104.867.94

 2 SUNNERSTA minikuchnia 588,- Półkę można  
zamontować tak, aby zlew znalazł się po lewej  
albo po prawej stronie. W komplecie 5 haczy-
ków. Stal nierdzewna i stal malowana proszkowo. 
S112×G56, W139cm. 691.396.84

 3 HÅLLBAR kosz z pokrywką 39,99/szt. Kosze 
HÅLLBAR zaprojektowano z myślą o najróżniej-
szych potrzebach związanych z sortowaniem odpa-
dów. Ten kosz doskonale nadaje się do sortowa-
nia puszek i małych opakowań, np. po produktach 
drogeryjnych lub przechowywania rolek papieru 

toaletowego, albo toreb na zakupy. Tworzywo  
polipropylenowe. Projekt: Henrik Preutz. 
S26,3×G21,2, W32,6cm. 10l. Jasnoszary 803.980.58

 4 HÅLLBAR kosz z pokrywką 49,99/szt. Kosze 
HÅLLBAR zaprojektowano z myślą o najróżniej-
szych potrzebach związanych z sortowaniem  
odpadów. Ten kosz doskonale nadaje się do  
sortowania tektury, plastiku, papieru, bute-
lek, szkła, puszek, kopert i ulotek reklamowych. 
Tworzywo polipropylenowe. Projekt: Henrik 
Preutz. S26,3×G38,6, W32,6cm. 22l. Jasnoszary 
204.202.03

Energooszczędna płyta 
indukcyjna TILLREDA 
doskonale sprawdza się 
w niewielkiej kuchni. 
Gdy skończysz gotować, 
odstaw ją na bok, żeby 
nie zajmowała cennego 
miejsca.

HÅLLBAR
Kosz z pokrywką,  
22l

4999/szt.

4

1

3

SUNNERSTA
Minikuchnia

588,-
2

ikeaproduct:104.867.94
ikeaproduct:803.980.58
ikeaproduct:204.202.03
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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.

Szczegółowe warunki  
gwarancji  
System mebli kuchennych 
METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady następujących elementów  
systemu mebli kuchennych METOD: • obudowy 
szafek (z wyjątkiem TORNVIKEN, TUTEMO  
i VADHOLMA) • fronty • szyny ścienne • zawiasy 
UTRUSTA • w pełni wysuwane szuflady MAXIMERA 
• półki UTRUSTA ze szkła hartowanego i folii mela-
minowej • cokoły • nogi • panele maskujące  
• listwy/profile dekoracyjne • blaty kuchenne  
• panele ścienne • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG)  
• w pełni wysuwane szuflady EXCEPTIONELL  
z otwieraniem dotykowym • suszarki na naczynia 
UTRUSTA do szafek ściennych.

Które produkty nie są objęte gwarancją?

• Gałki i uchwyty • zlew FYNDIG.
 
Produkty objęte bezpłatną 10-letnią gwarancją:  
• szuflady FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA  
oraz produkty z serii TORNVIKEN, TUTEMO  
i VADHOLMA. Produkt objęty bezpłatną 5-letnią 
gwarancją: otwieracz elektryczny UTRUSTA.

Kuchnia ENHET 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli 
kuchennych KNOXHULT, minikuchni SUNNERSTA. 
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres 
dwóch (2) lat od daty wydania.

Sprzęty gospodarstwa 
domowego 
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady sprzętu, spowodowane 
przez wadliwą konstrukcję lub wady materiałowe 
i obowiązuje od daty zakupu 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 wad, takie 
jak koszty napraw, części zamiennych, robocizny 
i koszty transportu. Wymienione, wadliwe części 
stają się własnością IKEA.

Okres gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od 
daty zakupu sprzętu w sklepie IKEA. Rękojmia na 
sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje przez 
okres dwóch (2) lat od daty wydania towaru.

 

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 dzia-
łania 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 wy-
soką zawartością kamienia w wodzie, uszkodzeń 
spowodowanych nietypowymi warunkami pogo-
dowymi • Elementów dekoracyjnych • Zarysowań
i przebarwień • Wymiany wyczerpanych baterii
i żarówek • Przypadkowych uszkodzeń spowodo-
wanych przez przedmioty lub substancje obce
• Wymiany filtrów w okapach oraz usuwania 
zanieczyszczeń z pojemników na środki czyszczące 
i systemów drenażowych • Uszkodzeń następują-
cych elementów: szkła ceramicznego, akcesoriów, 
koszy na naczynia i sztućce, uszczelek, systemów 
doprowadzających i drenażowych, żarówek,
osłon 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 naprawia-
ny przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub 
gdy użyto nieoryginalnych części zamiennych  
• Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej 
instalacji, która została przeprowadzona niezgod-
nie z zaleceniami • Szkód powstałych w wyniku 
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych  
niż domowe, np. w środowisku pracy • Wad 
powstałych podczas transportu. Jeżeli klient sa-
modzielnie 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 odpo-
wiedzialność za takowe uszkodzenia (jednak nie 
na zasadach określonych w niniejszej gwarancji, 
lecz na zasadach odpowiedzialności odszkodo-
wawczej przewoźnika). • Kosztów przeprowadze-
nia pierwszej instalacji sprzętu AGD z asortymentu 
IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą prac wykona-
nych przez wykwalifikowanego specjalistę, przy 
wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych 
IKEA, w celu dostosowania sprzętu pod względem 
bezpieczeństwa technicznego do specyfikacji obo-
wiązujących 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.

Gwarancja podlega warunkom opisanym na

IKEA.pl/gwarancje

Warunki obowiązywania 
gwarancji
Warunki obowiązywania gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji

Każda gwarancja obowiązuje przez okres wska-
zany w poszczególnych broszurach gwarancyj-
nych, począwszy od daty zakupu 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 wymieni produkt na inny z rozliczeniem 
środków (jeśli klient wybierze produkt tańszy IKEA 
zwróci różnicę; w przypadku wyboru przez klienta 
droższego produktu, klient dopłaci IKEA pozostałą 
różnicę). Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zo-
stanie 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 samodziel-
nie przez klienta lub na jego zlecenie bez akcepta-
cji 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, przerabia-
ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Należy zawsze prze-
strzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje 
zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń 
mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje artyku-
łów zakupionych 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 potrzebu-

jesz 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 Wsparcia Klienta DOMOLINIA IKEA.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwa-
rancji dla nabywanego produktu obowiązującymi
w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę
do roszczeń gwarancyjnych.

W naszych laboratoriach testowych otwie-
ramy i zamykamy szuflady kuchni METOD 
aż 200 tysięcy razy, aby mieć pewność, że 
poradzą sobie z kuchenną codziennością
co najmniej przez 25 lat.
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Kuchnie ENHET i baterie kuchenne

mają bezpłatną 10-letnią gwarancję.

Sprzęty AGD mają bezpłatną

5-letnią gwarancję.

Meble kuchenne METOD mają

bezpłatną 25-letnią gwarancję.



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.

Szczegółowe warunki  
gwarancji  
System mebli kuchennych 
METOD
Bezpłatna 25-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady następujących elementów  
systemu mebli kuchennych METOD: • obudowy 
szafek (z wyjątkiem TORNVIKEN, TUTEMO  
i VADHOLMA) • fronty • szyny ścienne • zawiasy 
UTRUSTA • w pełni wysuwane szuflady MAXIMERA 
• półki UTRUSTA ze szkła hartowanego i folii mela-
minowej • cokoły • nogi • panele maskujące  
• listwy/profile dekoracyjne • blaty kuchenne  
• panele ścienne • zlewy (z wyjątkiem FYNDIG)  
• w pełni wysuwane szuflady EXCEPTIONELL  
z otwieraniem dotykowym • suszarki na naczynia 
UTRUSTA do szafek ściennych.

Które produkty nie są objęte gwarancją?

• Gałki i uchwyty • zlew FYNDIG.
 
Produkty objęte bezpłatną 10-letnią gwarancją:  
• szuflady FÖRVARA, kosze druciane UTRUSTA  
oraz produkty z serii TORNVIKEN, TUTEMO  
i VADHOLMA. Produkt objęty bezpłatną 5-letnią 
gwarancją: otwieracz elektryczny UTRUSTA.

Kuchnia ENHET 
Bezpłatna 10-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego
i obejmuje wady dotyczące materiałów  
i wykonania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje systemu mebli 
kuchennych KNOXHULT, minikuchni SUNNERSTA. 
Rękojmia na te produkty obowiązuje przez okres 
dwóch (2) lat od daty wydania.

Sprzęty gospodarstwa 
domowego 
Bezpłatna 5-letnia gwarancja

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady sprzętu, spowodowane 
przez wadliwą konstrukcję lub wady materiałowe 
i obowiązuje od daty zakupu 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 wad, takie 
jak koszty napraw, części zamiennych, robocizny 
i koszty transportu. Wymienione, wadliwe części 
stają się własnością IKEA.

Okres gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od 
daty zakupu sprzętu w sklepie IKEA. Rękojmia na 
sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje przez 
okres dwóch (2) lat od daty wydania towaru.

 

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 dzia-
łania 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 wy-
soką zawartością kamienia w wodzie, uszkodzeń 
spowodowanych nietypowymi warunkami pogo-
dowymi • Elementów dekoracyjnych • Zarysowań
i przebarwień • Wymiany wyczerpanych baterii
i żarówek • Przypadkowych uszkodzeń spowodo-
wanych przez przedmioty lub substancje obce
• Wymiany filtrów w okapach oraz usuwania 
zanieczyszczeń z pojemników na środki czyszczące 
i systemów drenażowych • Uszkodzeń następują-
cych elementów: szkła ceramicznego, akcesoriów, 
koszy na naczynia i sztućce, uszczelek, systemów 
doprowadzających i drenażowych, żarówek,
osłon 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 naprawia-
ny przez serwis nieautoryzowany przez IKEA lub 
gdy użyto nieoryginalnych części zamiennych  
• Napraw wymaganych w przypadku niewłaściwej 
instalacji, która została przeprowadzona niezgod-
nie z zaleceniami • Szkód powstałych w wyniku 
użytkowania sprzętu AGD w warunkach innych  
niż domowe, np. w środowisku pracy • Wad 
powstałych podczas transportu. Jeżeli klient sa-
modzielnie 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 odpo-
wiedzialność za takowe uszkodzenia (jednak nie 
na zasadach określonych w niniejszej gwarancji, 
lecz na zasadach odpowiedzialności odszkodo-
wawczej przewoźnika). • Kosztów przeprowadze-
nia pierwszej instalacji sprzętu AGD z asortymentu 
IKEA. Ograniczenia te nie dotyczą prac wykona-
nych przez wykwalifikowanego specjalistę, przy 
wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych 
IKEA, w celu dostosowania sprzętu pod względem 
bezpieczeństwa technicznego do specyfikacji obo-
wiązujących 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.

Gwarancja podlega warunkom opisanym na

IKEA.pl/gwarancje

Warunki obowiązywania 
gwarancji
Warunki obowiązywania gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji

Każda gwarancja obowiązuje przez okres wska-
zany w poszczególnych broszurach gwarancyj-
nych, począwszy od daty zakupu 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 wymieni produkt na inny z rozliczeniem 
środków (jeśli klient wybierze produkt tańszy IKEA 
zwróci różnicę; w przypadku wyboru przez klienta 
droższego produktu, klient dopłaci IKEA pozostałą 
różnicę). Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zo-
stanie 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 samodziel-
nie przez klienta lub na jego zlecenie bez akcepta-
cji 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, przerabia-
ne lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich 
metod lub środków czystości. Należy zawsze prze-
strzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje 
zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń 
mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje artyku-
łów zakupionych 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 potrzebu-

jesz 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 Wsparcia Klienta DOMOLINIA IKEA.

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwa-
rancji dla nabywanego produktu obowiązującymi
w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę
do roszczeń gwarancyjnych.

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

Nawet w przypadku większych projektów liczą  

się drobiazgi. Omów swój pomysł lub od początku 

zaplanuj kuchnię z doświadczonymi projektanta-

mi, którzy czekają na Ciebie w sklepie lub online.

Wymiarowanie

Jeżeli zechcesz, możemy wymierzyć pomiesz-

czenie i wszystko sprawdzić – od rozmieszczenia 

okien, drzwi i gniazdek elektrycznych, po materiał 

i stan ścian.

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. Jeśli produkt 

kupiony w IKEA nie do końca spełnia twoje  

oczekiwania, możesz zwrócić go w ciągu 365 dni 

razem z dowodem zakupu, aby otrzymać zwrot 

kosztów zakupu.

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 miejscu i wszystkim się 

zajmiemy.

Na raty w IKEA

Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ratom płatność możesz rozłożyć na 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.  

Raty IKEA są dostępne na wszystkie produkty i usługi od 300 zł do 25 000 zł na IKEA.pl lub do 50 000 zł w sklepach  

stacjonarnych. Do 25 000 zł nie musisz dokumentować swojego dochodu, wystarczy dowód osobisty. Rzeczywista 

Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 25,95% i została obliczona na dzień 

24.05.2022 r. Oprocentowanie zmienne 11,90%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 100,00 zł; 

całkowity koszt kredytu 602,83 zł (prowizja 275,90 zł; odsetki 326,93 zł; ubezpieczenie 0 zł; usługi dodatkowe 0 zł); cał-

kowita kwota do zapłaty 3 702,83 zł; 18 miesięcznych rat, w tym 17 równych rat w wysokości po 205,72 zł i ostatnia rata 

wyrównująca 205,59 zł. 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 

pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Dostawa

Nieważne, czy kupujesz w sklepie, czy w inter-

necie ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy 

się dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy 

wszystko pod wskazany adres lub do najbliższego 

punktu odbioru.

Odbiór zużytego sprzętu AGD

Kupiłeś kuchnię i nie wiesz co zrobić ze starym 

sprzętem AGD? Wraz z zakupem nowej kuchni, 

możemy uzgodnić termin odbioru starego sprzę-

tu AGD, który wymieniasz.

Montaż

Wszystkie nasze produkty są projektowane  

tak, aby można je było złożyć samodzielnie,  

jednak w razie potrzeby z przyjemnością  

w tym pomożemy.

Wszystko możesz zrobić 
samemu, ale nie musisz!
Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele prac 

związanych z zakupem nowej kuchni chcesz przeprowadzić we własnym 

zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam. Poniżej znajdziesz opis 

oferowanych przez nas usług. Więcej dowiesz się na IKEA.pl/uslugi.
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Planowanie kuchni

Nawet w przypadku większych projektów liczą  

się drobiazgi. Omów swój pomysł lub od początku 

zaplanuj kuchnię z doświadczonymi projektanta-

mi, którzy czekają na Ciebie w sklepie lub online.

Wymiarowanie

Jeżeli zechcesz, możemy wymierzyć pomiesz-

czenie i wszystko sprawdzić – od rozmieszczenia 

okien, drzwi i gniazdek elektrycznych, po materiał 

i stan ścian.

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. Jeśli produkt 

kupiony w IKEA nie do końca spełnia twoje  

oczekiwania, możesz zwrócić go w ciągu 365 dni 

razem z dowodem zakupu, aby otrzymać zwrot 

kosztów zakupu.

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 miejscu i wszystkim się 

zajmiemy.

Na raty w IKEA

Za zakupy możesz zapłacić od razu, ale dzięki ratom płatność możesz rozłożyć na 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.  
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Dostawa

Nieważne, czy kupujesz w sklepie, czy w inter-

necie ani jak duże są twoje zakupy, zajmiemy 

się dźwiganiem ciężkich paczek i dostarczymy 

wszystko pod wskazany adres lub do najbliższego 

punktu odbioru.

Odbiór zużytego sprzętu AGD

Kupiłeś kuchnię i nie wiesz co zrobić ze starym 

sprzętem AGD? Wraz z zakupem nowej kuchni, 

możemy uzgodnić termin odbioru starego sprzę-

tu AGD, który wymieniasz.

Montaż

Wszystkie nasze produkty są projektowane  

tak, aby można je było złożyć samodzielnie,  

jednak w razie potrzeby z przyjemnością  

w tym pomożemy.

Wszystko możesz zrobić 
samemu, ale nie musisz!
Szeroka oferta usług dodatkowych pozwala zdecydować, jak wiele prac 

związanych z zakupem nowej kuchni chcesz przeprowadzić we własnym 

zakresie, a które zadania wolisz powierzyć nam. Poniżej znajdziesz opis 

oferowanych przez nas usług. Więcej dowiesz się na IKEA.pl/uslugi.
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Kuchnie

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

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

UPPDATERA
Taca na sztućce 
Patrz str. 14.

2499/szt.

ENKÖPING
Front szuflady
Patrz str. 7.

70,-/szt.

ikeaproduct:505.057.81
ikeaproduct:104.600.20

