Poradnik
kupującego

Sprzęt AGD
Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach są dostępne
na metkach cenowych
lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

SPRZĘT
GODNY ZAUFANIA
Dążymy do tego, by konstruowane przez
nas urządzenia AGD ułatwiały wykonywanie
kuchennych prac i pomagały w prowadzeniu
bardziej zrównoważonego życia w domu.
Wyposażone są w szereg przemyślanych
funkcji, dzięki którym poradzą sobie
z codziennymi potrzebami nie tylko dziś,
ale i przez wiele kolejnych lat. Dopracowaliśmy je w najdrobniejszych szczegółach,
przez co doskonale podkreślają wystrój
kuchni i świetnie współgrają z pozostałymi
sprzętami.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że wybrany
sprzęt będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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ZNAJDŹ SWÓJ
IDEALNY ZESTAW
Zanim będziesz mógł wejść do swojej nowej kuchni,
musisz podjąć kilka ważnych decyzji. W jakim ma być
stylu? Jaki sprzęt będzie ci potrzebny? Jak dużo chcesz
na niego przeznaczyć? Aby ci pomóc, opracowaliśmy
kilka zestawów urządzeń, które będą dobrze współgrać
ze sobą i z twoją kuchnią. Więcej informacji na temat
poszczególnych sprzętów znajdziesz na kolejnych
stronach tego poradnika.
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NOwoczesne wzornictwo w bieli
Idealnie dopasowane, lśniące sprzęty nadadzą twojej kuchni ponadczasowej elegancji.
Piekarnik, płyta i kuchenka mikrofalowa z serii BEJUBLAD mają szeroki zakres funkcji,
a pokrętła i przyciski pozwalają regulować pracę urządzeń na wielu poziomach. Modny
wygląd idzie w parze z funkcjonalnością.

Klasyczny zestaw i doskonałe funkcje
Klasyczny wygląd w nowoczesnym wydaniu – piekarnik i kuchenka mikrofalowa z serii
RAFFINERAD są warte swej ceny. Dzięki licznym funkcjom sprzęty te są idealne dla
wszystkich miłośników sztuki kulinarnej. Warto połączyć je z płytą indukcyjną FOLKLIG,
która posiada funkcję booster umożliwiającą szybsze gotowanie i smażenie, a także
z idealnie dopasowanym wyciągiem MOLNIGT ze stali nierdzewnej.

BEJUBLAD piekarnik, biały. 603.009.01 1399,BEJUBLAD płyta indukcyjna, biały. 803.039.32
1499,- BEJUBLAD wyciąg montowany do ściany,
biały. 403.319.08 1999,- BEJUBLAD kuchenka
mikrofalowa, biały. 503.009.30 1599,- (poprzednia
cena: 1699,-)

RAFFINERAD piekarnik, stal nierdzewna. 003.009.18
1299,- RAFFINERAD kuchenka mikrofalowa, stal
nierdzewna. 903.009.52 1599,- (poprzednia cena: 1699,-)
FOLKLIG płyta indukcyjna z boosterem, czarny.
502.916.19 1099,- MOLNIGT wyciąg montowany
do ściany, stal nierdzewna. 603.045.98 799,-

6

Wszystko, czego potrzebujesz
Ten zestaw zapewni ci wszystkie niezbędne funkcje w bardzo przystępnej cenie.
Proste wzornictwo piekarnika, płyty i wyciągu sprawia, że będą do siebie idealnie
pasować. Dzięki tym sprzętom gotowanie i pieczenie jest naprawdę proste.

DO KUCHNI W TRADYCYJNYM WYDANIU
Tradycyjny styl kuchni nie oznacza, że sprzęty mają być z ubiegłej epoki. Piekarnik i kuchenka
mikrofalowa GRÄNSLÖS w kolorze złamanej bieli idealnie wpiszą się w nieco rustykalną kuchnię,
jednocześnie zapewniając ci wszelkie nowoczesne funkcje, o jakich mógłbyś zamarzyć.
Połącz je z płytą indukcyjną OTROLIG, dzięki której gotowanie zajmie ci dwa razy mniej
czasu. Zaoszczędzisz też do 40% energii.

LAGAN piekarnik, biały. 201.521.96 569,LAGAN płyta ceramiczna, czarny. 501.823.52
469,- LAGAN wyciąg montowany do ściany,
biały. 703.045.88 149,-

GRÄNSLÖS piekarnik, kremowy. 303.008.70
1399,- VINDRUM wyciąg montowany do ściany,
kremowy. 303.046.32 799,- GRÄNSLÖS kuchenka
mikrofalowa, kremowy. 903.009.33 1799,OTROLIG płyta indukcyjna, czarny. 403.039.34
1499,-
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CZERŃ I STAL – ARTYSTYCZNE ZESTAWIENIE
Stylowa kuchnia z nowoczesnymi funkcjami? Wybierz piekarnik REALISTISK ze stali nierdzewnej
i połącz go z kuchenką mikrofalową FRAMTID, płytą ceramiczną BARMHÄRTIG i mocowanym
do ściany wyciągiem LUFTIG. Termoobieg w piekarniku równomiernie rozprowadza ciepło, możesz
więc przyrządzać kilka potraw jednocześnie bez mieszania smaków. Kuchenka mikrofalowa jest
wyposażona w funkcję gotowania na parze, więc możesz szybko przyrządzać zdrowe posiłki.

WYSMAKOWANA KUCHNIA Z FUNKCJĄ GOTOWANIA
NA PARZE

REALISTISK piekarnik, stal nierdzewna.
903.008.05 899,- LUFTIG wyciąg montowany
do ściany, stal nierdzewna. 903.045.92 499,BARMHÄRTIG płyta ceramiczna, czarny.
102.228.21 699,- FRAMTID kuchenka mikrofalowa, stal nierdzewna. 903.033.90 899,-

KULINARISK piekarnik pyrolityczny, stal
nierdzewna. 203.008.75 1999,- KULINARISK
piekarnik parowy, stal nierdzewna. 303.009.12
Proste linie i nowoczesna forma – piekarniki i wyciąg KULINARISK to nasze najnowsze, innowacyjne 2499,- HÖGKLASSIG płyta indukcyjna, czarny.
603.039.33 1899,- KULINARISK wyciąg
sprzęty wyposażone w takie funkcje jak gotowanie w 100% na parze i funkcja pieczenia kombi,
montowany do ściany, stal nierdzewna.
dzięki której para i gorące powietrze pozwalają utrzymać optymalną wilgotność i temperaturę
603.033.58 1799,-

podczas opiekania i pieczenia. Do zestawu pasuje płyta indukcyjna HÖGKLASSIG z elastycznymi
polami grzewczymi – intensywność grzania można regulować przesuwając patelnię na inne pole.

PIEKARNIKI
Oferowane w IKEA piekarniki nie tylko
wspaniale wyglądają, ale i skrywają
rozwiązania, które zaspokoją wszystkie
kuchenne potrzeby. Posiadają szereg
pomysłowych funkcji oraz zintegrowane
akcesoria, dzięki którym już samo
gotowanie stanie się prawdziwą ucztą.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz
rozbudowanych programów pieczenia,
czy oczekujesz, by piekarnik samoczynnie się oczyszczał, w naszej ofercie
znajdziesz odpowiednie urządzenie.
Wybierz model, który najbardziej
odpowiada twoim kulinarnym nawykom
i umieść go w wygodnym miejscu,
tak by praca w kuchni była łatwiejsza.

Niezależnie od tego, na co się
zdecydujesz, możesz mieć
pewność, że wybrany sprzęt
będzie ci służył przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają
bezpłatną 5-letnią gwarancję
(z wyjątkiem serii TILLREDA i
LAGAN).
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Piekarniki z ogrzewaniem górnym i dolnym są
proste w obsłudze i oferują wszystkie podstawowe
funkcje, jakie mogą być potrzebne do pieczenia.

Piekarniki z termoobiegiem szybko i równomiernie
rozprowadzają ciepło po całej komorze piekarnika,
co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw
bez przenikania się ich aromatów. Doskonały wybór,
jeśli lubisz gotować!

Piekarniki z termoobiegiem i funkcją czyszczenia
pyrolitycznego oferują wszystkie zalety termoobiegu,
a do tego są łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy
nacisnąć przycisk, żeby wypalić tłuszcz i zabrudzenia,
które po spopieleniu bez trudu usuniesz szmatką.
Doskonały wybór, jeśli lubisz gotować, a nie sprzątać!

Piekarniki z termoobiegiem i funkcją gotowania
na parze przypadną do gustu wszystkim miłośnikom
przyrządzania zdrowych posiłków. Żywność gotowana
na parze zachowuje więcej aromatu i wartości
odżywczych, a połączenie pary i gorącego powietrza
sprawia, że potrawy są soczyste i delikatne wewnątrz
oraz chrupiące i przyrumienione na zewnątrz.
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GŁÓWNE FUNKCJE

Wentylator kieruje ciepło bezpośrednio na potrawy,
dzięki czemu możesz GRILLOWAĆ mięso i warzywa
lub przygotowywać wspaniale przyrumienione zapiekanki.

Program do pieczenia chleba i pizzy
pomaga uzyskać przypieczoną na brązowo skórkę
lub brzegi pizzy oraz bardziej chrupiący spód.

Specjalny PROGRAM DO WYPIEKÓW pomaga uzyskać
doskonałą konsystencję ciastek i placków.

PROGRAM PODGRZEWANIA umożliwia
utrzymywanie ciepła potrawy bez ryzyka jego
rozgotowania ani przypalenia.

Funkcja SZYBKIEGO ROZGRZEWANIA szybko
nagrzewa komorę piekarnika.

GOTOWE PROGRAMY PIECZENIA ułatwiają
ustawienie parametrów piekarnika do przygotowania
odpowiednich rodzajów potraw.
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Gładko wysuwające się TELESKOPOWE PROWADNICE
sprawiają, że załadunek piekarnika i wyjmowanie
gorących potraw jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Zintegrowany TERMOMETR DO MIĘSA pomaga
przygotować idealną pieczeń niezależnie od
rodzaju mięsa.

Piekarniki i kuchenki mikrofalowe wykończone stalą
nierdzewną pokrywane są specjalną warstwą ODPORNĄ
NA ODCISKI PALCÓW, co ułatwia utrzymanie ich
w czystości.

Wbudowany nowoczesny ZEGAR ułatwia
pilnowanie czasu podczas gotowania.

Zintegrowany PANEL DOTYKOWY jest prosty
w obsłudze i łatwy do utrzymania w czystości.

POJEMNA KOMORA z pięcioma poziomami na
blachę do pieczenia zapewnia mnóstwo miejsca,
nawet jeśli przygotowujesz obiad dla całej rodziny.
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JAK WYBRAĆ PIEKARNIK
1. Określ swoje potrzeby. Jak często przygotowujesz
posiłki? Wybierasz proste dania czy jesteś zapalonym
szefem kuchni? A może trochę tak i trochę tak?

3. Dopasuj model piekarnika do wystroju swojej kuchni.
Czy jest urządzona nowocześnie, czy w tradycyjnym
stylu?

2. Jak duży powinien być twój nowy piekarnik?
W naszej ofercie znajdują się urządzenia
o pojemności od 55 do 72 litrów.

Poniższa tabela zawiera przegląd różnych rodzajów
piekarników z asortymentu IKEA. Który model oferuje
potrzebne ci funkcje?

PIEKARNIKI
Szczegóły na str. 13.

LAGAN, biały.
Pojemność użytkowa: 55 l.

GÖRLIG, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 55 l.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM
Szczegóły na str. 14 - 18.

REALISTISK, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 65 l.

TJÄNLIG, stal nierdzewna, ciemnoszary.
Pojemność użytkowa: 65 l.

MIRAKULÖS, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 72 l.

GRÄNSLÖS, stal nierdzewna, kremowy.
Pojemność użytkowa: 72 l.

RAFFINERAD, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 65 l.

BEJUBLAD, biały, ciemnoszary.
Pojemność użytkowa: 65 l.

PIEKARNIKI Z TERMOOBIEGIEM I CZYSZCZENIEM PYROLITYCZNYM
Szczegóły na str. 18 - 20.

RAFFINERAD, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 65 l.

MIRAKULÖS, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 72 l.

PIEKARNIKI PAROWE
Szczegóły na str. 21.

KULINARISK, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 72 l.

KULINARISK, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 43 l.

GRÄNSLÖS, stal nierdzewna, kremowy.
Pojemność użytkowa: 72 l.

KULINARISK, stal nierdzewna.
Pojemność użytkowa: 72 l.
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LAGAN OV3

A

piekarnik

569,-

Biały. 201.521.96

GÖRLIG

A

piekarnik

649,-

Stal nierdzewna. 103.007.86

Dopasowana kuchenka mikrofalowa

VÄRMA
303.033.74

599,-

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie
podstawowe funkcje przydatne na co dzień.

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie
podstawowe funkcje przydatne na co dzień.
Smukłe i proste wzornictwo doskonale współgra
z wykończonymi stalą nierdzewną kuchenkami
mikrofalowymi.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
1 x blacha do pieczenia
1 x półka druciana

Wyposażenie
1 x blacha do pieczenia
1 x półka druciana

Pojemność użytkowa: 55 litrów
S59,4 × G56 × W58,9 cm

Pojemność użytkowa: 55 litrów
S59,4 × G56 × W58,9 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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REALISTISK

TJÄNLIG

A

piekarnik z termoobiegiem

A

piekarnik z termoobiegiem

899,-

899,-

Stal nierdzewna. 903.008.05

Stal nierdzewna. 803.008.01

Dopasowana kuchenka mikrofalowa

Dopasowana kuchenka mikrofalowa

FRAMTID

HUSHÅLLA

903.033.90

899,-

403.033.83

899,-

Łatwy w obsłudze piekarnik oferujący wszystkie
podstawowe funkcje przydatne na co dzień.
Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza
ciepło po całej komorze piekarnika, co umożliwia
jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne funkcje przydatne na co dzień
w kuchni. Termoobieg szybko i równomiernie
rozprowadza ciepło po całej komorze piekarnika,
co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm
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TJÄNLIG

A

RAFFINERAD

A+

piekarnik z termoobiegiem

piekarnik z termoobiegiem

Ciemnoszary. 003.007.96

Stal nierdzewna. 003.009.18

899,-

1299,-

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa z grillem

RAFFINERAD
903.009.52
(poprzednia
cena: 1699,-)

1599,-

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne funkcje przydatne na co dzień
w kuchni. Termoobieg szybko i równomiernie
rozprowadza ciepło po całej komorze piekarnika,
co umożliwia jednoczesne pieczenie kilku potraw.

Szereg przemyślanych funkcji i prosty design.
Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza
ciepło po całej komorze piekarnika, co umożliwia
jednoczesne pieczenie kilku potraw. Idealnie pasuje
do kuchenki mikrofalowej RAFFINERAD.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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BEJUBLAD

BEJUBLAD

A+

piekarnik z termoobiegiem

A+

piekarnik z termoobiegiem

1399,-

1399,-

Białe szkło. 603.009.01

Ciemnoszare szkło. 603.008.97

Dopasowana kuchenka mikrofalowa
z funkcją grilla

Dopasowana kuchenka mikrofalowa
z funkcją grilla

BEJUBLAD

BEJUBLAD

1599,-

białe szkło
503.009.30
(poprzednia cena: 1699,-)

ciemnoszare szkło
903.009.28
(poprzednia cena: 1699,-)

1599,-

Szereg przemyślanych funkcji i prosty design.
Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza
ciepło po całej komorze piekarnika, co umożliwia
jednoczesne pieczenie kilku potraw. Idealnie pasuje
do płyty grzewczej i kuchenki mikrofalowej BEJUBLAD.

Szereg przemyślanych funkcji i prosty design.
Termoobieg szybko i równomiernie rozprowadza
ciepło po całej komorze piekarnika, co umożliwia
jednoczesne pieczenie kilku potraw. Idealnie pasuje
do płyty grzewczej i kuchenki mikrofalowej BEJUBLAD.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,5 × G56,4 × W59,5 cm
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MIRAKULÖS

GRÄNSLÖS

A+

A+

piekarnik z termoobiegiem

piekarnik z termoobiegiem

Stal nierdzewna. 103.488.30

Stal nierdzewna. 203.491.41

1399,-

1399,-

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa z grillem

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa z grillem

MIRAKULÖS

GRÄNSLÖS

603.009.58

1799,-

stal nierdzewna
603.009.39

1799,-

Pojemna komora, a do tego wybór praktycznych
funkcji, włącznie z termoobiegiem, pozwala piec
kilka potraw jednocześnie. Idealnie pasuje
do kuchenki mikrofalowej MIRAKULÖS.

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne funkcje. Pojemna komora
i funkcja termoobiegu pozwalają piec kilka potraw
jednocześnie. Idealnie pasuje do kuchenki mikrofalowej
GRÄNSLÖS.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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GRÄNSLÖS

RAFFINERAD

A+

piekarnik z termoobiegiem

A+

piekarnik z termoobiegiem i czyszczeniem pyrolitycznym

1399,-

1599,- (poprzednia cena: 1699,-)

Kremowy. 303.491.45

Stal nierdzewna. 203.009.17

Dopasowana kuchenka mikrofalowa

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa kombi

GRÄNSLÖS
kremowy
903.009.33

RAFFINERAD

1799,-

303.009.45

1999,-

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne funkcje. Pojemna komora
i funkcja termoobiegu pozwalają piec kilka potraw
jednocześnie. Idealnie pasuje do kuchenki mikrofalowej
GRÄNSLÖS.

Samoczyszczący się piekarnik jest wręcz naszpikowany
funkcjami przydatnymi podczas przygotowywania
różnych potraw. Termoobieg pozwala piec kilka potraw
jednocześnie. Idealnie pasuje do kuchenki mikrofalowej
RAFFINERAD.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia

Gotowe programy pieczenia

	Zegar

Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
2 x półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Pojemność użytkowa: 65 litrów
S59,4×G56,7×W58,9 cm
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MIRAKULÖS

A+

piekarnik z termoobiegiem i czyszczeniem pyrolitycznym

1699,- (poprzednia cena: 1799,-)
Stal nierdzewna. 303.488.34

GRÄNSLÖS

A+

piekarnik z termoobiegiem i czyszczeniem pyrolitycznym

1799,-

Stal nierdzewna. 703.491.53

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa kombi

GRÄNSLÖS
stal nierdzewna
403.009.40

1999,-

Pojemna komora i wiele przydatnych funkcji.
Posiada funkcję samoczyszczenia oraz termoobieg,
który pozwala piec kilka potraw jednocześnie.

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne możliwości. Posiada funkcję
samoczyszczenia oraz termoobieg, który pozwala piec
kilka potraw jednocześnie. Idealnie pasuje do kuchenki
mikrofalowej GRÄNSLÖS.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia

Gotowe programy pieczenia

Zegar

Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
2 półki druciane
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
2 półki druciane
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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GRÄNSLÖS

A+

piekarnik z termoobiegiem i czyszczeniem pyrolitycznym

1799,-

KULINARISK

A+

piekarnik z termoobiegiem i czyszczeniem pyrolitycznym

1999,-

Kremowy. 503.491.49

Stal nierdzewna. 203.008.75

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa kombi

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa z grillem

GRÄNSLÖS

MIRAKULÖS

kremowy
203.009.36

1999,-

603.009.58

1799,-

Zaprojektowany w tradycyjnym stylu piekarnik
skrywający nowoczesne możliwości. Posiada funkcję
samoczyszczenia oraz termoobieg, który pozwala piec
kilka potraw jednocześnie. Idealnie pasuje do kuchenki
mikrofalowej GRÄNSLÖS.

Pojemna komora i całe mnóstwo funkcji. Powala
piec, grillować i gotować kilka potraw jednocześnie,
a wszystko odbywa się za pomocą prostego w obsłudze
dotykowego panelu sterowania. Idealnie pasuje
do pozostałych sprzętów z serii KULINARISK.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
1 półka druciana
Wyjmowane rusztowania do półek
Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
2 półki druciane
Wyjmowane rusztowania do półek
Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm
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KULINARISK

A+

piekarnik z termoobiegiem i funkcją gotowania na parze

2299,-

Stal nierdzewna. 003.008.95

KULINARISK

A

piekarnik parowy

2499,-

Stal nierdzewna. 303.009.12

Dopasowana kuchenka
mikrofalowa z grillem

MIRAKULÖS
603.009.58

1799,-

Piekarnik z pojemną komorą i bezkompromisowym
podejściem do liczby oferowanych funkcji. Gotowane
na parze potrawy są soczyste i smaczne, a przy tym
zachowują jak najwięcej składników odżywczych.
Pasuje do pozostałych sprzętów z serii KULINARISK.

Mniejszy piekarnik oferujący szereg
funkcji umożliwiających przygotowywanie
smaczniejszych i zdrowszych potraw.
Żywność gotowana na parze zachowuje
więcej wartości odżywczych, jest soczysta
wewnątrz i cudownie chrupiąca na zewnątrz.

Główne cechy

Główne cechy

Pojemna komora piekarnika

Pojemna komora piekarnika

Ogrzewanie górne i dolne

Ogrzewanie górne i dolne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Termoobieg
	Czyszczenie pyrolityczne

Funkcja gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze

Funkcja grillowania

Funkcja grillowania

Program do pieczenia chleba i pizzy

Program do pieczenia chleba i pizzy

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Specjalny program do pieczenia ciast i placków

Program podgrzewania

Program podgrzewania

Szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gotowe programy pieczenia
	Zegar

Gładko wysuwające się prowadnice

Gładko wysuwające się prowadnice

Termometr do mięsa

Termometr do mięsa

Odporny na odciski palców

Odporny na odciski palców

Wyświetlacz elektroniczny

Wyświetlacz elektroniczny

Dotykowy panel sterowania

Dotykowy panel sterowania

	Zabezpieczenie przed dziećmi

	Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych
1 x emaliowana blacha do pieczenia
1 x emaliowana tacka do grillowania
2 półki druciane
Wyjmowane rusztowania do półek

Wyposażenie
1 x emaliowana blacha do pieczenia.
1 x półka druciana.
Wyjmowane rusztowania do półek

Pojemność użytkowa: 72 litry
S59,4 × G56,7 × W58,9 cm

Pojemność użytkowa: 43 litry
S59,4 × G56,7 × W45,5 cm

KUCHENKI
MIKROFALOWE
Gdy tempo codziennego życia nieustannie
cię ponagla, kuchenka mikrofalowa lub
kuchenka kombi okazuje się pod każdym
względem wspaniałym wyborem.
To szybki i energooszczędny sposób
na podgrzewanie i rozmrażanie żywności.
Nowoczesne funkcje sprawiają, że niektóre
modele potrafią samodzielnie zaspokoić
wszelkie kuchenne potrzeby. Kuchenkę
mikrofalową możesz zestawić z dopasowanym do niej piekarnikiem – taki zestaw
nie tylko świetnie wygląda, ale i zapewnia
niezbędną w kuchni elastyczność.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że wybrany
sprzęt będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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Zawsze pod ręką. Kuchenkę mikrofalową możesz zabudować w szafce wysokiej lub ściennej, dzięki czemu
w pełni wykorzystasz dostępną w kuchni przestrzeń i zapewnisz sobie wygodę podczas gotowania.

KUCHENKA MIKROFALOWA lub KUCHENKA KOMBI to doskonały wybór, gdy oczekujesz wszechstronności,
ale niekoniecznie chcesz montować w swojej kuchni dwa piekarniki. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie
podgrzewanie i rozmrażanie, ale równie sprawnie poradzi sobie także z grillowaniem, pieczeniem czy opiekaniem.
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JAK WYBRAĆ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ I KUCHENKĘ KOMBI
1. Określ swoje potrzeby oraz ilość przestrzeni
dostępnej w kuchni. W jaki sposób będziesz używać
kuchenki mikrofalowej? Jakie funkcje będą ci
potrzebne?

2. Wybierz kuchenkę mikrofalową lub kuchenkę kombi,
która będzie pasowała do wystroju twojej kuchni
oraz pozostałych sprzętów AGD.

KUCHENKI MIKROFALOWE
Główne funkcje

Start z pełną mocą

VÄRMA

Automatyczne rozmrażanie
Zestaw do gotowania na parze
Pojemność 20 litrów
Możliwy montaż w szafce ściennej lub wysokiej
Start z pełną mocą

FRAMTID

HUSHÅLLA

BEJUBLAD

RAFFINERAD

GRÄNSLÖS

MIRAKULÖS

System dystrybucji ciepła 3D
Zestaw do gotowania na parze
Pojemność 22 litrów
Możliwy montaż w szafce ściennej lub wysokiej
Start z pełną mocą
Automatyczne rozmrażanie
System dystrybucji ciepła 3D
Grill
Talerz do zapiekania
Pojemność 31 litrów
Możliwy montaż w szafce wysokiej lub stojącej
Grill
Automatyczne rozmrażanie
Start z pełną mocą
Pojemność 46 litrów
Szklana taca do funkcji mikrofali
Możliwy montaż w szafce wysokiej lub stojącej
KUCHENKI MIKROFALOWE KOMBI
Główne funkcje
Termoobieg i mikrofale

RAFFINERAD

System dystrybucji ciepła 3D
Grill
Automatyczne rozmrażanie
Start z pełną mocą
Pojemność 43 litry
Możliwy montaż w szafce wysokiej lub stojącej
Termoobieg i mikrofale
Grill
Start z pełną mocą
Program do pieczenia chleba i pizzy
Pojemność 43 litry
Szklana taca do funkcji mikrofali
Możliwy montaż w szafce wysokiej lub stojącej

GRÄNSLÖS
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VÄRMA

FRAMTID

kuchenka mikrofalowa

kuchenka mikrofalowa

Stal nierdzewna. 303.033.74

Stal nierdzewna. 903.033.90

599,-

899,-

Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane
dla 4 rodzajów żywności: chleb, ryby/owoce morza, mięso i drób.

Dołączony do kuchenki zestaw do gotowania na parze świetnie
nadaje się do szybkiego i zdrowego gotowania warzyw, ryb czy też
pozostałych owoców morza.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 4 rodzajów żywności:
chleb, ryby/owoce morza, mięso i drób.
• Zestaw do gotowania na parze dla różnych rodzajów żywności.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce ściennej lub wysokiej.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Zestaw do gotowania na parze dla różnych rodzajów żywności.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej i bardziej
równomiernie.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Otwierane przyciskowo, pozbawione uchwytu drzwi nie zakłócają czystej
linii kuchni.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce ściennej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x zestaw do gotowania na parze.
1 x szklany talerz.

Wyposażenie
1 x zestaw do gotowania na parze.
1 x szklany talerz.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 700W.
6 ustawień mocy: 90, 160, 350, 500, 600, 700W.
Pojemność użytkowa: 20 litrów.
Wyświetlacz elektroniczny.
Talerz obrotowy Ø27 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 750W.
4 ustawienia mocy: 160, 350, 500, 750W.
Pojemność użytkowa: 22 litry.
Wyświetlacz elektroniczny.
Talerz obrotowy Ø25 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

S59,5 × G33,5 × W34,7 cm

S59,5 × G32 × W34,7 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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HUSHÅLLA

BEJUBLAD

kuchenka mikrofalowa

kuchenka mikrofalowa

Stal nierdzewna. 403.033.83

Biały. 503.009.30

899,-

1599,- (poprzednia cena: 1699,-)

System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.

Talerz do zapiekania i system dystrybucji ciepła 3D pozwalają upiec ciasto
biszkoptowe w zaledwie 7 minut lub ciasto z kruchym spodem w 12 minut.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Zestaw do gotowania na parze dla różnych rodzajów żywności.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ
nie pozostają na niej odciski palców.
• Otwierane przyciskowo, pozbawione uchwytu drzwi
nie zakłócają czystej linii kuchni.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce ściennej lub wysokiej.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Funkcja przyrumieniania pozwala upiec ciasto biszkoptowe w zaledwie
7 minut lub ciasto z kruchym spodem w 12 minut.
• Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów
żywności: chleb, ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.
• Komora kuchenki wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x zestaw do gotowania na parze.
1 x szklany talerz.

Wyposażenie
1 x talerz do zapiekania z wyjmowanym uchwytem.
1 x szklany talerz.
1 x podstawa grilla.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 750W.
4 ustawienia mocy: 160, 350, 500, 750W.
Pojemność użytkowa: 22 litry.
Wyświetlacz elektroniczny.
Talerz obrotowy Ø25 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 800W
7 ustawień mocy: 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000W.
Pojemność użytkowa: 31 litrów.
Talerz obrotowy Ø32,5 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

S59,5 × G32 × W34,7 cm

S59,5 × G46,8 × W39,7 cm
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BEJUBLAD

RAFFINERAD

kuchenka mikrofalowa

kuchenka mikrofalowa

Ciemnoszary. 903.009.28

Stal nierdzewna. 903.009.52

1599,- (poprzednia cena: 1699,-)

1599,- (poprzednia cena: 1699,-)

Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów żywności: chleb,
ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.

Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniale przyrumienionych zapiekanek, mięs czy warzyw.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Funkcja przyrumieniania pozwala upiec ciasto biszkoptowe w zaledwie
7 minut lub ciasto z kruchym spodem w 12 minut.
• Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów
żywności: chleb, ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.
• Komora kuchenki wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Główne cechy
• Funkcja startu z pełną mocą służy szybkiemu podgrzewaniu żywności.
• Funkcja przyrumieniania pozwala upiec ciasto biszkoptowe w zaledwie
7 minut lub ciasto z kruchym spodem w 12 minut.
• Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów
żywności: chleb, ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.
• Komora kuchenki wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x talerz do zapiekania z wyjmowanym uchwytem.
1 x szklany talerz.
1 x podstawa grilla.

Wyposażenie
1 x talerz do zapiekania z wyjmowanym uchwytem.
1 x szklany talerz.
1 x podstawa grilla.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 800W
7 ustawień mocy: 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000W.
Pojemność użytkowa: 31 litrów.
Talerz obrotowy Ø32,5 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 800W
7 ustawień mocy: 90, 160, 350, 500, 650, 800, 1000W.
Pojemność użytkowa: 31 litrów.
Talerz obrotowy Ø32,5 cm.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 10A.

S59,5 × G46,8 × W39,7 cm

S59,5 × G46,8 × W39,7 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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Perfekcyjne rozwiązanie
dopasowane do twoich
kuchennych potrzeb.

GRÄNSLÖS

kuchenka mikrofalowa

1799,-

Stal nierdzewna. 603.009.39

Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości,
ponieważ nie pozostają na niej odciski palców.

Główne cechy
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• Pojemna komora kuchenki pokryta wytrzymałą emalią.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.
Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x dolna szklana płyta do użycia w trybie kuchenki mikrofalowej.
Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 1900W.
10 ustawień mocy.
Pojemność użytkowa: 46 litrów.
Napięcie: 220-240V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.
S59,4 × G56,7 × W45,5 cm
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GRÄNSLÖS

MIRAKULÖS

kuchenka mikrofalowa

kuchenka mikrofalowa

Kremowy. 903.009.33

Stal nierdzewna. 603.009.58

1799,-

1799,-

Kombinacja mikrofali i grilla o dużej mocy pozwala szybciej grillować
mięso czy warzywa.

Pojemna, pokryta wytrzymałą emalią komora kuchenki zapewnia
mnóstwo miejsca do przygotowywania wspaniałych potraw.

Główne cechy
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• Pojemna komora kuchenki pokryta wytrzymałą emalią.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Główne cechy
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• Pojemna komora kuchenki pokryta wytrzymałą emalią.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x dolna szklana płyta do użycia w trybie kuchenki mikrofalowej.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x dolna szklana płyta do użycia w trybie kuchenki mikrofalowej.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 1900W.
10 ustawień mocy.
Pojemność użytkowa: 46 litrów.
Napięcie: 220-240V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 1900W.
10 ustawień mocy.
Pojemność użytkowa: 46 litrów.
Napięcie: 220-240V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.

S59,4 × G56,7 × W45,5 cm

S59,4 × G56,7 × W45,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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KUCHENKA
MIKROFALOWA KOMBI
Funkcjonalność dwóch sprzętów zamknięta
w jednym. Jeśli chcesz zaoszczędzić nieco
miejsca w kuchni, wybierz kuchenkę
mikrofalową kombi - połączenie mikrofalówki
i piekarnika z wymuszonym obiegiem
powietrza. Możesz korzystać z dwóch funkcji
razem lub osobno. Połączenie termoobiegu
i mikrofal oferuje funkcjonalność piekarnika
przy prędkości działania mikrofalówki.

RAFFINERAD
kuchenka kombi

1999,-

Stal nierdzewna. 303.009.45

Połączenie termoobiegu i mikrofal oferuje funkcjonalność piekarnika
przy prędkości działania mikrofalówki.

Główne cechy
• Połączenie termoobiegu i mikrofal oferuje funkcjonalność piekarnika
przy prędkości działania mikrofalówki.
• 3 programy grillowania umożliwiają przygotowanie pysznie upieczonych
mięs i warzyw.
• Program do pieczenia chleba/pizzy pozwala uzyskać przypieczoną
na brązowo skórkę lub brzegi pizzy oraz bardziej chrupiący spód.
• Ogrzewanie górne i dolne ułatwia pieczenie zapiekanek.
• Pojemna komora kuchenki pokryta emalią.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x blacha do pieczenia.
1 x szklany talerz obrotowy.
Informacje techniczne
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej: 900W.
Moc wyjściowa grilla: 1600W.
7 poziomów mocy: 90, 160, 350, 500, 650, 750 i 900.
Talerz obrotowy Ø32,5 cm.
Wyświetlacz elektroniczny z białymi cyframi.
Elektroniczny czasomierz.
Napięcie: 230V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.
S59,5 × G54,5 × W45,5 cm
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GRÄNSLÖS

GRÄNSLÖS

kuchenka kombi

kuchenka kombi

Stal nierdzewna. 403.009.40

Kremowy. 203.009.36

1999,-

1999,-

Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów żywności:
chleb, ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.

Pojemna komora kuchenki zapewnia mnóstwo miejsca, pozwalając
szybko podgrzać lub przygotować obiad dla całej rodziny.

Główne cechy
• Połączenie termoobiegu i mikrofal oferuje funkcjonalność piekarnika
przy prędkości działania mikrofalówki.
• Automatyczne rozmrażanie zaprogramowane dla 5 rodzajów żywności:
chleb, ryby/owoce morza, mięso, warzywa i drób.
• Kombinacja mikrofali i grilla umożliwia szybkie podgrzewanie
i przygotowanie wspaniałych zapiekanek.
• System dystrybucji ciepła 3D podgrzewa potrawy szybciej
i bardziej równomiernie.
• Pojemna komora kuchenki wykonana ze stali nierdzewnej.
• Stal nierdzewną łatwo utrzymać w czystości, ponieważ nie pozostają
na niej odciski palców.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Główne cechy
• Połączenie termoobiegu i mikrofal oferuje funkcjonalność piekarnika
przy prędkości działania mikrofalówki.
• 3 programy grillowania umożliwiają przygotowanie pysznie upieczonych
mięs i warzyw.
• Program do pieczenia chleba/pizzy pozwala uzyskać przypieczoną
na brązowo skórkę lub brzegi pizzy oraz bardziej chrupiący spód.
• Ogrzewanie górne i dolne ułatwia pieczenie zapiekanek.
• Pojemna komora kuchenki pokryta emalią.
• Łatwy montaż na wygodnej wysokości w szafce stojącej lub wysokiej.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x blacha do pieczenia.
1 x dolna szklana płyta do użycia w trybie kuchenki mikrofalowej.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x blacha do pieczenia.
1 x dolna szklana płyta do użycia w trybie kuchenki mikrofalowej.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 1600W
10 ustawień mocy.
Pojemność użytkowa: 43 litry.
Napięcie: 220-240V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.

Informacje techniczne
Moc wyjściowa: 1000W.
Moc grilla: 1600W
10 ustawień mocy.
Pojemność użytkowa: 43 litry.
Napięcie: 220-240V.
Wymagany bezpiecznik: min. 16A.

S59,4 x G56,7 x W45,5 cm

S59,4 x G56,7 x W45,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

PŁYTY GRZEWCZE
Aby codzienne gotowanie przynosiło
jeszcze więcej radości, oferujemy szereg
płyt grzewczych, gotowych rozgrzać
serca każdego miłośnika pichcenia.
Płyty indukcyjne działają niezwykle
szybko i precyzyjnie, natomiast płyty
gazowe i ceramiczne pozwalają korzystać
z dowolnych garnków i patelni. Każda
płyta posiada unikalne cechy i właściwe
sobie zalety, dzięki czemu z łatwością
dobierzesz urządzenie odpowiednie
dla siebie.
Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że wybrany
sprzęt będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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Płyty indukcyjne nagrzewają się do 50% szybciej,
zużywając przy tym 40% mniej energii. Wybór funkcji
i regulacja temperatury odbywa się za pomocą panelu
dotykowego.

Płyty ceramiczne są praktyczne i łatwe w obsłudze.
Niektóre modele posiadają pola grzewcze o zmiennej
wielkości, które można dopasować do kształtu i rozmiaru
garnków.

Płyty gazowe nie tylko wyglądają profesjonalnie,
ale i zapewniają pełną kontrolę nad ogniem, niezbędną
podczas obsmażania czy smażenia.

Płyty domino pozwalają łączyć ze sobą różne rodzaje
płyt grzewczych. Świetnie nadają się do niewielkiej kuchni,
gdzie brakuje miejsca na pełnowymiarową płytę grzewczą.
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JAK WYBRAĆ PŁYTĘ INDUKCYJNĄ
1. Określ swoje potrzeby oraz ilość miejsca,
jaką dysponujesz w kuchni.
2. Zastanów się nad potrzebnymi funkcjami. Bardziej
cenisz sobie wysoką wydajność, uniwersalność
czy łatwość obsługi?
Główne funkcje i cechy
Dotykowy panel sterowania

3. Zastanów się, czy chcesz połączyć płytę indukcyjną
z innym rodzajem płyty grzewczej.

Najlepiej dopasowane garnki i patelnie
TILLREDA

ANNONS

Zintegrowany minutnik
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania

MÖJLIG

OUMBÄRLIG

TREVLIG

OUMBÄRLIG

FOLKLIG

OUMBÄRLIG

Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
2 pola grzewcze z boosterem
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi

Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
2 pola grzewcze z boosterem
Regulacja mocy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania

SMAKLIG

Naczynia do gotowania IKEA 365+

TROVÄRDIG

BEJUBLAD

Naczynia do gotowania IKEA 365+

TROVÄRDIG

OTROLIG

Seria SENSUELL

Naczynia do gotowania SENIOR

HÖGKLASSIG

Seria SENSUELL

Naczynia do gotowania SENIOR

Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze z boosterem
Funkcja łączenia pól
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze z boosterem
Funkcja łączenia pól
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze z boosterem
Funkcja łączenia pól
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze z boosterem
Funkcja łączenia pól
Funkcja Multi Flexi
Gotowe programy gotowania
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
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TILLREDA

MÖJLIG

przenośna płyta indukcyjna

płyta indukcyjna domino

Czarny. 003.316.27

Czarny. 302.371.38

189,-

799,-

Idealne rozwiązanie, jeśli twoja kuchnia jest niewielka
lub gdy od czasu do czasu potrzebujesz dodatkowego pola grzewczego.

Funkcja pauzy pozwala przerwać gotowanie i kontynuować
je bez czekania, aż płyta ponownie się nagrzeje.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Zintegrowany minutnik ułatwia kontrolowanie czasu gotowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Płytę łatwo przenieść.
• Natychmiastowa gotowość do pracy – wystarczy podłączyć
płytę do gniazdka.
• Uchwyt ułatwia przenoszenie płyty.
• Wygodne przechowywanie nieużywanej płyty – można ją zawiesić dzięki
otworom w podstawie lub wykorzystać rączkę jako wieszak.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Dwa pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe
ciepło do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.
• Czujnik zabezpieczający przed przelaniem automatycznie wyłącza płytę,
jeżeli zawartość przegotuje się i rozleje na panel sterowania.
• Płyty domino są małe i nie mają obramowania, dzięki czemu łatwo
je połączyć z innymi płytami domino lub większymi płytami.

Informacje techniczne
Indukcyjne pole grzewcze: 1x185 mm.
1 pole grzewcze: 1x2000W.
Moc przyłączeniowa: 2000W.
Natężenie prądu: 8,5A.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x180 mm.
2 pola grzewcze z boosterem.
2x1800W, z boosterem 2500W.
Użyj listwy łączącej NYTTIG, by połączyć z innymi płytami grzewczymi.
Moc przyłączeniowa: 3700W.
Natężenie prądu: 1x16A.
Napięcie: 220-240V.

S30 × G38,5 × W5,4 cm

S29 × G52 × W5,1 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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TREVLIG

FOLKLIG

płyta indukcyjna

płyta indukcyjna

Czarny. 302.916.15

Czarny. 502.916.19

899,-

1099,-

Dotykowy panel sterowania pozwala łatwo i precyzyjnie regulować
temperaturę pól grzewczych.

Funkcja booster (P) zapewnia dodatkową moc dla wybranego pola grzewczego,
dzięki czemu smażenie czy gotowanie wody trwa zaledwie parę minut.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Dwa pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe ciepło
do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Możliwość dopasowania mocy wyjściowej płyty do instalacji
przyłączeniowej.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 1x180 mm, 1x210 mm, 1x145 mm.
3 pola grzewcze: 1x1200W, 1x1800W, 1x2100W.
Moc przyłączeniowa: 5100W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x180 mm, 1x145 mm, 1x210 mm.
2 pola grzewcze z boosterem.
1x2100W, z boosterem 2300W.
1x1800W, z boosterem 2100W.
1x1200W.
1x1800W.
Moc przyłączeniowa: 7200W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

S58 × G51 × W5,6 cm

S58 × G51 × W5,6 cm
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SMAKLIG

BEJUBLAD

płyta indukcyjna

płyta indukcyjna

Czarny. 202.228.30

Biały. 803.039.32

1299,-

1499,-

Po włączeniu funkcji pauzy pola grzewcze zostają automatycznie przełączone
w tryb utrzymywania zadanej temperatury.

Funkcja łączenia pól umożliwia okazjonalne gotowanie w dużym garnku
czy smażenie na większej patelni. Wystarczy połączyć dwa pola grzewcze
w jedno większe.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Cztery pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe
ciepło do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Funkcja łączenia pól pozwala połączyć dwa pola grzewcze
w jedno większe, by zapewnić miejsce na większe garnki
czy brytfannę do ryb.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Cztery pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe
ciepło do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Funkcja łączenia pól pozwala połączyć dwa pola grzewcze
w jedno większe, by zapewnić miejsce na większe garnki
czy brytfannę do ryb.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x210 mm, 1x180 mm, 1x145 mm.
4 pola grzewcze z boosterem.
2x2300W, z boosterem 3200W.
1x1400W, z boosterem 1800W.
1x1800W, z boosterem 2500W.
Moc przyłączeniowa: 7400W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x210 mm, 1x180 mm, 1x145 mm.
4 pola grzewcze z boosterem.
2x2300W, z boosterem 3200W.
1x1400W, z boosterem 1800W.
1x1800W, z boosterem 2500W.
Moc przyłączeniowa: 7400W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

S59 x G52 x W5,1 cm

S59 x G52 x W5,1 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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OTROLIG

HÖGKLASSIG

płyta indukcyjna

płyta indukcyjna

Czarny. 403.039.34

Czarny. 603.039.33

1499,-

1899,-

Uniwersalność tej płyty polega na możliwości wykorzystania pól
grzewczych razem lub niezależnie, ustawiając na nich garnki
i patelnie o różnych rozmiarach i kształtach.

Wystarczy szybkie dotknięcie panelu sterowania, by ustawić temperaturę
elastycznych pól grzewczych na poziom wysoki, średni lub niski.
Po prostu przesuń patelnię, by zmniejszyć intensywność grzania.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Cztery pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe
ciepło do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Elastyczne pola grzewcze mogą być używane razem lub niezależnie,
zapewniając miejsce na garnki i patelnie o różnych rozmiarach i kształtach.
• Możliwość ustawienia jednego poziomu temperatury dla całej powierzchni
elastycznego pola grzewczego.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka
nie przywiera do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Główne cechy
• Precyzyjna regulacja temperatury każdego pola grzewczego
za pomocą dotykowego panelu sterowania.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Cztery pola grzewcze z boosterem zapewniają dodatkowe
ciepło do podsmażania czy szybkiego gotowania.
• Elastyczne pola grzewcze mogą być używane razem lub
niezależnie, zapewniając miejsce na garnki i patelnie o różnych
rozmiarach i kształtach.
• Możliwość ustawienia jednego poziomu temperatury
dla całej powierzchni elastycznego pola grzewczego.
• Zaprogramowane trzy poziomy grzania: wysoki, średni i niski.
• Wystarczy przesunąć patelnię do tyłu płyty, by zmienić poziom grzania.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Łatwość utrzymania w czystości – rozlana zawartość garnka nie przywiera
do powierzchni płyty.
• Automatyczny wyłącznik reagujący na kipiącą zawartość garnka.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x180x230 mm, 1x145 mm, 1x210 mm.
4 pola grzewcze z boosterem.
Elastyczne pola grzewcze: 2x1800W, z boosterem 2200W.
1x2200W, z boosterem 3000W.
1x1200W, z boosterem 1800W.
Moc przyłączeniowa: 7200W.
Natężenie prądu: 2x15A lub 1x30A.
Napięcie: 230V.

Informacje techniczne
Indukcyjne pola grzewcze: 2x240x220 mm, 1x180 mm, 1x210 mm.
4 pola grzewcze z boosterem.
Elastyczne pole grzewcze: 2x2400W, z boosterem 3300W.
1x2300W, z boosterem 3200W.
1x1800W, z boosterem 2800W.
Moc przyłączeniowa: 7400W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

S58 × G51 × W5,6 cm

S78 × G52 × W5,8 cm

Przyspiesz gotowanie
przy pomocy płyty
indukcyjnej, oszczędzając
do 40% energii i nawet
50% twojego czasu.
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JAK WYBRAĆ PŁYTĘ CERAMICZNĄ
3. Zastanów się, czy chcesz połączyć płytę
ceramiczną z innym rodzajem płyty grzewczej.

1. Określ swoje potrzeby oraz ilość miejsca,
jaką dysponujesz w kuchni.
2. Zastanów się nad potrzebnymi funkcjami.

Główne cechy i funkcje
Sterowanie pokrętłami

Najlepiej dopasowane garnki i patelnie
LAGAN HGC3K

Garnek ANNONS

Patelnie KAVALKAD

MÖJLIG DOMINO

Garnki i patelnie OUMBÄRLIG

BARMHÄRTIG

Komplet garnków ANNONS

DAGLIG

Garnki i patelnie SKÄNKA

3 pola grzewcze o różnych wymiarach

Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
2 pola grzewcze o różnych wymiarach
Regulowane podwójne pole grzewcze
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi

Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze o różnych wymiarach
Automatyczny wyłącznik
Funkcja pauzy

Dotykowy panel sterowania
Osobne wyłączniki czasowe każdego pola grzewczego
4 pola grzewcze o różnych wymiarach
Regulowane potrójne pole grzewcze
Regulowane podwójne pole grzewcze
Funkcja pauzy
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed dziećmi
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LAGAN HGC3K

MÖJLIG

płyta ceramiczna

płyta ceramiczna domino

Czarny. 501.823.52

Czarny. 502.371.37

469,-

699,-

Wygodne pokrętła umożliwiają bezpośrednią kontrolę
nad każdym z pól grzewczych.

Podwójne pole grzewcze posiada możliwość poszerzenia,
dzięki czemu możesz używać garnków i patelni o różnych rozmiarach.

Główne cechy
• Pokrętła wyposażone w lampkę ostrzegającą przed rozgrzanymi polami.

Główne cechy
• Dotykowy panel sterowania pozwala bezpośrednio kontrolować
temperaturę poszczególnych pól grzewczych.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Podwójne pole grzewcze z możliwością poszerzenia
i dopasowania do rozmiaru garnka.
• Płyta wyłącza się automatycznie, gdy zawartość garnka
wykipi na jej powierzchnię.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Blokada na czas czyszczenia.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.
• Płyty domino są małe i nie mają obramowania, dzięki czemu łatwo
je połączyć z innymi płytami domino lub większymi płytami.

Informacje techniczne
1x1200W.
1x1800W.
1x2300W.
Pobór energii w czasie czuwania: 0W.
Moc przyłączeniowa: 5300W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 230-240V.

Informacje techniczne
Pola grzewcze z możliwością poszerzenia: 1x145 mm, 1x120/180 mm.
1x1200W.
1x700/1700W.
Moc przyłączeniowa: 2900W.
Natężenie prądu: 1x16A.
Napięcie: 220-240V.

S59 x G52 × W3,9 cm

S29 x G52 × W3,9 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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BARMHÄRTIG
płyta ceramiczna

699,-

Czarny. 102.228.21

DAGLIG

płyta ceramiczna

999,-

Czarny. 702.228.18

Dotykowy panel sterowania pozwala z łatwością regulować temperaturę
pól grzewczych.

Możliwość poszerzenia podwójnych i potrójnych pól grzewczych pozwala
korzystać z garnków i patelni o różnych rozmiarach, a także owalnych naczyń
żaroodpornych czy brytfann do ryb.

Główne cechy
• Dotykowy panel sterowania pozwala bezpośrednio kontrolować
temperaturę poszczególnych pól grzewczych.
• Płyta wyłącza się automatycznie, gdy zawartość garnka wykipi
na jej powierzchnię.
• Blokada na czas czyszczenia.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Główne cechy
• Dotykowy panel sterowania pozwala bezpośrednio kontrolować
temperaturę poszczególnych pól grzewczych.
• Osobne wyłączniki czasowe dla każdego pola grzewczego
ułatwiają gotowanie jaj, makaronu czy ryżu.
• Potrójne pole grzewcze można poszerzać, by dopasować je
do różnych garnków i patelni.
• Podwójne pole grzewcze z możliwością poszerzenia pozwala
korzystać z owalnych naczyń żaroodpornych czy brytfann do ryb.
• Płyta wyłącza się automatycznie, gdy zawartość garnka
wykipi na jej powierzchnię.
• Funkcja pauzy umożliwia przerwanie i momentalne wznowienie gotowania.
• Blokada na czas czyszczenia.
• Możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi.

Informacje techniczne
Pola grzewcze: 2x145 mm, 1x180 mm, 1x210 mm.
2x1200W.
1x1800W.
1x2300W.
Moc przyłączeniowa: 6500W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Pola grzewcze z możliwością poszerzenia: 2x145 mm, 1x170/265 mm,
1x120/175/210 mm.
2x1200W.
1x1500/2400W.
1x800/1600/2300W.
Moc przyłączeniowa: 7100W.
Natężenie prądu: 2x16A lub 1x32A.
Napięcie: 220-240V.

S59 x G52 × W3,9 cm

S59 x G52 × W3,9 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

Stwórz swoje
idealne miejsce
do gotowania.
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JAK WYBRAĆ PŁYTĘ GAZOWĄ
1. Określ swoje potrzeby oraz ilość miejsca,
jaką dysponujesz w kuchni.

Główne cechy i funkcje
Wbudowany zawór bezpieczeństwa

2. Zastanów się, czy chcesz połączyć płytę gazową
z innym rodzajem płyty grzewczej lub dopasować
ją stylistycznie do pozostałych sprzętów.

Najlepiej dopasowane garnki i patelnie
LAGAN HGA4K

ANNONS

KAVALKAD

Zdejmowany ruszt
4 palniki

Zapalnik elektryczny

SMÅKOKA

SNITSIG

Zdejmowany ruszt
4 palniki
2 zestawy pokręteł

Zapalnik elektryczny

MÖJLIG DOMINO

Garnki i patelnie OUMBÄRLIG

Zdejmowany ruszt
2 palniki
Pokrętła z blokadą

Zapalnik elektryczny

Livsgnista

Garnki vardagen

Zdejmowany ruszt
4 palniki o wysokiej wydajności
Płyta ze szkła hartowanego
2 zestawy pokręteł

Zapalnik elektryczny

LIVSLÅGA

Garnki i patelnie OUMBÄRLIG

ELDSLÅGA

Garnki i patelnie OUMBÄRLIG

Zdejmowany ruszt
4 palniki
3 palniki o wysokiej wydajności
1 palnik do woka
Żeliwna podkładka pod wok
2 zestawy pokręteł

Zapalnik elektryczny
Zdejmowany ruszt
5 palników
4 palniki o wysokiej wydajności
1 palnik do woka
Żeliwna podkładka pod wok
2 zestawy pokręteł

45

LAGAN HGA4K

SMÅKOKA

płyta gazowa

płyta gazowa

Biały. 402.957.69

Stal nierdzewna. 202.780.73

Wbudowany zawór bezpieczeństwa automatycznie odcina dopływ gazu,
jeśli płomień zgaśnie.

Zapałki ani zapalniczka nie będą już potrzebne. Wystarczy nacisnąć
i przekręcić pokrętło, by uruchomić elektryczny zapalnik.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę użytkowania.
• Zdejmowany ruszt.
• Wbudowane zawory bezpieczeństwa automatycznie zatrzymują
przepływ gazu w chwili wygaśnięcia płomienia.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• 2 zestawy pokręteł w zestawie.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x3000W.
2x2000W.
1x1wW.
Napięcie: 230V.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x1000W.
1x3000W.
2x2000W.
Napięcie: 220-240V.

S58 x G50 cm

S58 x G51 cm

349,-

499,-

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

46

MÖJLIG

LIVSGNISTA

płyta gazowa domino

płyta gazowa

Czarny. 802.371.50

Czarny. 602.780.66

Połączenie dwóch rodzajów płyt domino może być odpowiedzią na twoje
kuchenne potrzeby.

Palniki o wysokiej wydajności są o 12% szybsze i o 13% bardziej wydajne niż
konwencjonalne palniki.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Gładką powierzchnię szklanej płyty łatwiej utrzymać w czystości
niż w przypadku tradycyjnych płyt gazowych.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
• Gałki z funkcją Wciśnij i Przekręć jako blokada przed dziećmi pozwalają
ograniczyć ryzyko przypadkowego włączenia palników przez dzieci.
• Płyty domino są małe i nie mają obramowania, dzięki czemu łatwo
je połączyć z innymi płytami domino lub większymi płytami.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
• Gładką powierzchnię szklanej płyty łatwiej utrzymać w czystości
niż w przypadku tradycyjnych płyt gazowych.
• 2 zestawy pokręteł w zestawie.
• 4 palniki o wysokiej wydajności.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x100 mm główny palnik.
1x54 mm pomocniczy palnik.
1x1000W.
1x2900W.
Do połączenia z innymi płytami grzewczymi
należy użyć listwy łączącej NYTTIG.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x1000W.
1x3000W.
2x2000W.
Napięcie: 220-240V.

S29 x G52 cm

S59 x G51 cm

649,-

699,-
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LIVSLÅGA

LIVSLÅGA

płyta gazowa

płyta gazowa

Ciemnoszary. 302.780.77

Stal nierdzewna. 602.780.85

Wygodne pokrętła ułatwiają regulację palników w zależności
od gotowanej potrawy.

Regulacja palników jest łatwiejsza i bezpieczniejsza dzięki wygodnym
pokrętłom umieszczonym z przodu płyty.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
• 2 zestawy pokręteł w zestawie.
• 3 palniki o wysokiej wydajności.
• 1 palnik do woka.
• Żeliwna podkładka pod wok.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
• 2 zestawy pokręteł w zestawie.
• 3 palniki o wysokiej wydajności.
• 1 palnik do woka.
• Żeliwna podkładka pod wok.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x1000W.
1x3500W.
2x2000W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x1000W.
1x3500W.
2x2000W.
Napięcie: 220-240V.

S58 x G51 cm

S58 x G51 cm

699,-

699,-

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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ELDSLÅGA
płyta gazowa

999,-

Stal nierdzewna. 602.780.52

Palnik do woka o dużej mocy jest niezwykle wydajny, więc świetnie
nadaje się do smażenia w głębokiej patelni.

Główne cechy
• Pokrętła umieszczone z przodu zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
• 2 zestawy pokręteł w zestawie.
• 4 palniki o wysokiej wydajności.
• 1 palnik do woka.
• Żeliwna podkładka pod wok.
• Można również zamontować w szafce o szerokości 60 cm.
Informacje techniczne
Wymagane podłączenie do prądu.
1x1000W.
1x3000W.
2x2000W.
1x4000W.
Napięcie: 220-240V.
S73 x G51 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

Palniki o wysokiej
wydajności
pozwalają gotować
szybko i sprawnie.

KUCHENKI
Kuchenki wolnostojące stanowią wygodne
połączenie dużej płyty grzewczej i pojemnego piekarnika, zapewniając elastyczność
pozwalającą przygotowywać kilka potraw
jednocześnie. Zostały zaprojektowane
tak, by idealnie pasować pomiędzy szafki
kuchenne, dzięki czemu planowanie kuchni
jest jeszcze łatwiejsze.
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GRILJERA

A

kuchenka

4999,Stal nierdzewna. 103.168.05

Główne cechy
• Piekarnik o dużej pojemności z 5 poziomami na blachę do pieczenia.
• 2 zestawy gładko wysuwających się prowadnic teleskopowych sprawiają,
że załadunek piekarnika i wyjmowanie gorących potraw jest łatwiejsze
i bezpieczniejsze.
• Termoobieg zapewnia szybkie i równomierne pieczenie.
• Ogrzewanie dolne umożliwia pieczenie ciastek i placków z kruchym spodem.
• Funkcja szybkiego rozmrażania pozwala rozmrażać potrawy
siedmiokrotnie szybciej niż podstawowy program rozmrażania.
• 2 programy grillowania umożliwiają przygotowanie pysznie
upieczonych mięs i warzyw.
• Ogrzewanie górne i dolne ułatwia pieczenie zapiekanek.
• Zdejmowany ruszt wykonany z wytrzymałego żeliwa zwiększa
stabilność garnków.
• Wygodny elektryczny zapalnik uruchamiany poprzez naciśnięcie
i przekręcenie pokrętła.
Wyposażenie
2 x zestaw prowadnic teleskopowych.
1 x emaliowana blacha do pieczenia.
2 x półka druciana.
1 x podstawka do woka.
Wyjmowane rusztowania do półek.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz,
możesz mieć pewność, że wybrany
sprzęt będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem
serii TILLREDA i LAGAN).

Informacje techniczne
1 palnik 1000W.
1 palnik 3000W.
1 palnik 3800W.
2 palniki 1800W.
Napięcie: 220-240V.
S90 x G63,5 x W90,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

OKAPY
Oprócz tego, że pozbywają się pary,
tłuszczu i nieprzyjemnych zapachów
podczas gotowania, okapy stanowią
też ważny element wystroju kuchni.
Oferujemy okapy montowane do ściany,
do zawieszenia nad wyspą kuchenną
oraz modele przeznaczone do zabudowy,
więc bez trudu wybierzesz odpowiednie
dla siebie urządzenie.
Poszczególne modele różnią się między
sobą parametrami w zakresie wydajności
wyciągu. Ponadto wbudowane, energooszczędne lampy LED, w niektórych
modelach, stanowią dodatkowe
oświetlenie płyty grzewczej.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że wybrany
sprzęt będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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Okapy montowane DO SUFITU świetnie
sprawdzają się nad wyspą kuchenną, tworząc
swobodny, nieco eklektyczny styl kuchni.

Okapy do zabudowy można całkowicie ukryć
w szafce ściennej, uzyskując tym samym spójny,
niczym nie zakłócony wygląd kuchni.

Styl i rozmiar. Okap może stanowić istotny element wystroju kuchni bez względu na to, czy wybierzesz
model dopasowany do pozostałych sprzętów AGD, czy zdecydujesz się na odrobinę odmienności. Upewnij się
tylko, czy rozmiary okapu odpowiadają wielkości płyty grzewczej.
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JAK WYBRAĆ OKAP
1. D
 obierz styl i kolor urządzenia tak, by pasował
do pozostałych sprzętów AGD oraz wyglądu kuchni.
Inspiracji szukaj na str. 56 - 67.
2. W
 ybierz sposób montażu okapu: montowany do
ściany lub sufitu albo przeznaczony do częściowej
(podszafkowej) lub całkowitej zabudowy.

3. Zastanów się nad funkcjami i parametrami okapu
oraz sposobem jego podłączenia, dopasowując je
do swojej kuchni.

POZIOM HAŁASU
Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia jest
mierzony w decybelach (dB). Oferowany przez IKEA
sprzęt AGD także został poddany stosownym pomiarom.
W przypadku okapów na poziom hałasu może mieć
wpływ prędkość, z jaką pracuje urządzenie oraz sposób
jego montażu.
Opis każdego modelu zawiera informację o poziomie
hałasu. Możesz je porównać i wybrać okap, który
najbardziej odpowiada twoim potrzebom i oczekiwaniom.

dB

30

50

70

80<
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Wydajność okapu
z podłączeniem
do kanału
wentylacyjnego
[m³/h]

Poziom
hałasu przy
maksymalnej
prędkości
[dB (A)]

Rura NYTTIG
wymagana
przy podłączeniu
do wyciągu
na zewnątrz

Filtr węglowy
wymagany podczas
pracy w obiegu
zamkniętym

LAGAN
60 cm

272

70

NYTTIG TUB 125

1×NYTTIG FIL 900
1×NYTTIG TUB 125

LAGAN
60 cm

320

73

NYTTIG TUB 125

1×NYTTIG FIL 900
1×NYTTIG TUB 125

UTDRAG
60 cm

320

71

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 220
1×NYTTIG TUB 120

UNDERVERK
56 cm

625

66

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 150

LUFTIG
60 cm

400

64

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 400
1×NYTTIG TUB 150

UDDEN
50 cm

320

70

NYTTIG TUB 120

1×NYTTIG FIL 900
1×NYTTIG TUB 120

UPPDRAG
60 cm

625

66

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 120

UPPDRAG
90 cm

625

66

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 120

VINDIG
60 cm

603

70

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 559
1×NYTTIG TUB 120

VINDRUM
60 cm

625

66

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 120

MOLNIGT
60 cm

603

69

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 559
1×NYTTIG TUB 120

KLARLUFT
90 cm

603

70

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 559
1×NYTTIG TUB 120

BEJUBLAD
60 cm

580

62

NYTTIG TUB 120/125/150

1×NYTTIG FIL 500
1×NYTTIG TUB 120

FÖLJANDE
80 cm

647

72

NYTTIG TUB 120/125/150

1xNYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 120

GRILJERA
90 cm

656

66

NYTTIG TUB 120/125/150

1×NYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 120

KULINARISK
90 cm

625

71

NYTTIG TUB 120/125/150

1×NYTTIG FIL 559
1×NYTTIG TUB 150

LÄCKERBIT
60 cm

329

76

Tylko tryb recyrkulacji

2×NYTTIG FIL 400

SVÄVANDE
90 cm

603

69

NYTTIG TUB 150/125/120

1×NYTTIG FIL 559
1×NYTTIG TUB 150

OMNEJD
90 cm

625

67

NYTTIG TUB 150

2xNYTTIG FIL 440
1×NYTTIG TUB 150

Okapy podszafkowe

Okapy do zabudowy

Okapy montowane do ściany

Okapy montowane do sufitu
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LAGAN

LAGAN

okap podszafkowy

okap podszafkowy

Biały. 703.045.88

Stal nierdzewna. 503.045.89

149,-

249,-

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 1 żarówka w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 1 żarówka w zestawie.
• Można uzupełnić rurą dekoracyjną LAGAN.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 272 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 70 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 78 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 69,5 dB (A).
Moc silnika: 115W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 320 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 73 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 125 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 75 dB (A).
Moc silnika: 162W.
1 x żarówka 40W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 125.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 900.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 125.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 900.
Można uzupełnić rurą dekoracyjną LAGAN.

S59,8×G51×W13 cm
S59,8×G51×W13 cm
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UTDRAG

LUFTIG

okap do zabudowy

okap montowany do ściany

Stal nierdzewna. 203.046.23

Stal nierdzewna. 903.045.92

399,-

499,-

Główne cechy
• Wysuwany okap zapewnia większa powierzchnię wyciągu.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Łatwy montaż w szafce ściennej.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 320 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 71 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 209 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 70,3 dB (A).
Moc silnika: 131W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 400 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 64 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 270 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 72 dB (A).
Moc silnika: 105W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 220 i ewentualnie rury NYTTIG TUB 120.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 150/125/120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 440 i rury NYTTIG TUB 150.

S60 x G30-45,5 x W18 cm

S59,8×G47,1×W62-99,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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UDDEN

UPPDRAG

okap montowany do ściany

okap montowany do ściany

Stal nierdzewna. 503.046.07

Stal nierdzewna. 603.046.16

599,-

599,-

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 1 żarówka w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 320 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 70 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 175 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 72,5 dB (A).
Moc silnika: 140W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 368 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 180W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 900.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 150/125/120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 440 i rury NYTTIG TUB 150.

S50 x G52 x W20 cm

S59,9×G51,5×W69,8-111,3 cm

59

VINDIG

VINDRUM

799,-

799,-

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna/glass. 103.046.28

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna. 903.046.34

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Panel ze szkła hartowanego, który łatwo utrzymać w czystości.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 603 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 70 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 336 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 225W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 368 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 250W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S59,8 x G45 x W Maks.113 cm

S60×G51,5×W75,5-115 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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VINDRUM

VINDRUM

799,-

799,-

okap montowany do ściany
Ciemnoszary. 903.046.29

okap montowany do ściany
Kremowy 303.046.32

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 368 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 250W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 368 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 250W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S60×G51,5×W75,5-115 cm

S60×G51,5×W75,5-115 cm
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MOLNIGT

MOLNIGT

799,-

799,-

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna. 603.045.98

okap montowany do ściany
Ciemnoszary. 203.045.95

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 603 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 69 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 336 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 255W.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 603 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 69 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 336 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 255W.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S59,8×G45×W68-111,3 cm

S59,8×G45×W68-111,3 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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UPPDRAG

KLARLUFT

999,-

999,-

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna. 003.046.19

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna/szkło. 803.045.83

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 3 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej powierzchni wyciągu
(szerokość 90 cm).
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Panel ze szkła hartowanego, który łatwo utrzymać w czystości.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 368 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 180W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 603 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 70 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 336 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 255W.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 150/125/120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 440 i rury NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150/125/120.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.
S90×G45 cm

S89,9×G51,5×W69,8-111,3 cm
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UNDERVERK

LÄCKERBIT

1299,-

1499,-

okap do zabudowy
Stal nierdzewna. 903.046.10

okap montowany do ściany lub sufitu
Biały. 702.720.64

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Pełna integracja z szafką – urządzenie jest ukryte za jej drzwiami,
nie zaburzając czystej linii kuchni.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony tuż pod przednią krawędzią okapu.
• 1 filtr przeciwtłuszczowy w zestawie. Można go myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Można zamontować do ściany lub przymocować do sufitu nad wyspą
kuchenną.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 384 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 250W.
Napięcie: 220-240 V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 329 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 76 dB (A).
Moc silnika: 140W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego
wymaga rury NYTTIG TUB 150/125/120.
Montaż w obiegu zamkniętym
wymaga filtra węglowego
NYTTIG FIL 440 i rury NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga dwóch filtrów węglowych
NYTTIG FIL 400.

S56,1×G35,5×W35,8 cm

S60 x G42 x W40 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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SVÄVANDE

KULINARISK

1499,-

1799,-

okap montowany do sufitu
Stal nierdzewna. 603.046.02

A

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna/szkło. 603.033.58

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 3 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 4 żarówki LED w zestawie.
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej powierzchni
(szerokość 90 cm).
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Innowacyjny panel dotykowy umieszczony w wygodnym miejscu
z przodu urządzenia.
• 3 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki LED w zestawie.
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej powierzchni
(szerokość 90 cm).
• Czwarty bieg wyciągu wyposażony w funkcję booster, pozwalającą
na natychmiastowe osiągnięcie maksymalnej wydajności okapu.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 603 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 69 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 415 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 70.86 dB (A).
Moc silnika: 240W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 71 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 415 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 72,8 dB (A).
Moc silnika: 250W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150 i łącznika do rur o innej średnicy.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 120/125/150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 559.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S90 × G60 × W74,5-105,5 cm

S90 × G45,5 × W6 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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GRILJERA

A

okap montowany do ściany

1999,-

Stal nierdzewna. 803.169.82

BEJUBLAD

okap montowany do ściany

1999,-

Biały. 403.319.08

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 3 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki LED w zestawie.
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej powierzchni
(szerokość 90 cm).
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny dotykowy panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• Panel ze szkła hartowanego, który łatwo utrzymać w czystości.
• Trzeci bieg wyciągu wyposażony w funkcję booster, pozwalającą
na natychmiastowe osiągnięcie maksymalnej wydajności okapu.
• 2 żarówki LED w zestawie.
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 66 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 439 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 73 dB (A).
Moc silnika: 265W.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 580 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 62 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 380 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 71 dB (A).
Moc silnika: 270W.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 120/125/150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.
Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia rury dekoracyjnej
i panelu ściennego GRILJERA.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 120/125/150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 500.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S90 × G50 × W76-112,5 cm

S59,8 × G37,8 × W38,2 cm
Wysokość komina: min./maks. 530/790 cm.
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FÖLJANDE

OMNEJD

1999,-

2499,-

okap montowany do ściany
Stal nierdzewna. 903.453.90

A

okap montowany do sufitu
Stal nierdzewna. 803.453.95

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki w zestawie.
• Zintegrowana półeczka na przyprawy pozwala zaoszczędzić
miejsce na blacie.
• Szyny pod okapem do powieszenia akcesoriów kuchennych
(maks. 2 kg na jednej szynie).
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej
powierzchni (szerokość 80 cm).
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Główne cechy
• Wygodny panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia.
• 2 filtry przeciwtłuszczowe w zestawie. Można je myć w zmywarce.
• 2 żarówki LED w zestawie.
• Zintegrowana półeczka na przyprawy pozwala zaoszczędzić
miejsce na blacie.
• Szyny pod okapem do powieszenia akcesoriów kuchennych
(maks. 2 kg na jednej szynie).
• Szybko i sprawnie usuwa zapachy i opary dzięki dużej
powierzchni (szerokość 90 cm).
• Możliwy montaż na dwa sposoby: przez podłączenie do kanału
wentylacyjnego lub wykorzystanie obiegu zamkniętego z filtrem
węglowym.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 647 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 72 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 402.5 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 72 dB (A).
Moc silnika: 255W.

Informacje techniczne
Wydajność okapu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego: 625 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości: 67 dB (A).
Wydajność okapu w obiegu zamkniętym: 415 m³/h.
Poziom hałasu przy maks. prędkości w obiegu zamkniętym: 70 dB (A).
Moc silnika: 240W.
Napięcie: 220-240V.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 120/125/150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga filtra węglowego NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

Informacje dodatkowe
Montaż z wyprowadzeniem do kanału wentylacyjnego wymaga rury
NYTTIG TUB 150.
Montaż w obiegu zamkniętym wymaga dwóch filtrów węglowych
NYTTIG FIL 440.
Wymagana jest też rura NYTTIG TUB 150.

S80 × G48 × W99-153,5 cm

S90×G60×W104-131 cm

Wbudowana półka
na przyprawy
wokół krawędzi
wyciągu pozwala
uporządkować
przyprawy i uwalnia
miejsce na blacie.
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FILTRY WĘGLOWE DO OKAPÓW
Filtry węglowe umożliwiają korzystanie z okapu w obiegu zamkniętym
bez konieczności podłączania się do kanału wentylacyjnego. Ich zadaniem
jest neutralizowanie zapachów towarzyszących podczas gotowania.
W celu dopasowania odpowiedniego modelu filtra do wybranego
przez ciebie okapu zapoznaj się z tabelą na str. 57.

NYTTIG FIL 220 filtr węglowy.
802.457.44

60,-

NYTTIG FIL 559 filtr węglowy.
900.279.72

199,-

NYTTIG FIL 400 filtr węglowy.
502.224.09

50,-

NYTTIG FIL 900 filtr węglowy
101.745.56

30,-

NYTTIG FIL 440 filtr węglowy.
502.457.45

70,-

NYTTIG FIL 500 filtr węglowy.
203.383.74

75,-

RURY DO OKAPÓW

NYTTIG TUB 120 rura zginana
do okapu.
200.121.01

40,-

NYTTIG TUB 125 rura zginana
do okapu.
600.899.85

50,-

NYTTIG TUB 150 rura zginana
do okapu.
902.502.59

60,-

LAGAN
rura dekoracyjna do okapu
900.690.66

169,-

AKCESORIA MONTAŻOWE

NYTTIG listwa łącząca do podwójnej płyty, stal.
Maskuje szczelinę między płytami grzewczymi o szerokości 29 cm.
48,5 cm

201.722.98

50,NYTTIG separator płyty od szuflady. Separator umożliwia montaż szuflady
bezpośrednio pod płytą grzewczą, dzięki czemu zyskujesz praktyczny schowek
na akcesoria kuchenne. Separator oddziela płytę od szafki. Takie rozwiązanie
eliminuje ryzyko poparzenia przez nagrzany spód płyty, np. podczas otwierania
szuflady, i zabezpiecza płytę przed uszkodzeniem przez sztućce lub akcesoria
przechowywane w szafce.

HELANDE front dekoracyjny. Uzupełnia zabudowaną mikrofalówkę
o wysokości 35 cm. Szerokość 59,5 cm, wysokość 4,5 cm.
Stal nierdzewna

603.033.82

50,-

60 cm

102.432.96

55,-

80 cm

302.432.95

65,-

Przenośną płytę
indukcyjną można
podłączyć tam,
gdzie akurat jej
potrzebujesz.

Kompaktowe sprzęty z serii TILLREDA przychodzą z pomocą zawsze i wszędzie, gdzie ich potrzebujesz. Płyta
indukcyjna to oszczędność zarówno twojego czasu, jak i elektryczności. Jest wyposażona w uchwyt, który ułatwia
przenoszenie i umożliwia powieszenie jej na haczyku, kiedy akurat nie jest używana. Płyta grzewcza i lodówka
TILLREDA doskonale sprawdzą się, jeśli twoja kuchnia nie jest zbyt duża albo gdy od czasu do czasu potrzebujesz
dodatkowego wsparcia podczas gotowania.

tillreda
przenośna płyta indukcyjna

tillreda
lodówka

Czarny. 003.316.27

Biały. 003.316.70

189,-

399,-

LODÓWKI I ZAMRAŻARKI
Oferowane w IKEA lodówki i zamrażarki są
wyposażone w szereg przydatnych funkcji
oraz praktyczne akcesoria, dzięki którym
przechowywana żywność dłużej zachowa
świeżość.
Bez względu na to, czy wybierzesz lodówkę
wolnostojącą, czy też model przeznaczony
do zabudowy, możesz być pewnym, że spełni
oczekiwania całej twojej rodziny i usprawni
kuchenne czynności. Łatwości obsługi
i utrzymania w czystości towarzyszy wysoka
energooszczędność – wszystkie lodówki mają
klasę energetyczną od A+ do A+++.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz,
możesz mieć pewność, że wybrany sprzęt
będzie ci służył przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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LODÓWKĘ PRZEZNACZONĄ DO ZABUDOWY możesz z łatwością ukryć za drzwiami szafki wysokiej
lub umieszczając ją pod blatem kuchennym.

LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE zajmują tyle samo przestrzeni, co modele przeznaczone do zabudowy, ale oferują
więcej miejsca wewnątrz. Można je ustawić w dowolnym miejscu, tak by zapasy żywności zawsze były pod ręką
i w zasięgu wzroku.
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FUNKCJE I AKCESORIA, KTÓRE SZYBKO POKOCHASZ.

Wentylator równomiernie rozprowadza chłodne powietrze,
wyrównując temperaturę wewnątrz urządzenia. Dzięki
temu w pełni wykorzystasz dostępne miejsce, przechowując różne produkty w dowolnej części lodówki.

Regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem oraz wielofunkcyjne druciane
półki na butelki pozwalają zaaranżować przestrzeń
w lodówce, dopasowując ją do potrzeb twojej rodziny.

Dotykowy panel sterowania ułatwia wybór poszczególnych
funkcji w zależności, czy właśnie wróciłeś z dużych
zakupów, przygotowujesz przyjęcie dla znajomych
czy też wybierasz się na wakacje.

Pojemne szuflady pozwalają oddzielnie przechowywać
owoce i warzywa, dzięki czemu na dłużej zachowają
świeżość, pełnię smaku oraz wartości odżywcze.

Koniec z rozmrażaniem lodówki czy zeskrobywaniem
lodu. Automatyczna kontrola wilgotności zapobiega
tworzeniu się szronu na przechowywanej żywności
oraz elementach urządzenia.

Wykonana ze stali nierdzewnej powierzchnia zewnętrzna
drzwi lodówek i zamrażarek jest pokrywana specjalną
powłoką, dzięki której nie pozostają na niej odciski
palców.
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JAK WYBRAĆ LODÓWKĘ I ZAMRAŻARKĘ
1. Określ swoje potrzeby. Jak liczna jest twoja
rodzina? Jak często robisz zakupy?
2. Zastanów się nad układem swojej kuchni
i dostępną przestrzenią.
Lodówki i zamrażarki do zabudowy

3. Czy potrzebujesz konkretnych funkcji
i akcesoriów?

Wolnostojące

Do zabudowy podblatowej

SVALNA

RÅKALL

TILLREDA

HUTTRA

Lodówka: 142 L

Lodówka: 152 L
Zamrażarka: 79 L

Zamrażarka: 45 L

Lodówka: 108 L
Zamrażarka: 18 L

SVALKAS

EFFEKTFULL

LAGAN

KALLNAT

Lodówka: 109 L
Zamrażarka: 14 L

Lodówka: 193 L
Zamrażarka: 79 L

Lodówka: 97 L
Zamrażarka: 16 L

Lodówka: 144 L

DJUPFRYSA

HÄFTIGT

LAGAN

GENOMFRYSA

Zamrażarka: 98 L

Lodówka: 219 L
Zamrażarka: 64 L

Lodówka: 194 L
Zamrażarka: 109 L

Zamrażarka: 91 L

AVKYLD

HÄFTIGT

KYLIG

Lodówka: 208 L

Lodówka: 219 L
Zamrażarka: 64 L

Lodówka: 220 L
Zamrażarka: 91 L

A+

A++

A+

A+

A+

A+

A+

A++

A+

A++

A+

A++

FÖRKYLD

KYLSLAGEN

Lodówka: 173 L
Zamrażarka: 14 L

Lodówka: 220 L
Zamrażarka: 91 L

A++

A+++

A++

A++

A+

74

TILLREDA

A+

LAGAN

A++

lodówka

lodówka z zamrażalnikiem

Biały. 003.316.70

Biały. 603.349.63

399,-

699,-

Niewielka wolnostojąca lodówka,
która zmieści się w każdej kuchni.

Lodówkę można ustawić w dowolnym
miejscu w kuchni.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 45 litrów.
• Niewielka wolnostojąca lodówka, która zmieści się w każdej kuchni.
• Specjalna komora z niższą temperaturą na żywność i napoje,
które chcemy schłodzić mocniej.
• Drzwi można zamontować tak, by otwierały się na lewą lub na prawą
stronę.

Główne cechy
• Pojemność lodówka: 97 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 16 litrów.
• Drzwi można zamontować tak, by otwierały się na lewą lub na prawą
stronę.
• Przestrzeń w lodówce można aranżować za pomocą 2 regulowanych półek.
• Oświetlenie LED.

Wyposażenie
1 x półka druciana.
1 x tacka do rozmrażania.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
1 x tacka do lodu.
1 x skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 105 kWh/rok.
System rozmrażania: ręczny.
Poziom hałasu: 42 dB (A).
Klasa klimatyczna: N/ST.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 230V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 174 kWh/rok.
System rozmrażania: ręczny.
Poziom hałasu: 39 dB (A).
Klasa klimatyczna: N/ST.
Wydajność mrożenia: 2 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 230V.

S47,2 x G45 x W49,2 cm

S55 x G57 x W84,5 cm
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SVALNA

A+

SVALKAS

A++

lodówka do zabudowy

lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem

Biały. 102.823.77

Biały. 602.823.46

799,-

899,-

Szuflada na warzywa i owoce.

Niewielkich rozmiarów lodówka z zamrażalnikiem.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 146 litry.
• 4 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 112 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 15 litrów.
• Niewielka komora zamrażalnika.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
1 x skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 123 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Klasa klimatyczna: SN/T.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 152 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny (lodówka)/ręczny (zamrażarka).
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 10 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 2 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S54 x G54,9 x W87,3 cm

S54 x G54,9 x W87,3 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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GENOMFRYSA

A+

KALLNAT

A++

zamrażarka do zabudowy

lodówka do zabudowy

Biały. 902.823.02

Biały. 902.822.98

1099,-

1199,-

Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi lub
zbyt wysoką temperaturę wewnątrz urządzenia.

Komory z przegródkami na drzwiach.

Główne cechy
• Pojemność zamrażarki: 91 litrów.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi lub zbyt wysoką temperaturę
wewnątrz urządzenia.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 144 litry.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego.
• Praktyczna w małej kuchni – można ją ustawić pod blatem.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
3 x szuflada zamrażarki.
1 x tacka do lodu.
1 x skrobak do lodu.
1 x wkład mrożący.
3 x szuflada zamrażarki.

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 x biała półka nad szuﬂadami.
2 x szuﬂada (duża i mała).
1 x tacka na 6 jajek.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 185 kWh/rok.
System rozmrażania: ręczny.
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 29 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 10 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 230-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 94 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 37 dB (A).
Klasa klimatyczna: SN/T.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S59,6 x G54,5 x W81,5 cm

S59,6 x G54,5 x W81,5 cm
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DJUPFRYSA

A++

AVKYLD

A+

zamrażarka do zabudowy

lodówka do zabudowy

Biały. 603.422.32

Biały. 802.822.94

1199,-

1199,-

Funkcja szybkiego zamrażania w krótkim
czasie zamraża duże ilości jedzenia.

Wielofunkcyjna druciana półka na butelki.

Główne cechy
• Pojemność zamrażarki: 98 litrów.
• 4 przezroczyste szuflady.
• Funkcja szybkiego zamrażania do mrożenia dużych ilości jedzenia
w krótkim czasie.
• Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi lub zbyt wysoką
temperaturę wewnątrz urządzenia.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 208 litrów.
• 4 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
4 x szuflada.
1 x tacka na kostki lodu.
1 x skrobak do lodu.

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x druciana półka na butelki.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 157 kWh/rok.
System rozmrażania: ręczny.
Poziom hałasu: 34 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 16 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T.
Wydajność mrożenia: 16 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 132 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Klasa klimatyczna: SN/T.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S54 x G54.9 x W87,3 cm

S54 x G54,5 x W122 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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HUTTRA

A++

lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem

1299,-

Biały. 802.823.74

FÖRKYLD

A++

lodówka do zabudowy z zamrażalnikiem

1299,-

Biały. 203.421.73

Regulowane półki ze szkła hartowanego.

Dwie oddzielne szuflady – na warzywa i owoce.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 108 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 18 litrów.
• Praktyczna w małej kuchni – można ją ustawić pod blatem.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• Niewielka komora zamrażalnika.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 173 litry.
• Pojemność zamrażalnika: 14 litrów.
• Niewielka komora zamrażalnika.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
2 x szuflada (duża i mała).
1 x tacka na 6 jajek.
1 x tacka do lodu.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x druciana półka na butelki.
2 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
1 x skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 141 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny (lodówka)/ręczny (zamrażarka).
Poziom hałasu: 38 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 13 godzin.
Klasa klimatyczna: N/ST.
Wydajność mrożenia: 2 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 184 kWh/rok.
System rozmrażania: ręczny.
Poziom hałasu: 36 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 10 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T.
Wydajność mrożenia: 2 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S59,6 x G54,5 x W81,5 cm

S54 x G54,9 x W121,8 cm
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RÅKALL

A+

+

lodówko-zamrażarka do zabudowy

1299,-

EFFEKTFULL

A+

lodówko-zamrażarka do zabudowy

1499,-

Biały. 402.822.91

Biały. 402.822.86

Trzy przezroczyste szuflady w zamrażarce.

Wbudowane oświetlenie LED ozświetla całą lodówkę.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 152 litry.
• Pojemność zamrażalnika: 79 litrów.
• 4 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 193 litry.
• Pojemność zamrażalnika: 79 litrów.
• 4 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
1 x wkład mrożący.
1 x skrobak do lodu.
1 x tacka do lodu.

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x druciana półka na butelki.
1 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
1 x wkład mrożący.
1 x skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 278 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny (lodówka)/ręczny (zamrażarka).
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 15 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 3.5 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 297 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny (lodówka)/ręczny (zamrażarka).
Poziom hałasu: 35 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 19 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 3.5 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S54 x G55x W157 cm

S54 x G54,5 x W177 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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HÄFTIGT

A+

lodówko-zamrażarka do zabudowy

2299,-

(poprzednia cena: 2399,-)

HÄFTIGT A++

lodówko-zamrażarka do zabudowy

2799,-

Biały. 402.823.66

Biały. 902.823.64

Funkcja szybkiego chłodzenia – idealna gdy wracasz
z dużych zakupów lub chcesz schłodzić napoje.

Przezroczysty pojemnik na żywność jest całkowicie
wysuwany na dwóch prowadnicach.
Główne cechy
• Pojemność lodówki: 219 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 64 litry.
• 5 regulowanych półek ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• 1 duża, w pełni wysuwana szuflada z przegrodą.
• Wentylator wyrównujący temperaturę.
• Szybkie chłodzenie – idealne gdy wracasz z dużych zakupów
lub chcesz schłodzić napoje.
• Funkcja No-Frost zapobiega tworzeniu się szronu i lodu w zamrażalce.
• Funkcja szybkiego zamrażania do mrożenia dużych ilości jedzenia
w krótkim czasie.
• Czytelny wyświetlacz elektroniczny wskazuje ustawienia i funkcje lodówki.
• Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi lub zbyt wysoką temperaturę
• wewnątrz zamrażalki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 219 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 64 litry.
• 5 regulowanych półek ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• 1 duża, w pełni wysuwana szuflada z przegrodą.
• Wentylator wyrównujący temperaturę.
• Szybkie chłodzenie – idealne gdy wracasz z dużych zakupów
lub chcesz schłodzić napoje.
• Funkcja No-Frost zapobiega tworzeniu się szronu i lodu w zamrażalce.
• Funkcja szybkiego zamrażania do mrożenia dużych ilości jedzenia
w krótkim czasie.
• Czytelny wyświetlacz elektroniczny wskazuje ustawienia i funkcje lodówki.
• Alarm sygnalizujący niedomknięte drzwi lub zbyt wysoką temperaturę
• wewnątrz zamrażalki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Wyposażenie
4 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x druciana półka na butelki.
1 x duża szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
2 x wkład mrożący.
1 x tacka do lodu.

Wyposażenie
4 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
1 x druciana półka na butelki.
1 x duża szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
2 x wkład mrożący.
1 x tacka do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii A+: 306 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 39 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 21 godzin.
Klasa klimatyczna A+: SN/ST/T.
Wydajność mrożenia: 8 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii A++: 241 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 39 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 21 godzin.
Klasa klimatyczna A++: SN/N/ST/T.
Wydajność mrożenia: 8 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S54 x G55,2 x W182,7 cm

S54 x G55,2 x W182,7 cm
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LAGAN

KYLIG

A+

A++

wolnostojąca lodówko-zamrażarka

wolnostojąca lodówko-zamrażarka

Biały. 102.823.63

Biały. 502.823.56

1199,-

1999,-

Trzy przezroczyste szuflady w zamrażarce.

Wentylator utrzymuje równą
temperaturę w całej lodówce.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 194 litry.
• Pojemność zamrażalnika: 109 litrów.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.

Główne cechy
• Pojemność lodówki: 220 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 91 litry.
• 3 regulowane półki ze szkła hartowanego z krawędzią
chroniącą przed rozlaniem.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• Wentylator wyrównujący temperaturę.
• Szybkie chłodzenie – idealne gdy wracasz z dużych zakupów
lub chcesz schłodzić napoje.
• Funkcja No-Frost zapobiega tworzeniu się szronu i lodu w zamrażalce.
• Funkcja szybkiego zamrażania do mrożenia dużych ilości
jedzenia w krótkim czasie.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.
• Wykończenie, na którym nie zostają odciski palców.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego + 1 półka nad szufladą.
2 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
1 x tacka do lodu.
1 x skrobak do lodu.

Wyposażenie
2 x półka ze szkła hartowanego + 1 x półka nad szuﬂadą.
1 x druciana półka na butelki.
2 x szuflada.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
1 x tacka do lodu.
2 x wkład mrożący.
1 x skrobak do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 297 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny (lodówka)/ręczny (zamrażarka).
Poziom hałasu: 40 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 20 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 4 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 242 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 43 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 12 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/T.
Wydajność mrożenia: 4 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.

S59,5 x G64,2 x W174,5 cm

S59,5 x G64,2 x W184,5 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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KYLSLAGEN

A+++

wolnostojąca lodówko-zamrażarka

2799,-

Stal nierdzewna. 203.127.60

Doskonałe dopasowanie do kuchni, fronty można
zamontować z prawej lub z lewej strony, a szereg
dostępnych funkcji ułatwia codzienne życie.

C
 ztery półki ze szkła hartowanego
i druciana półka na butelki.
Główne cechy
• Pojemność lodówki: 220 litrów.
• Pojemność zamrażalnika: 91 litry.
• 4 regulowane półki ze szkła hartowanego.
• 1 wielofunkcyjna druciana półka na butelki.
• Wentylator wyrównujący temperaturę.
• Szybkie chłodzenie – idealne gdy wracasz z dużych zakupów lub chcesz
schłodzić napoje.
• Funkcja No-Frost zapobiega tworzeniu się szronu i lodu w zamrażalce.
• Funkcja szybkiego zamrażania do mrożenia dużych ilości jedzenia
w krótkim czasie.
• 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce.
• Czytelny wyświetlacz elektroniczny wskazuje ustawienia i funkcje lodówki.
• Komory na drzwiach z przegródkami na butelki i słoiki.
• Wbudowane oświetlenie LED rozświetla całą lodówkę.
• Przezroczyste szklane półki i szuflada.
• Wykończenie, na którym nie zostają odciski palców.

Wbudowany wentylator rozprowadza powietrze
i utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz lodówki
- każdy rodzaj żywności można przechowywać
w dowolnym miejscu

Wyposażenie
3 x półka ze szkła hartowanego + 1 x półka nad szuﬂadą.
1 x duża szuﬂada z przegrodą.
1 x druciana półka na butelki.
1 x tacka na 6 jajek.
3 x szuflada zamrażarki.
2 x wkład mrożący.
1 x tacka do lodu.

Informacje techniczne
Zużycie energii: 161 kWh/rok.
System rozmrażania: automatyczny.
Poziom hałasu: 43 dB (A).
Utrzymanie temperatury w przypadku przerwy w dostawie prądu: 18 godzin.
Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T.
Wydajność mrożenia: 4 kg/24 godz.
Czynnik chłodzący: R600a.
Napięcie: 220-240V.
S59,5 x G67,7 x W184,5 cm

Dzięki funkcji szybkiego zamrażania można
szybko obniżyć temperaturę, aby zachować
świeżość i wartości odżywcze potraw.

Wszystkie
niezbędne
funkcje w cenie
nie do pobicia
Szukasz podstawowych
sprzętów w wyjątkowo
korzystnej cenie?
Przyjrzyj się serii LAGAN,
która obejmuje sprzęty
AGD w najbardziej
przystępnych cenach.

LAGAN okap 149,703.045.88

LAGAN płyta ceramiczna 469,501.823.52

LAGAN piekarnik 569,201.521.96

LAGAN zestaw sprzętów
AGD do zabudowy

1187,-

ZMYWARKI
Korzystając ze zmywarki, zużywasz mniej
wody i energii niż podczas zmywania ręcznego
w zlewie. Cały proces jest też bardziej higieniczny.
Wszystkie zmywarki IKEA reprezentują klasę
energetyczną od A+ do A+++, a zatem są lżejsze
dla domowego budżetu i pomagają prowadzić
bardziej zrównoważone życie.
Zmywarki są przeznaczone do zabudowy i zostały
zaprojektowane tak, by można było zakryć je
frontem dopasowanym do drzwi i szuﬂad mebli
kuchennych. A ich wysokie wnętrze zapewnia
mnóstwo miejsca, nawet na duże naczynia.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz,
możesz mieć pewność, że wybrany sprzęt
będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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Oszczędność wody. Niewielka ilość wody
wystarczy, by całkiem pokaźna sterta naczyń
lśniła czystością.

Pełna integracja. Wszystkie zmywarki można
ukryć za frontem dopasowanym do pozostałych mebli
w kuchni.

AUTOMATYCZNIE OTWIERANE DRZWI.
Po zakończeniu mycia drzwi zmywarki otwierane są
automatycznie, żeby naczynia wyschły jak najszybciej.

WIELKOŚĆ/POJEMNOŚĆ. Zmywarki IKEA mają różną
wielkość, co odpowiada odmiennym potrzebom i kuchniom.
Jedne mają 45 cm szerokości, a inne 60 cm. Mieszczą
2 lub 3 kosze, przy czym te trzypoziomowe pomieszczą
więcej naczyń.
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FUNKCJE

Funkcja BEAM-ON-FLOOR to wąski strumień światła
rzucany na podłogę w czasie pracy zmywarki.

Funkcja TIME BEAM-ON-FLOOR wyświetla na podłodze
przed zmywarką pozostały czas do zakończenia mycia.

OŚWIETLENIE LED rozświetla wnętrze zmywarki
podczas wkładania i wyjmowania naczyń.

FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU pozwala
rozpocząć mycie o wybranej porze. W zależności
od modelu zmywarki opóźnienie startu można
ustawiać w zakresie od 3 do 24 godzin.

REGULOWANY KOSZ ułatwia pomieszczenie
w zmywarce talerzy i szklanek o różnej wielkości.

BEZPIECZNE SZKŁO I PORZĄDEK. Specjalne
uchwyty i miękkie plastikowe kolce unieruchamiają
kieliszki, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas
mycia. Z kolei koszyki na sztućce umożliwiają ustawianie
sztućców w pozycji pionowej, dzięki czemu można być
pewnym, że zostaną dokładnie umyte. A po zakończeniu
mycia łatwiej je wyciągnąć i posortować.
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PROGRAMY
AUTOMATYCZNY
Do mycia naczyń, sztućców,
garnków i patelni.

SZYBKIE MYCIE
Świetne rozwiązanie, gdy nieco
ci się śpieszy lub jest sporo do
zmywania. Do niedawno użytych
naczyń i sztućców.

NOCNE MYCIE
Cicha praca – przydaje się
w domach z otwartą kuchnią
albo gdy zmywarka znajduje się
blisko stołu w części jadalnianej.
Do zwyczajnie zabrudzonych
naczyń i sztućców.

EKOLOGICZNY
Mycie przy mniejszym
zużyciu wody. Do zwyczajnie
zabrudzonych naczyń i sztućców.

INTENSYWNE MYCIE
Do mycia bardzo zabrudzonych
naczyń, sztućców, garnków
i patelni.

MYCIE WSTĘPNE
Program mycia wstępnego
w przypadku bardzo
zabrudzonych naczyń.

MYCIE KIELISZKÓW
Do niezbyt mocno zabrudzonych
delikatnych naczyń i szkła.

NORMALNE MYCIE
Odpowiedni program
do zwyczajnie zabrudzonych
naczyń i sztućców.

POZIOM HAŁASU
Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia jest
mierzony w decybelach (dB). Oferowany przez IKEA
sprzęt AGD także został poddany stosownym pomiarom.
W przypadku zmywarek na poziom hałasu może mieć
wpływ program, w jakim pracuje urządzenie, oraz sposób
jego montażu.
Opis każdego modelu zawiera informację o poziomie hałasu.
Możesz je porównać i wybrać zmywarkę, która najbardziej
odpowiada twoim potrzebom i oczekiwaniom.

dB

30

50

70

80<
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Poziom hałasu

Pojemność

Zużycie energii

Zużycie wody

Programy

Napięcie

52 dB

12
kompletów
naczyń

290 kWh/rok
1.01 kWh/pełen cykl,
program ECO

4200 l/rok
15 l/pełen cykl,
program ECO

3 programy:
ECO (z myciem wstępnym)
Normalny
Intensywny

220-240V

47 dB

9
kompletów
naczyń

222 kWh/rok
0.789 kWh/pełen cykl,
program ECO

2660 l/rok
9.5 l/pełen cykl,
program ECO

6 programów:
Szybki
ECO (z myciem wstępnym)
AUTO (4 programy w 1)
Normalny
Intensywny z wyparzaniem
Mycie wstępne

220-240V

47 dB

13
kompletów
naczyń

295 kWh/rok
1.05 kWh/pełen cykl,
program ECO

3360 l/rok
12 l/pełen cykl,
program ECO

5 programów:
Szybki
ECO (z myciem wstępnym)
Normalny
Intensywny
Mycie wstępne

220-240V

45 dB

13
kompletów
naczyń

262 kWh/rok
0.932 kWh/pełen cykl,
program ECO

2772 l/rok
9.9 l/pełen cykl,
program ECO

5 programów:
Szybki
ECO (z myciem wstępnym)
AUTO (4 programy w 1)
Intensywny z wyparzaniem
Mycie wstępne

220-240V

RENODLAD

44 dB
(42 dB program
nocny)

13
kompletów
naczyń

232 kWh/rok
0,83 kWh/pełen cykl,
program ECO

2940 l/rok
10,5 l/pełen cykl,
program ECO

7 programów:
Auto, 45-70ºC
Eco, 50ºC
Intensywny, 70ºC
Szybki, 60ºC
Do delikatnego szkła, 45ºC
Wstępny/Płukanie
Nocny

220-240V

HYGIENISK

42 dB
(40 dB program
nocny)

15
kompletów
naczyń

242 kWh/rok
0,86 kWh kWh/pełen
cykl, program ECO

3080 l/rok
11 l/pełen cykl,
program ECO

7 programów:
Auto, 45-70ºC
Eco, 50ºC
Intensywny, 70ºC
Szybki, 60ºC
Do delikatnego szkła, 45ºC
Wstępny/Płukanie
Nocny

220-240V

LAGAN

A+

MEDELSTOR

A

+

RENGÖRA

A

+

SKINANDE

A

++

A+++

A+++
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LAGAN

A+

zmywarka do zabudowy 60 cm

1199,-

MEDELSTOR

A+

zmywarka do zabudowy 45 cm

1399,-

Biały. 803.857.96

Szary. 203.857.99

Podstawowa zmywarka oferująca
wszystkie niezbędne funkcje.

Doskonały wybór do mniejszych kuchni.
Posiada kilka funkcji, które ułatwiają prace kuchenne.

Funkcje

Funkcje

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Regulowany górny kosz

Regulowany górny kosz

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Odcięcie dopływu wody

Odcięcie dopływu wody

Wewnętrzne oświetlenie LED

Wewnętrzne oświetlenie LED

Automatycznie otwierane drzwi

Automatycznie otwierane drzwi

Programy

Programy

Automatyczny

Automatyczny

Normalne mycie

Normalne mycie

Ekologiczny

Ekologiczny

Intensywne mycie

Intensywne mycie

Szybkie mycie

Szybkie mycie

Mycie kieliszków

Mycie kieliszków

Mycie wstępne

Mycie wstępne

Nocne mycie

Nocne mycie

Liczba programów: 3.
Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Poziomy: 2.
Poziom hałasu: 52 dB (A).

Liczba programów: 6.
Pojemność: 9 kompletów naczyń.
Poziomy: 2.
Poziom hałasu: 47 dB (A).

S59,6 × G55,5 × W81,8-89,8 cm

S44,6 × G55,5 × W81,8-89,8 cm
Pasuje do drzwi o szerokości 45 cm.

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl
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RENGÖRA

A+

zmywarka do zabudowy 60 cm

1399,-

SKINANDE

A++

zmywarka do zabudowy 60 cm

1699,-

Szary. 703.858.34

Szary. 003.858.37

Zmywarka o podstawowych funkcjach,
jakich można potrzebować w kuchni.

Kilka różnych funkcji pozwala ustawić pracę
zmywarki odpowiednio do rodzaju naczyń.

Funkcje

Funkcje

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Regulowany górny kosz

Regulowany górny kosz

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Odcięcie dopływu wody

Odcięcie dopływu wody

Wewnętrzne oświetlenie LED

Wewnętrzne oświetlenie LED

Automatycznie otwierane drzwi

Automatycznie otwierane drzwi

Programy

Programy

Automatyczny

Automatyczny

Normalne mycie

Normalne mycie

Ekologiczny

Ekologiczny

Intensywne mycie

Intensywne mycie

Szybkie mycie

Szybkie mycie

Mycie kieliszków

Mycie kieliszków

Mycie wstępne

Mycie wstępne

Nocne mycie

Nocne mycie

Liczba programów: 5.
Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Poziomy: 2.
Poziom hałasu: 47 dB (A).

Liczba programów: 5.
Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Poziomy: 2.
Poziom hałasu: 45 dB (A).

S59,6 × G55,5 × W81,8-89,8 cm

S59,6 × G55,5 × W81,8-89,8 cm
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RENODLAD

A+++

zmywarka do zabudowy 60 cm

2199,-

HYGIENISK

A+++

zmywarka do zabudowy 60 cm

2799,-

Szary. 803.520.36

Szary. 303.319.37

Oszczędzająca energię i wodę zmywarka posiada
wszystkie funkcje niezbędne na co dzień w kuchni.

Pojemna, energooszczędna zmywarka oferująca
szereg funkcji ułatwiających codzienne życie.

Funkcje

Funkcje

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Sygnał dźwiękowy
Sygnał świetlny na podłodze podczas pracy
	Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodze

Regulowany górny kosz

Regulowany górny kosz

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: do 24 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Opóźniony start: 3, 6 lub 9 godzin

Odcięcie dopływu wody

Odcięcie dopływu wody

Wewnętrzne oświetlenie LED

Wewnętrzne oświetlenie LED

Automatycznie otwierane drzwi

Automatycznie otwierane drzwi

Programy

Programy

Automatyczny

Automatyczny

Normalne mycie

Normalne mycie

Ekologiczny

Ekologiczny

Intensywne mycie

Intensywne mycie

Szybkie mycie

Szybkie mycie

Mycie kieliszków

Mycie kieliszków

Mycie wstępne

Mycie wstępne

Nocne mycie

Nocne mycie

Liczba programów: 7.
Pojemność: 13 kompletów naczyń.
Poziomy: 2.
Poziom hałasu: 44 dB (42 dB) (A)

Liczba programów: 7.
Pojemność: 15 kompletów naczyń.
Poziomy: 3.
Poziom hałasu: 42 dB (40 dB) (A).

S59,6 × G55,5 × W81,8-89,8 cm

S59,6 x G55,5 × W81,8-89,8 cm

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdziesz na IKEA.pl

PRALKA
Wybierając pralkę IKEA, możesz mieć
całkowitą pewność, że twoje ulubione
ubrania (nawet te najdelikatniejsze)
zostaną otoczone właściwą opieką.
Szereg prostych w obsłudze funkcji
oraz programy specjalne sprawiają,
że pranie staje się łatwiejsze. Pralkę
można zabudować – wystarczy wybrać
odpowiednie drzwi, za którymi zostanie
ukryta.

Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz,
możesz mieć pewność, że wybrany sprzęt
będzie służył ci przez długie lata.
Wszystkie sprzęty AGD mają bezpłatną
5-letnią gwarancję (z wyjątkiem serii
TILLREDA i LAGAN).
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RENLIG

A++

pralka do zabudowy

1799,-

Biały. 903.127.09

Bawełna: dostępne są cztery programy
prania dla bawełny (w 30°C, 40°C,
60°C i 90°C), odpowiednie do różnych
ubrań i tkanin.

Doskonale wpisuje się w zabudowę kuchni – wystarczy zakryć ją drzwiami
dopasowanymi do pozostałych szafek. Dzięki 21 programom poradzi sobie
z każdym praniem.
Główne cechy
• Przeznaczona do zabudowy. Należy uzupełnić drzwiami dopasowanymi
do pozostałych mebli w kuchni lub pralni.
• 21 programów prania, w tym: pranie ręczne, bawełna/ekonomiczny,
delikatne tkaniny, odprowadzanie wody, płukanie, wirowanie itd.
• Specjalne programy prania, w tym: ubrania wełniane/pranie ręczne,
łatwe prasowania, jeansy itd.
• Funkcja opóźnionego startu: możliwość rozpoczęcia prania nawet
po 20 godzinach.
• Możliwość ustawienia prędkości wirowania w zakresie 500, 700,
900, 1200, 1400 obrotów na minutę lub całkowitego wyłączenia.
• Wyświetlacz LCD oraz diody LED wskazujące pozostały czas prania
oraz czas do rozpoczęcia zaprogramowanego prania.
• System zapobiegający tworzeniu się piany.
• Zabezpieczenie przed dziećmi.
• Funkcja super szybkiego prania.
• Zabezpieczenie przed przelaniem się wody.
• System kontroli wyważenia wsadu.
Informacje techniczne
Program testowy: bawełna 60°C.
Ładowność z pełnym bębnem: 7 kg.
Szacowane roczne zużycie energii: 189 kWh.
Szacowane roczne zużycie wody: 10469 litrów.
Wydajność wirowania: klasa B.
Prędkość wirowania/poziom wilgoci po wirowaniu:
maks. 1400 obrotów na minutę/52%.
Poziom hałasu podczas prania: 56 dB (A).
Poziom hałasu podczas wirowania: 74 dB (A).
Długość standardowego programu dla bawełny
w 60°C z pełnym bębnem: 160 minut.
S59,6 × G54,4 × W82 cm

Jeansy: dostępne są specjalne
programy, np. do prania jeansów.

Wełna i pranie ręczne: dostępny jest
specjalny program do prania wełny
oraz program do prania w niskiej
temperaturze. Trwa krócej i zużywa
mniej wody niż tradycyjne pranie
ręczne.
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WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
Planowanie kuchni to wieloetapowy proces, który wymaga przemyślenia. Przygotowaliśmy szereg broszur
i poradników, które bezboleśnie przeprowadzą cię przez ten proces – od planowania, przez wybór produktów,
aż po ich montaż.

BROSZURY I PORADNIKI DOSTĘPNE SĄ W SKLEPACH ORAZ NA IKEA.PL

© Inter IKEA Systems B.V. 2017. PL

Broszura kuchenna
Broszura kuchenna to jedno
z najlepszych źródeł pomysłów
i inspiracji. Przedstawia wybrane
zestawy spośród tysięcy kombinacji
możliwych w systemie METOD.
Warto przyjrzeć się również
minikuchni SUNNERSTA
i przystępnemu cenowo systemowi
KNOXHULT. Broszura zawiera
także szczegóły usług dodatkowych,
w ramach których możemy
pomóc ci na każdym etapie
realizacji marzeń o nowej kuchni.

2018

Kuchnie
Ceny w broszurze to ceny maksymalne, ważne do 01.01.2018

WOŚĆ ÄLMAREN bateria kuchenna 249,alizowany mosiądz. Projekt: Brickstad/Palleschitz/
rsén. W36cm. Stal nierdzewna 503.416.38

Poradnik
kupującego

Wszystkie szafki, fronty,
akcesoria, gałki i uchwyty
znajdziesz w poradniku
kupującego dla systemu
METOD.

Kuchnia z IKEA w 4 krokach

PORADNIK MONTAŻU
I INSTALACJI KUCHNI

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach są dostępne
na metkach cenowych
lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

Wszystko, co należy
wiedzieć o blatach,
zlewach i bateriach
kuchennych.

Poradnik dotyczący montażu
i instalacji zawiera informacje
oraz praktyczne wskazówki
przydatne podczas montowania nowej kuchni.

Poradnik
kupującego

Sprzęt AGD

Blaty, zlewy i baterie kuchenne

System mebli kuchennych IKEA METOD
Niektóre produkty (spośród pokazanych tutaj) mogą nie być dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na stronę IKEA.pl. Bardziej szczegółowe
informacje o produktach są dostępne na metkach cenowych lub w internecie.
Wszystkie elementy wymagają montażu.

Poradnik
montażowy

Poradnik planowania kuchni

Poradnik planowania kuchni
zawiera mnóstwo cennych
wskazówek i porad, dzięki
którym dokładnie wymierzysz,
zaplanujesz i zamówisz swoją
nową kuchnię.

Poradniki kupującego
Poradnik
kupującego

Poradnik
planowania

Niektóre produkty
(spośród pokazanych
tutaj) mogą nie być
dostępne w sklepie.
O szczegóły zapytaj
sprzedawcę lub wejdź
na stronę IKEA.pl.
Bardziej szczegółowe
informacje o produktach są dostępne
na metkach cenowych
lub w internecie.
Wszystkie elementy
wymagają montażu.

Poradnik kupującego
dla sprzętu AGD pomoże
wybrać odpowiednie
urządzenia do swojej
kuchni.

IKEA online

ZAPLANUJ I WYCEŃ NOWĄ KUCHNIĘ
Z PROGRAMEM DO PLANOWANIA IKEA
Po wprowadzeniu wymiarów pomieszczenia, program do planowania pozwala
projektować, eksperymentować i tworzyć trójwymiarowe modele kuchni.
Przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest instalacja na komputerze specjalnej
wtyczki (pluginu). Postępuj zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami. Jeżeli na
którymkolwiek etapie potrzebna ci będzie pomoc, zadzwoń do nas lub odwiedź
najbliższy sklep IKEA, a uzyskasz fachowe wsparcie.
Program do planowania znajdziesz na stronie IKEA.pl/planowanie
Jeśli chcesz w czasie zaledwie kilku minut uzyskać wycenę swojej wymarzonej
kuchni, skorzystaj z naszego narzędzia dostępnego na stronie internetowej IKEA.
Program do wyceny znajdziesz na stronie IKEA.pl/planowanie
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GWARANCJA NA SPRZĘT AGD
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, spowodowane przez wadliwą
konstrukcję lub wady materiałowe i obowiązuje od daty dokonania
zakupu w sklepie IKEA. 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 pod warunkiem, że
produkt zostanie udostępniony do naprawy bez konieczności ponoszenia żadnych
dodatkowych kosztów. Wymienione części stają się własnością IKEA.
Okres gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu sprzętu AGD
w IKEA. Rękojmia na sprzęty z serii TILLREDA i LAGAN obowiązuje przez okres
dwóch (2) lat od daty zakupu.
Które produkty są objęte tą gwarancją?
5-letnia gwarancja obejmuje wszystkie sprzęty AGD z asortymentu IKEA,
z wyjątkiem serii TILLREDA oraz LAGAN, które są objęte dwuletnią rękojmią.
Które produkty nie są objęte gwarancją?
Wszystkie urządzenia zakupione w IKEA przed 1 sierpnia 2007 roku.
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, czyszczenia 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 z 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.

Jakie działania podejmie IKEA, by rozwiązać problem?
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.
Warunki gwarancji
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje od
daty zakupu produktu w IKEA. Dowód zakupu jest wymagany jako podstawa
roszczeń gwarancyjnych.
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 szkód mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany
na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu albo był wykorzystywany w warunkach innych niż domowe. Gwarancja nie obejmuje artykułów zakupionych
w Dziale Sprzedaży Okazyjnej oraz ostatnich sztuk z ekspozycji.
Zalecenia pielęgnacyjne
Aby skorzystać z gwarancji, należy stosować się do zaleceń dotyczących pielęgnacji poszczególnych produktów. Informacje o sposobie pielęgnacji znajdziesz
w sklepach IKEA lub na IKEA.pl.
Jak się z nami skontaktować?
Gwarantem jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn
Pl. Szwedzki 3, KRS: 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 010577890,
kapitał zakładowy: 20.000.000 złotych.
Skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub z DOMOLINIĄ IKEA.
Dane kontaktowe znajdziesz w katalogu IKEA oraz na IKEA.pl.
Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami gwarancji dla nabywanego
produktu obowiązującymi w dniu jego zakupu w sklepach IKEA.
Broszury są dostępne w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl
Zachowaj dowód zakupu, który stanowi podstawę do roszczeń gwarancyjnych.

Broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Zastrzegamy
możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie artykułów, a w razie konieczności użycie surowców zastępczych oraz możliwość wycofania
wybranych artykułów ze sprzedaży. IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg cen innych niż podano w broszurze, w przypadku wystąpienia błędów drukarskich,
zmiany stawek podatku VAT, zmiany podstawowych stóp procentowych NBP bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Ceny ważne do 31 stycznia 2018 r.
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Zrealizujemy
twoje marzenia
o idealnej kuchni
W IKEA uważamy, że każdy zasługuje
na piękną kuchnię, dlatego, oprócz
szerokiej oferty mebli i wyposażenia,
przygotowaliśmy również szereg usług
dodatkowych, takich jak planowanie
z wymiarowaniem i montaż.
Jeśli będziesz potrzebować wsparcia
na którymkolwiek z etapów, chętnie
pomożemy ci zrealizować marzenia
o twojej nowej kuchni.

WYMIAROWANIE
Każdy detal ma znaczenie. Fachowcy
z firm współpracujących z IKEA dokładnie
wymierzą pomieszczenie w Twoim domu,
dzięki czemu podczas planowania nic Cię
nie zaskoczy.

PLANOWANIE KUCHNI IKEA
Fachowcy z firm współpracujących z IKEA
odwiedzą Cię w domu, by wszystko dokładnie
wymierzyć, a następnie pracownicy IKEA
pomogą Ci zaplanować wymarzoną kuchnię
w sklepie. Doskonale wiedzą co zrobić, aby
w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń
i stworzyć kuchnię idealnie dopasowaną
do Twoich potrzeb oraz stylu życia.
Umów się bez wychodzenia z domu
na www.planowaniekuchni.pl.

TRANSPORT Z WNIESIENIEM
Nie możesz przewieźć swoich nowych mebli?
Zostaw to nam. Dostarczymy twoje zakupy
do domu lub biura. Nie zostawimy ich pod
drzwiami, tylko wniesiemy do wskazanego
pomieszczenia.

365
MONTAŻ I INSTALACJA KUCHNI
Fachowcy z firm współpracujących z IKEA zajmą
się montażem i instalacją od początku do końca.
Wezmą na siebie różne czasochłonne i uciążliwe
czynności - montaż i podłączenie zlewu, baterii,
dopasowanie blatów i podłączenie urządzeń.
Montaż i instalacja kuchni odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów branżowych.

Odbiór i recykling AGD
Zamawiając transport nowego sprzętu AGD
z IKEA, zamów również odbiór starego. W trosce
o środowisko naturalne, zadbamy o stare sprzęty,
by miały szansę trafić do recyklingu.

NA RATY W IKEA
Jeśli znalazłeś meble idealne do swojego
wymarzonego mieszkania, ale przydałoby
się rozłożyć koszt ich zakupu, możesz
skorzystać z wygodnych rat, żeby już
dziś zacząć spełniać swoje marzenia.
Złóż wniosek o kredyt w dowolnym sklepie
IKEA lub na www.ikanobank-online.pl.

ZWROTY
Jeśli zmienisz zdanie lub nie będziesz w pełni
zadowolony ze swoich zakupów, możesz
zwrócić nieużywany produkt w ciągu 365 dni
od daty zakupu. Jeżeli chcesz zwrócić towar,
przedstaw nam paragon, fakturę VAT
lub kartę IKEA FAMILY (o ile zakup
został zarejestrowany przy jej użyciu).

