Poradnik
kupującego

Blaty, zlewy i baterie kuchenne
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.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO BLATU,
ZLEWU I BATERII KUCHENNEJ

Wszystkie zlewy objęte są
bezpłatną 25-letnią gwarancją
(z wyjątkiem FYNDIG).
Wszystkie blaty objęte są
bezpłatną 25-letnią gwarancją
(z wyjątkiem LILLTRÄSK).
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Tętniące życiem
serce domu
To prawdziwe centrum wydarzeń. Wszystko dzieje
się właśnie tutaj – od płukania warzyw na kolację
do mieszania ciasta na urodzinowy tort. W towarzystwie kuchennego blatu, zlewu i górującej nad nim
baterii spędzamy bardzo dużo czasu, dlatego warto
dokładnie się zastanowić i dobrać je tak,
by odpowiadały naszym potrzebom.
Pomyśl o wszystkich czynnościach, jakie wykonujesz
w kuchni: o przygotowywaniu posiłków i czyszczeniu
patelni, ale też myciu rąk czy podlewaniu roślin.
Jakie produkty mogą sprawić, że kuchenne prace
staną się łatwiejsze? Nie można przy tym zapominać o stylu. Blaty wraz ze zlewem i baterią muszą
przecież każdego dnia cieszyć nasze oczy. Poradnik
ten zawiera mnóstwo praktycznych informacji oraz
pokłady inspiracji, które pomogą ci w dokonaniu
właściwego wyboru.

BLATY

Stworzone, by wszystko znieść
Blaty IKEA poddajemy wielu testom symulującym
ich przyszłe zmagania z kuchenną codziennością.
Wylewamy na nie różne płyny i oleje, kierujemy
na nie strumień pary, podgrzewamy je, uderzamy
i rysujemy. Dzięki temu jesteśmy pewni, że zniosą
naprawdę wszystko, a wyrazem naszej pewności
jest udzielana na nie gwarancja.

Wszystkie blaty objęte są
bezpłatną 25-letnią gwarancją
(z wyjątkiem LILLTRÄSK).
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LAMINAT Wytrzymały, przystępny cenowo i łatwy
do utrzymania w czystości laminat występuje w wielu
wariantach kolorystycznych i stylistycznych. Większość
modeli blatów laminowanych dostępnych jest od ręki
w sklepie, ale możliwe jest również wykonanie blatu
na zamówienie*.

DREWNO Naturalna barwa i widoczne słoje wprowadzają
do kuchni ciepło i poczucie bliskości natury. Niezwykle
wytrzymałą powierzchnię można w razie potrzeby
zeszlifować i poddać zabiegom pielęgnacyjnym. Do ich
produkcji wykorzystujemy drewno dębowe, bukowe,
brzozowe i orzechowe. Dostępne są od ręki w sklepie,
ale możliwe jest także wykonanie blatu na zamówienie*.

AKRYL Wykonywane wyłącznie na zamówienie* blaty
akrylowe są wytrzymałe, a utrzymanie ich w czystości
nie sprawia trudności. Zamawiając blat akrylowy, możesz
zdecydować się na całkowicie zintegrowany zlew.

KWARC Blaty kwarcowe są niezwykle wytrzymałe i łatwe
do utrzymania w czystości. Powstają z naturalnego kwarcu
(jednego z najtwardszych materiałów występujących
w przyrodzie) oraz wysokiej jakości żywicy polimerowej,
która pozwala uzyskać wyjątkowo gładką powierzchnię.
Wykonywane są wyłącznie na zamówienie*.
*Więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44.

BLATY LAMINOWANE
Wytrzymałe, przystępne cenowo i łatwe do utrzymania w czystości blaty laminowane występują w wielu
wariantach kolorystycznych i stylistycznych. Większość
modeli dostępnych jest od ręki w sklepie, ale możliwe
jest również wykonanie blatu na zamówienie.

Więcej o blatach na zamówienie dowiesz się
na str. 20 i 44.
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PALETA KOLORÓW BLATÓW LAMINOWANYCH

Biały

Biały z połyskiem

Kremowy

Imitacja marmuru, biały

Biały z krawędzią
imitującą metal

Imitacja kamienia, biały

Jasnoszary
z białą krawędzią

Imitacja kamienia,
jasnoszary

Ciemnoszary

Imitacja aluminium
z krawędzią imitującą
metal

Imitacja jesionu

Imitacja dębu

Imitacja jasnego dębu

Imitacja ciemnego dębu

Imitacja jasnego orzecha

Imitacja orzecha

Imitacja betonu

Ciemnoszary efekt lnu

Czarnobrązowy

Imitacja kamienia,
czarny

Czarny

Imitacja marmuru,
czarny

Imitacja minerału,
czarny

*Więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44.
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BLATY LAMINOWANE
GRUBOŚĆ 2,8 CM
Blaty o grubości 2,8 cm nadają szafkom kuchennym
nowoczesnej lekkości, dlatego doskonale pasują
do współcześnie urządzonych kuchni.

NOWA

NIŻSZA
LILLTRÄSK blat,
CENA
biały.
D186×G63,5 cm. 502.427.23 115,poprzednia cena: 149,D246×G63,5 cm. 902.427.21 150,poprzednia cena: 179,-

EKBACKEN blat,
biały z połyskiem.

EKBACKEN blat,
imitacja marmuru, biały.
D186×G63,5 cm. 703.356.22 179,D246×G63,5 cm. 003.356.25 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat, dwustronny,
jasnoszary z białą krawędzią.
D186×G63,5 cm. 402.913.42 179,D246×G63,5 cm. 202.913.43 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
320,-/mb
G45,1-63,5 cm
390,-/mb
G63,6-125 cm
540,-/mb

EKBACKEN blat, limitacja kamienia,
jasnoszary.
D186×G63,5 cm. 903.356.40 179,D246×G63,5 cm. 303.356.43 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
ciemnoszary.

EKBACKEN blat,
imitacja jesionu,
D186×G63,5 cm. 503.376.17 179,D246×G63,5 cm. 903.376.20 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
imitacja jasnego dębu.
D186×G63,5 cm. 802.752.17 179,D246×G63,5 cm. 702.752.27 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
imitacja ciemnego dębu.
D186×G63,5 cm. 902.752.26 179,D246×G63,5 cm. 802.752.22 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
imitacja betonu.
D186×G63,5 cm. 203.356.48 179,D246×G63,5 cm. 603.356.51 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
ciemnoszary efekt lnu.

EKBACKEN blat,
czarnobrązowy.

EKBACKEN blat,
imitacja kamienia, czarny.
D186×G63,5 cm. 302.743.62 179,D246×G63,5 cm. 902.743.64 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
400,-/mb

EKBACKEN blat,
czarny.

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

EKBACKEN blat,
kremowy.

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb

EKBACKEN blat, dwustronny,
biały z białą krawędzią.
D186×G63,5 cm. 402.913.42 179,D246×G63,5 cm. 202.913.43 219,Na wymiar:*
G10-45 cm
300,-/mb
G45,1-63,5 cm
370,-/mb
G63,6-125 cm
520,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb

250,-/mb
300,-/mb
400,-/mb
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GRUBOŚĆ 3,8 CM
Blaty o grubości 3,8 cm już na pierwszy rzut oka
wyglądają na niezwykle wytrzymałe. Dzięki temu
świetnie współgrają z tradycyjnie urządzoną kuchnią.

SÄLJAN blat,
biały.
D186×G63,5 cm. 502.022.08 189,D246×G63,5 cm. 602.022.17 229,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
450,-/mb

SÄLJAN blat,
biały z połyskiem.

HÄLLESTAD blat, dwustronny,
imitacja aluminium z krawędzią
imitującą metal.
D186×G63,5 cm. 902.269.00 199,D246×G63,5 cm. 302.269.03 269,Na wymiar:*
G10-45 cm
320,-/mb
G45,1-63,5 cm
390,-/mb
G63,6-125 cm
590,-/mb

SÄLJAN blat,
imitacja aluminium.

SÄLJAN blat,
imitacja dębu.

SÄLJAN blat,
czarny.

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

HÄLLESTAD blat, dwustronny,
biały z krawędzią imitującą metal.
D186×G63,5 cm. 902.269.00 199,D246×G63,5 cm. 302.269.03 269,Na wymiar:*
G10-45 cm
320,-/mb
G45,1-63,5 cm
390,-/mb
G63,6-125 cm
590,-/mb

SÄLJAN blat,
imitacja kamienia, biały.
D186×G63,5 cm. 502.830.54 189,D246×G63,5 cm. 202.830.55 229,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
450,-/mb

SÄLJAN blat,
imitacja jasnego orzecha.

SÄLJAN blat,
imitacja orzecha.

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

SÄLJAN blat,
imitacja kamienia, czarny.
D186×G63,5 cm. 203.356.86 189,D246×G63,5 cm. 003.356.87 229,Na wymiar:*
G10-45 cm
250,-/mb
G45,1-63,5 cm
300,-/mb
G63,6-125 cm
450,-/mb

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

SÄLJAN blat,
imitacja minerału, czarny.
D186×G63,5 cm. 702.022.07 189,D246×G63,5 cm. 702.022.12 229,Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

250,-/mb
300,-/mb
450,-/mb

*maksymalna długość blatu do 4 m; więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44
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BLATY LAMINOWANE
GRUBOŚĆ 7,7 CM
Jeżeli blat ma stanowić wyrazisty element wystroju
kuchni, wybierz model o grubości 7,7 cm. Pamiętaj
jednak, że tak gruby blat sprawi, że powierzchnia
robocza znajdzie się odrobinę wyżej.

DEJE blat, biały.
Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

600,-/mb
800,-/mb
1000,-/mb

DEJE blat, biały z połyskiem.
Na wymiar:*
G10-45 cm
600,-/mb
G45,1-63,5 cm
800,-/mb
G63,6-125 cm
1000,-/mb

DEJE blat, czarny.
Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

600,-/mb
800,-/mb
1000,-/mb

*maksymalna długość blatu do 4 m;
więcej o blatach na zamówienie
dowiesz się na str. 20 i 44

GRUBOŚĆ 1,8 CM
Blat odgrywa istotną rolę, w znaczący sposób
wpływając na odbiór wizualny całej kuchni.
Cienki blat o prostych krawędziach nadaje
kuchni lekkości, typowej dla gładkich powierzchni
w nowocześnie urządzonej kuchni. Praktyczność,
elegancja, minimalizm i nowoczesność.

GOTTSKÄR blat, dwustronny,
czarny z czarną krawędzią.
D186×G63,5 cm. 902.901.04 179,D246×G63,5 cm. 402.901.06 199,-

GOTTSKÄR blat, dwustronny,
biały z czarną krawędzią.
D186×G63,5 cm. 902.901.04 179,D246×G63,5 cm. 402.901.06 199,-

ZESTAW MONTAŻOWY GOTTSKÄR

FIXA tylna listwa wykończeniowa blatu.

Do zamontowania blatu GOTTSKÄR potrzebny jest
zestaw montażowy, który uniesie go ponad szafkę,
dzięki czemu zmieszczą się w niej urządzenia AGD
lub zlew. Jeśli nie wiesz czy w twojej kuchni konieczne
jest zastosowanie takiego zestawu lub zastanawiasz
się, które elementy zestawu są potrzebne, skontaktuj
się z pracownikiem działu Kuchnie w najbliższym
sklepie IKEA albo zadzwoń do nas.

FIXA wspornik blatu.

221 cm. Szary

Galwanizowany

302.746.25

702.746.28

20,-

5,-

FIXA wkładki do montażu zlewu/
płyty grzewczej
8 szt. Buk

702.880.98

10,-

Listwa dekoracyjna dopasowana do
wybranego przez ciebie frontu szafki
od 45,-/szt.
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BARKI
Zmień swoją kuchnię w centrum
życia towarzyskiego, montując
w niej barek. Takie rozwiązanie
stanowi dodatkowy blat, którego
powierzchnię można wykorzystać
podczas jedzenia obiadu lub
do ugoszczenia rodziny oraz
znajomych.

WYKOŃCZENIE
FIXA listwa wykończeniowa blatu.
Do łączenia blatów pod kątem 90°.
Pasuje wyłącznie do blatów o zaokrąglonych
krawędziach. Tworzy równą powierzchnię
z blatem.
63,5x1x1,8 cm

303.392.88

400.511.96

Szary

402.460.38

29,99

10,-

CAPITA wspornik ze stali nierdzewnej.
2 szt.

FIXA przyścienna listwa wykończeniowa,
250 cm. Starannie wypełnia przestrzeń między
blatem a ścianą i nie pozwala przedostać się tam
wodzie.

35,-

NUMERÄR przyścienna listwa wykończeniowa, 246 cm. Starannie wypełnia przestrzeń
między blatem a ścianą i nie pozwala przedostać
się tam wodzie.
Buk

001.247.17

25,99

Dąb

601.247.19

25,99

BLATY DREWNIANE
Naturalne, solidne drewno emanuje prawdziwym ciepłem
i sprawia, że każdy blat jest niepowtarzalny. Drewniane
blaty starzeją się z godnością, a utrzymanie ich piękna
wymaga jedynie zeszlifowania powierzchni i pokrycia
olejem do pielęgnacji drewna raz na jakiś czas.
Oprócz blatów wykonanych w całości z litego drewna
oferujemy także blaty powstające poprzez przykrycie
płyty wiórowej warstwą drewna. Wyglądem i fakturą
nie odbiegają od całkowicie drewnianych blatów,

a stosowanie tej techniki pozwala nam tworzyć zupełnie
nowe, wyjątkowe rozwiązania. Ich produkcja pochłania
mniej drewna, na czym korzysta środowisko naturalne.
Ponadto tak wykonane blaty są mniej wrażliwe na wilgoć
i nie wymagają zbyt wiele opieki. Ich powierzchnia jest
fabrycznie pokrywana olejem woskowym, dzięki czemu
pierwsza interwencja jest konieczna dopiero, gdy blat
zacznie się ścierać. Blaty te dostępne są w sklepie od ręki,
ale istnieje także możliwość wykonania na zamówienie
blatu z litego drewna (szczegóły na str. 20 oraz 44).
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DĄB to bardzo twarde drewno, często wybierane
do produkcji blatów i mebli. Występuje w odcieniach
od jasnobrązowego po cielisto brązowy i może
z czasem ściemnieć.

BUK to twarde drewno o równych słojach. Jego
wytrzymałość sprawia, że często jest wykorzystywane
do produkcji mebli i blatów. Pod wpływem słońca
z czasem drewno bukowe delikatnie ciemnieje.

ORZECH Jego naturalna barwa i układ słojów ocieplają
wystrój kuchni. Z wiekiem drewno orzechowe jaśnieje.
Wyróżnia je bogactwo odcieni oraz dekoracyjny deseń
tworzony przez słoje.

BRZOZA to jasne drewno bez wyraźnych słojów,
o satynowym połysku, który ciemnieje z czasem.
Kremowe lub jasnobrązowe sęki sprawiają, że blat
nabiera wyrazistego, naturalnego charakteru.

JESION to twarde drewno o jasnej barwie i pięknym
układzie słojów. Różnice w odcieniu sprawiają, że każdy
blat jest niepowtarzalny i nadają mu wyrazisty,
naturalny efekt. Z biegiem lat stopniowo ciemnieje.
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BLATY DREWNIANE

KARLBY blat,
dąb, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 703.351.89 399,D246×G63,5 cm. 603.351.99 499,Na wymiar:*
G10-45 cm
450,-/mb
G45,1-63,5 cm
500,-/mb
G63,6-125 cm
700,-/mb

MÖLLEKULLA blat,
dąb, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 702.992.47 499,D246×G63,5 cm. 502.992.48 599,Na wymiar:*
G10-45 cm
600,-/mb
G45,1-63,5 cm
650,-/mb
G63,6-125 cm
900,-/mb

DĄB
Dąb to bardzo twarde drewno, często wybierane
do produkcji blatów i mebli. Występuje w odcieniach
od jasnobrązowego po cielisto brązowy i może
z czasem ściemnieć.

SKOGARP blat,
lity dąb, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
700,-/mb
G45,1-63,5 cm
800,-/mb
G63,6-125 cm
1000,-/mb

NOWA
NIŻSZA

CENA
HAMMARP blat,
brzoza, grubość 2,8 cm.
D186×G63,5 cm. 802.737.94 299,poprzednia cena: 399,D246×G63,5 cm. 102.737.97 399,poprzednia cena: 499,-

BRZOZA
Brzoza to jasne drewno bez wyraźnych słojów,
o satynowym połysku, który ciemnieje z czasem.
Kremowe lub jasnobrązowe sęki sprawiają, że blat
nabiera wyrazistego, naturalnego charakteru.

SKOGARP blat,
lita brzoza, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
700,-/mb
G45,1-63,5 cm
800,-/mb
G63,6-125 cm
1000,-/mb

KARLBY blat,
brzoza, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 103.351.87 399,D246×G63,5 cm. 003.351.97 499,Na wymiar:*
G10-45 cm
450,-/mb
G45,1-63,5 cm
500,-/mb
G63,6-125 cm
700,-/mb
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KARLBY blat,
buk, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 503.351.85 399,D246×G63,5 cm. 403.351.95 499,Na wymiar:*
G10-45 cm
450,-/mb
G45,1-63,5 cm
500,-/mb
G63,6-125 cm
700,-/mb

SKOGARP blat,
lity buk, grubość 4,0 cm.

KARLBY blat,
orzech, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 303.351.91 399,D246×G63,5 cm. 003.352.01 499,Na wymiar:*
G10-45 cm
650,-/mb
G45,1-63,5 cm
700,-/mb
G63,6-125 cm
1000,-/mb

BARKABODA blat,
orzech, grubość 3,8 cm.
D186×G63,5 cm. 903.314.68 599,D246×G63,5 cm. 503.314.70 699,poprzednia cena: 799,Na wymiar:*
G10-45 cm
800,-/mb
G45,1-63,5 cm
900,-/mb
G63,6-125 cm
1100,-/mb

Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

700,-/mb
800,-/mb
1000,-/mb

BUK
Buk to twarde drewno o równych słojach. Jego wytrzymałość sprawia, że często jest wykorzystywane
do produkcji mebli i blatów. Pod wpływem słońca
z czasem drewno bukowe delikatnie ciemnieje.

NOWA
NIŻSZA
CENA

ORZECH
Jego naturalna barwa i układ słojów ocieplają
wystrój kuchni. Z wiekiem drewno orzechowe
jaśnieje. Wyróżnia je bogactwo odcieni oraz
dekoracyjny deseń tworzony przez słoje.

Nowość
PINNARP blat,
jesion, grubość 3,8 cm.
D186xG63,5 cm. 003.722.98 599,D246xG63,5 cm. 003.723.02 699,Na wymiar*
G10-45 cm
650,-/mb
G45,1-63,5 cm
700,-/mb
G63,6-125 cm
1000,-/mb

JESION
Jesion to twarde drewno o jasnej barwie i pięknym
układzie słojów. Różnice w odcieniu sprawiają, że każdy
blat jest niepowtarzalny i nadają mu wyrazisty,
naturalny efekt. Z biegiem lat stopniowo ciemnieje.

BEHANDLA olej do pielęgnacji
drewna. Do użytku w pomieszczeniach.
750 ml. 500.703.78 19,99

*maksymalna długość blatu do 4m; więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44

BLATY KWARCOWE
Blaty kwarcowe są niezwykle wytrzymałe, a także
odporne na zarysowania, wysoką temperaturę, wilgoć
oraz uderzenia. Składają się w 95% z kryształów
naturalnego kwarcu, a w 5% z wysokiej jakości żywicy
polimerowej. Połączenie tych materiałów daje gładką,
pozbawioną porów i łatwą w czyszczeniu powierzchnię.

Pod warstwą kwarcu znajduje się rdzeń z płyty
wiórowej, dzięki czemu blaty mają przystępne ceny
oraz są lżejsze, co ułatwia ich transport i montaż.
Blaty kwarcowe są wykonywane na zamówienie.
Szczegóły znajdziesz na str. 20 i 44.

19

OXSTEN blat, biały,

OXSTEN blat, biały z aluminiową

OXSTEN blat, imitacja marmuru,

OXSTEN blat, imitacja minerału, biały,

grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

1000,-/mb
1300,-/mb
2000,-/mb

krawędzią, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm
2000,-/mb

biały, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm
2000,-/mb

grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
G45,1-63,5 cm
G63,6-125 cm

OXSTEN blat, imitacja kamienia,
jasnoszary, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm
2000,-/mb

OXSTEN blat, imitacja marmuru,
ciemnoszary mat, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
2000,-/mb
G45,1-63,5 cm
2800,-/mb
G63,6-125 cm
4200,-/mb

OXSTEN blat, imitacja kamienia,
ciemnoszary, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm
2000,-/mb

OXSTEN blat, imitacja kamienia,
czarny, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm
2000,-/mb

OXSTEN blat, imitacja kamienia,
antracytowy, grubość 4,0 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
1000,-/mb
G45,1-63,5 cm
1300,-/mb
G63,6-125 cm

2000,-/mb

1000,-/mb
1300,-/mb
2000,-/mb

* maksymalna długość blatu do 3 m;
więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44

BLATY AKRYLOWE
Akrylowe blaty odlewane są jako pojedynczy element,
również z całkowicie zintegrowanym akrylowym zlewem.
Ich powierzchnia jest gładsza i cieplejsza w odbiorze niż
blaty kwarcowe, jednak nie emanuje aż takim ciepłem
jak drewno. Są odporne na wilgoć, a pozbawioną porów
powierzchnię łatwo się czyści.

Pod warstwą akrylu kryje się płyta wiórowa, dzięki
czemu blaty mają przystępne ceny oraz są lżejsze,
co ułatwia ich transport i montaż. Blaty akrylowe
są wykonywane na zamówienie. Szczegóły znajdziesz
na str. 20 i 44.

FORNBY blat,
biały, grubość 3,9 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
700,-/mb
G45,1-63,5 cm
900,-/mb
G63,6-125 cm
1400,-/mb

FORNBY blat, biały z aluminiową
krawędzią, grubość 3,9 cm.
Na wymiar:*
G10-45 cm
700,-/mb
G45,1-63,5 cm
900,-/mb
G63,6-125 cm
1400,-/mb
* maksymalna długość blatu do 4 m; więcej o blatach na zamówienie dowiesz się na str. 20 i 44

ZALETY BLATÓW
WYKONYWANYCH
NA ZAMÓWIENIE

Wyspa kuchenna

Otwór na baterię

Dopasowana długość i głębokość

Dopasowane
krawędzie
Podklejony zlew

Dopasowane
panele ścienne

Otwór na płytę
grzewczą

Wcięcie blatu
Zaokrąglony
narożnik

Barek

Połączone blaty

PANELE ŚCIENNE
Łatwe do utrzymania w czystości panele
ścienne zabezpieczają ściany w kuchni
przed wodą, tłuszczem i brudem. Stanowią
estetyczne wykończenie przestrzeni między
blatem a szafkami ściennymi, podkreślając
wystrój kuchni. Gotowe panele ścienne
LYSEKIL są dostępne od ręki w sklepie
i łatwo je zamontować. Wystarczy przyciąć
je do odpowiedniego rozmiaru. Gdy zapragniesz zmiany wystroju, bez trudu wymienisz panele na inne. Panele ścienne można
także wykonać na zamówienie razem z blatami. Szczegóły znajdziesz na str. 20 i 44.
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LAMINAT Panele ścienne wykonane z laminiatu są
wytrzymałe, przystępne cenowo i łatwe do utrzymania
w czystości. Możesz przebierać w wariantach kolorystycznych i stylistycznych.

KWARC Powstające z kwarcu panele ścienne są niezwykle solidne i odporne na zarysowania, wilgoć oraz
uderzenia. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

SZKŁO Gładka powierzchnia szklanych paneli ściennych
jest odporna na wilgoć i łatwa do utrzymania w czystości.

AKRYL Pozbawiona porów powierzchnia opiera się
wilgoci i nie sprawia trudności podczas czyszczenia.
Akryl jest cieplejszy w odbiorze i gładszy niż kwarc.
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PANELE ŚCIENNE - DOSTĘPNE OD RĘKI
Panele ścienne LYSEKIL pokryte są wysokowytrzymałym laminatem melaminowym, mają dobrą cenę, łatwo je
zamontować, a ponadto są odporne na wysoką temperaturę, brud i tłuszcz. Doskonale uzupełniają wystrój kuchni.

LYSEKIL panel ścienny,
dwustronny, chmury/kropki.

LYSEKIL panel ścienny,
dwustronny, biały/zielonoszary.

D120×55 cm. 403.351.19 99,-

D120×55 cm. 003.351.21 99,-

LYSEKIL panel ścienny,
dwustronny kolor mosiądzu/
kolor stalowy.
D120×55 cm. 203.351.20 149,-

LYSEKIL szyna montażowa
do paneli ściennych, aluminum.
D120×55,4 cm. 803.351.17 35,-/szt.

PANELE ŚCIENNE NA ZAMÓWIENIE*
KWARC

(Maks. długość 300 cm. Maks. wysokość 120 cm. Grubość 1,2 cm.)

RÅHULT panel ścienny,
biały/kwarc.
Na wymiar:*
1550,-/m2

RÅHULT panel ścienny,
imitacja marmuru, biały/kwarc.
Na wymiar:*
1550,-/m2

RÅHULT panel ścienny,
imitacja minerału, biały/kwarc.
Na wymiar:*
1200,-/m2

RÅHULT panel ścienny,
imitacja marmuru,
ciemnoszary mat/kwarc.
Na wymiar:*
3200,-/m2

RÅHULT panel ścienny,
RÅHULT panel ścienny,
imitacja kamienia, ciemnoszary/kwarc. antracytowy/kwarc.
Na wymiar:*
1200,-/m2
Na wymiar:*
1200,-/m2

AKRYL

SZKŁO

KLINGSTA panel ścienny,
biały/akryl.
Na wymiar:*
799,-/m2

ISHULT panel ścienny,
czarny/szkło.
Na wymiar:*
1299,-/m2

(Maks. długość 300 cm. Maks. wysokość 120 cm. Grubość 1 cm.)

RÅHULT panel ścienny,
imitacja kamienia, jasnoszary/kwarc.
Na wymiar:*
1200,-/m2

RÅHULT panel ścienny,
imitacja kamienia, czarny/kwarc.
Na wymiar:*
1200,-/m2

(Maks. długość 300 cm. Maks. wysokość 120 cm. Grubość 0,6 cm.)

ISHULT panel ścienny,
biały/szkło.
Na wymiar:*
1299,-/m2
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LAMINAT

(Maks. długość 300 cm. Maks. wysokość 120 cm. Grubość 1,6 cm.)

SIBBARP panel ścienny,
biały.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
kremowy.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
biały z połyskiem.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja marmuru, biały.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja minerału, biały.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
jasnoszary.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja stali nierdzewnej.
Na wymiar:* 450,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja aluminium.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja jesionu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja dębu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja jasnego dębu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja ciemnego dębu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja orzecha.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja jasnego orzecha.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja betonu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
ciemnoszary efekt lnu.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
ciemnoszary.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
czarnobrązowy.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
czarny.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja marmuru, czarny.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja minerału, czarny.
Na wymiar:* 300,-/m2

SIBBARP panel ścienny,
imitacja kamienia, czarny.
Na wymiar:* 300,-/m2

*maksymalna długość paneli 3 m; więcej o panelach na zamówienie dowiesz się na str. 44

ZLEWY

Stworzone, by wszystko znieść
Oferowane przez nas zlewy poddajemy wymagającym
testom, by upewnić się, że poradzą sobie z trudami
codziennej eksploatacji w kuchni. Dlatego możemy
objąć je bezpłatną 25-letnią gwarancją.

Wszystkie zlewy
(z wyjątkiem FYNDIG)
są objęte bezpłatną
25-letnią gwarancją.
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AKRYL Zlewy akrylowe odlewane są jako pojedynczy
element razem z blatem. Są odporne na wilgoć, emanują
ciepłem, a ich gładką, nieporowatą powierzchnię łatwo
utrzymać w czystości.

CERAMIKA Zlewy ceramiczne są wytrzymałe, odporne
na wysoką temperaturę i higieniczne. Ich powierzchnia
pozbawiona porów, do których nie dostaje się brud,
ułatwia czyszczenie. Aby zlew wyglądał jak nowy przez
długie lata, pamiętaj o spłukiwaniu wodą wylanych
do niego silnie barwiących cieczy, jak kawa czy wino.

KOMPOZYT KWARCOWY Zlewy kompozytowe są
niezwykle wytrzymałe, odporne na odbarwienia, pleśń,
wysoką temperaturę i zarysowania. Powstają w 80%
z pyłu kwarcowego, a w 20% z akrylu. To sprawia,
że są solidne, a ich powierzchnia jest gładka.

STAL NIERDZEWNA Zlewy ze stali nierdzewnej są bardzo
wytrzymałe i higieniczne, odporne na korozję, odbarwienia
i wysoką temperaturę. Można bez obaw stawiać w nich
gorące garnki. Łatwo też utrzymać je w czystości i nie
wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

DOSKONAŁE POŁĄCZENIA
Kompletowanie nowej kuchni wymaga od nas skupienia
i zastanowienia się nad mnóstwem rzeczy. Jaki styl najbardziej nam odpowiada? Do czego będzie służył nam
zlew? Czy nasz budżet udźwignie nasze upodobania?
Żeby ułatwić nieco te rozważania, przygotowaliśmy
zestawy baterii i zlewów, które doskonale pasują
zarówno do siebie, jak i całej kuchni IKEA.

FUNKCJONALNOŚĆ Wyciągany prysznic ułatwia mycie
naczyń i płukanie warzyw, a podwójna komora zlewu
zapewnia wystarczająco dużo miejsca na kuchenne
prace.
Szczegółowe informacje o poszczególnych produktach
znajdziesz na kolejnych stronach.
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IDEALNA PARA Solidny zlew z czarnego kompozytu
kwarcowego jest odporny na odbarwienia, pleśń,
wysoką temperaturę i zarysowania, a dopasowana
kolorystycznie bateria ma wygodnie umieszczoną
dźwignię.

STYL I FUNKCJONALNOŚĆ Atrakcyjny cenowo zestaw
składający się z wytrzymałego zlewu z ociekaczem
ze stali nierdzewnej oraz baterii z wysoką wylewką,
która ułatwia mycie naczyń, zwłaszcza dużych garnków.

TRADYCYJNY STYL Cieszący oczy tradycyjny wystrój
kuchni z elegancką baterią i klasycznym, ceramicznym
zlewem.

SUPER OKAZJA Dostępne za niewygórowaną cenę
połączenie wytrzymałej, powlekanej mosiądzem baterii
ze zlewem wykonanym ze stali nierdzewnej.
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JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY ZLEW
1. Jakie rozmiary ma szafka, w której zostanie
zamocowany zlew?
2. Zastanów się nad tym, w jaki sposób przygotowujesz
posiłki i zmywasz. Potrzebna jedna komora zlewu
czy dwie? Przyda się ociekacz?
40 cm

3. Pomyśl o swoim obecnym zlewie.
Czy czegoś mu brakuje?

60 cm

80 cm

DOPASOWANE DO SZAFEK 40 CM

BOHOLMEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. D47xG30 cm.
Stal nierdzewna. 991.575.01 149,-

NORRSJÖN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu NORRSJÖN,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.
W zestawie syfon z sitkiem i korkiem oraz
pokrywka z serii LILLVIKEN. D37xG44 cm.
Stal nierdzewna. 491.576.50 499,-

DOPASOWANE DO SZAFEK 60 CM

BOHOLMEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. Ø45 cm.
Stal nierdzewna. 791.574.94 149,-

FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. D45xG39 cm.
Stal nierdzewna. 591.580.03 149,-

FYNDIG zlew 1-komorowy wpuszczany,
z ociekaczem. Można obrócić przed montażem
tak, by ociekacz znalazł się po lewej lub po prawej
stronie. Można uzupełnić akcesoriami do zlewu
GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać miejsce
w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem i korkiem
LILLVIKEN. D70xG50 cm.
Stal nierdzewna. 091.581.85 169,-
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LÅNGUDDEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.
W zestawie syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN.
D46xG46 cm.
Stal nierdzewna. 591.573.91 249,-

LÅNGUDDEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.
W zestawie syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN.
D56xG53 cm.
Stal nierdzewna. 291.574.77 299,-

VATTUDALEN zlew 1-komorowy
wpuszczany, z ociekaczem. Można obrócić przed
montażem tak, by ociekacz znalazł się po lewej lub
po prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. D69xG47 cm.
Stal nierdzewna. 691.581.68 299,-

DOMSJÖ zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu
DOMSJÖ, by w pełni wykorzystać miejsce
w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem i korkiem
LILLVIKEN. D53xG45 cm.
Biały. 891.575.11 399,-

HILLESJÖN zlew 1,5-komorowy
wpuszczany. Można uzupełnić akcesoriami
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. D58xG46 cm.
Stal nierdzewna. 491.406.31 399,-

VATTUDALEN zlew 1,5-komorowy
wpuszczany, z ociekaczem. Można obrócić przed
montażem tak, by ociekacz znalazł się po lewej lub
po prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami
do zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem LILLVIKEN. D88xG53 cm.
Stal nierdzewna. 891.581.91 399,-

NORRSJÖN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu NORRSJÖN,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem oraz pokrywka z serii
LILLVIKEN. D54xG44 cm.
Stal nierdzewna. 491.579.09 599,-

HÄLLVIKEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem oraz pokrywka z serii
LILLVIKEN. D56xG50 cm.
Biały. 491.576.45 599,-

HÄLLVIKEN zlew 1-komorowy wpuszczany.
Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem oraz pokrywka z serii
LILLVIKEN. D56xG50 cm.
Czarny. 791.576.39 599,-

DOMSJÖ zlew 1-komorowy nakładany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu DOMSJÖ,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. Zajmuje
całą szerokość szafki, więc nie trzeba wycinać
otworu w blacie. Wystarczy nałożyć zlew na szafkę
pomiędzy dwoma blatami. Posiada gotowy otwór
na baterię kuchenną. Pasuje do blatów o grubości
min. 3,8 cm. W zestawie syfon z sitkiem i korkiem
LILLVIKEN. D62xG66 cm.
Biały. 391.581.79 699,-

HÄLLVIKEN zlew 1,5-komorowy wpuszczany, z ociekaczem. Można obrócić przed montażem tak, by ociekacz znalazł się po lewej lub po
prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami do
zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem oraz pokrywka z serii LILLVIKEN.
D100xG50 cm.
Biały. 591.581.97 699,-

HÄLLVIKEN zlew 1,5-komorowy wpuszczany, z ociekaczem. Można obrócić przed montażem tak, by ociekacz znalazł się po lewej lub po
prawej stronie. Można uzupełnić akcesoriami do
zlewu GRUNDVATTNET, by w pełni wykorzystać
miejsce w zlewie. W zestawie syfon z sitkiem
i korkiem oraz pokrywka z serii LILLVIKEN.
D100xG50 cm.
Czarny. 791.581.96 699,-
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DOPASOWANE DO SZAFEK 80 CM

LÅNGUDDEN zlew 2-komorowy wpuszczany.
Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie.
W zestawie syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN.
D75xG53 cm.
Stal nierdzewna. 191.574.87 399,-

VATTUDALEN zlew 2-komorowy wpuszczany,
z ociekaczem. Można obrócić przed montażem tak,
by ociekacz znalazł się po lewej lub po prawej stronie.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN. D110xG53 cm.
Stal nierdzewna. 091.581.90 449,-

HILLESJÖN zlew 1,5-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu GRUNDVATTNET,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN. D75xG46 cm.
Stal nierdzewna. 291.711.38 499,-

DOMSJÖ zlew 2-komorowy nakładany. Można
uzupełnić akcesoriami do zlewu DOMSJÖ, by w pełni
wykorzystać miejsce w zlewie. Zajmuje całą szerokość
szafki, więc nie trzeba wycinać otworu w blacie.
Wystarczy nałożyć zlew na szafkę pomiędzy dwoma
blatami. Posiada gotowy otwór na baterię kuchenną.
Pasuje do blatów o grubości min. 3,8 cm. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem LILLVIKEN. D83xG66 cm.
Biały. 491.581.74 799,-

NORRSJÖN zlew 2-komorowy wpuszczany.
Można uzupełnić akcesoriami do zlewu NORRSJÖN,
by w pełni wykorzystać miejsce w zlewie. W zestawie
syfon z sitkiem i korkiem oraz pokrywka z serii
LILLVIKEN. D73xG44 cm.
Stal nierdzewna. 391.579.19 899,-
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SYFONY

LILLVIKEN syfon z sitkiem i korkiem do 1-komorowego zlewu.
Posiada przyłącze do zmywarki i pralki. W zestawie korek z sitkiem
ze stali nierdzewnej. Uszczelki z gumy syntetycznej. Rury z tworzywa
polipropylenowego.
103.115.39 50,-

LILLVIKEN pokrywka. Pasuje do wszystkich zlewów
z syfonem LILLVIKEN. Zamknięcie stanowi magnes,
który po podniesieniu może posłużyć do wyciągnięcia
i opróżnienia koszyka. Stal nierdzewna.
203.178.52 14,99

Po zamknięciu odpływu na dnie zlewu
powstaje równa powierzchnia, a do
koszyka nie przedostają się resztki
jedzenia, co ułatwia utrzymanie zlewu
w czystości.

LILLVIKEN syfon z sitkiem i korkiem do 2-komorowego zlewu.
Posiada przyłącze do zmywarki lub pralki. W zestawie korek z sitkiem
ze stali nierdzewnej. Uszczelki z gumy syntetycznej. Rury z tworzywa
polipropylenowego.
903.115.40 70,-

ZLEWY PODKLEJANE
Podklejane zlewy tworzą gładką, niczym niezakłóconą
powierzchnię blatu, pozbawioną szczelin, w których
może zbierać się brud czy resztki jedzenia.
Są mocowane tak, by zapewniać całkowitą szczelność.
Zlew jest zamawiany razem z blatem i montowany
fabrycznie, więc niczym nie musisz się martwić.
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LAMINAT

KWARC

AKRYL

LITE DREWNO
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GRUNDVATTNET
AKCESORIA, KTÓRE
POMOGĄ ZAGOSPODAROWAĆ
PRZESTRZEŃ

01

Raz trzeba coś obrać, a innym razem posiekać.
Wszystko trzeba też porządnie umyć. W okolicach
zlewu zawsze coś się dzieje. Idealnie dopasowane
akcesoria umożliwiają wykonywanie niektórych
prac właśnie nad zlewem, uwalniając
tym samym przestrzeń na blacie.
Więcej akcesoriów do zlewu
znajdziesz na IKEA.pl

Pojemnik GRUNDVATTNET można włożyć do durszlaka
i użyć do oddzielenia różnych składników podczas
przygotowywania posiłku.

Mata GRUNDVATTNET pozwala wyrzucić obierki
lub inne odpady bez brudzenia sobie rąk.
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Durszlak GRUNDVATTNET sprawdza się podczas gotowania, jak również suszenia szklanek i sztućców. Miska
do zmywania jest równie praktyczna. Dzięki niej, chcąc
wykorzystać zlew w innym celu, nie trzeba wyjmować
z niego zalegających w nim brudnych naczyń.

Akcesoria GRUNDVATTNET nie tylko zwalniają blat.
Gdy nie są używane, można poukładać je jedno
w drugim, żeby nie zajmowały zbyt wiele miejsca.
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AKCESORIA DO ZLEWU

DOMSJÖ deska do krojenia. Pasuje do wszystkich zlewów DOMSJÖ. Lite drewno - wytrzymały,
naturalny surowiec, który można szlifować i
olejować, gdy zajdzie taka potrzeba. D52xS29 cm.
Grubość 2,5 cm. Olejowany lity buk.
002.673.39 49,99

DOMSJÖ durszlak. Pasuje do wszystkich zlewów
DOMSJÖ. Stabilnie opiera się o krawędzie komory
zlewu. Może służyć do płukania warzyw, sałaty itp.
lub odlewania makaronu. D53xS20 cm, W5 cm.
Stal nierdzewna i uchwyty powleczone gumą
syntetyczną.
202.673.38 59,99

GRUNDVATTNET pojemnik. Można go wstawić
do durszlaka GRUNDVATTNET i wykorzystać
do segregowania składników podczas
przygotowywania posiłku. D17xS14 cm.
Tworzywo polipropylenowe i guma syntetyczna.
103.142.98 9,99

GRUNDVATTNET miska do zmywania. Myjąc
naczynia w misce zamiast pod kranem, możesz
ograniczyć zużycie wody. D39xS23 cm. Tworzywo
polipropylenowe i guma syntetyczna.
803.142.85 29,99

GRUNDVATTNET durszlak. Stabilnie opiera
się o krawędzie komory zlewu. Może służyć
do płukania warzyw, sałaty itp. lub odlewania
makaronu. D46xS16 cm. Tworzywo
polipropylenowe i guma syntetyczna.
903.142.80 7,99

GRUNDVATTNET mata. Można ją położyć
na dnie zlewu, żeby ułatwić sobie zebranie
obierek lub innych odpadów powstających
podczas przygotowywania posiłku.
D32xS26 cm. Tworzywo polipropylenowe.
103.142.84 9,99

NORRSJÖN deska do krojenia. Pasuje do
wszystkich zlewów NORRSJÖN. Lite drewno wytrzymały, naturalny surowiec, który można
szlifować i olejować, gdy zajdzie taka potrzeba.
D44xS42 cm. Grubość 1,6 cm. Olejowany lity dąb.
403.397.11 59,99

NORRSJÖN durszlak. Pasuje do wszystkich
zlewów NORRSJÖN. Może służyć do płukania
warzyw, sałaty itp. lub odlewania makaronu.
D42xS19, W9 cm. Stal nierdzewna i guma.
003.397.13 49,99

GRUNDVATTNET

AKCESORIA, KTÓRE POMOGĄ
ZAGOSPODAROWAĆ PRZESTRZEŃ

BATERIE
KUCHENNE
Stworzone, by wszystko znieść
Domowa codzienność stawia przed bateriami
kuchennymi poważne wyzwanie. Aby upewnić się,
że oferowane przez nas baterie spełniają surowe
wymogi w zakresie jakości i wytrzymałości,
poddajemy je wyczerpującym testom, które
przeprowadza niezależny instytut. Dzięki temu
możemy objąć je bezpłatną 10-letnią gwarancją.

Wszystkie baterie kuchenne z asortymentu IKEA
spełniają europejskie standardy. Są testowane
i dopuszczane do użytku na poszczególnych rynkach.
Są też zgodne z normami obowiązującymi w danym
kraju: EN817 (baterie jednouchwytowe) i EN200
(baterie z dwoma pokrętłami). Baterie kuchenne mogą
być używane w instalacjach o wysokim ciśnieniu.
Badane maks. ciśnienie - 16 bar (1600kPa).
Zalecane ciśnienie robocze: 1,0-5,0 bar (100-500 kPa).
Wszystkie baterie kuchenne są objęte bezpłatną
10-letnią gwarancją.
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NOWOCZESNY STYL Minimalistyczna bateria
o smukłym wyglądzie wspaniale uzupełni nowocześnie
urządzoną kuchnię.

TRADYCYJNY DETAL Jeśli twoja kuchnia została
urządzona w tradycyjnym stylu, odpowiednio dobrana
bateria może stanowić jej dopełnienie.

WYCIĄGANY PRYSZNIC Mycie i spłukiwanie jest
o wiele łatwiejsze dzięki wyciąganemu prysznicowi.
Możesz korzystać z dwóch funkcji prysznica.

WYSOKA WYLEWKA Jeśli zmywasz ręcznie duże garnki
lub często opłukujesz składniki posiłków w zlewie,
z pewnością przyda ci się bateria z wysoką wylewką.
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JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ BATERIĘ
1. Przy jakim zlewie zamontowana będzie bateria?
2. Zastanów się nad tym, w jaki sposób
przygotowujesz posiłki i zmywasz.
3. Pomyśl o swojej obecnej baterii.
Czy czegoś jej brakuje?

LAGAN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka 360°.
W16 cm.
Chromowany

100.850.27

99,-

Baterie z asortymentu IKEA pomagają oszczędzać
wodę. Wszystkie mają wbudowany perlator
z napowietrzaczem, który ogranicza zużycie wody
nawet o 40% bez odczuwalnej zmiany ciśnienia.

SUNDSVIK bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka 360°.
W15 cm.
Chromowany

800.318.61

129,-

YTTRAN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka ustawiona
na 360°, z możliwością zmiany na 90° lub 120°.
W19 cm.
Chromowany

703.059.41

249,-

Nowość
EDSVIK bateria kuchenna. Dwa pokrętła.
Obrotowa wylewka 360°. W30 cm.
Chromowany

000.318.41

149,-

RINGSKÄR bateria kuchenna
Jednouchwytowa. Wysoka wylewka ułatwia
zmywanie dużych garnków i patelni. Obrotowa
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością
zmiany na 90° lub 120°. W38 cm.
Stalowy

YTTRAN bateria kuchenna z prysznicem.
Jednouchwytowa. Ręczny prysznic przydaje się
podczas opłukiwania naczyń. Odważnik sprawia,
że wąż gładko wsuwa się z powrotem do baterii.
Prysznic można wyciągnąć na odległość 20 cm.
Obrotowa wylewka 120°. W18 cm.
Chromowany

403.059.47

299,-

801.315.49

199,-

ELVERDAM bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Wysoka wylewka ułatwia
zmywanie garnków i patelni. Bezbarwnie
lakierowany i szczotkowany niklowany mosiądz.
Obrotowa wylewka ustawiona na 160°,
z możliwością zmiany na 90°. W40 cm.
Stalowy

202.115.77

299,-

ÄLMAREN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Wysoka wylewka ułatwia
zmywanie dużych garnków i patelni. Obrotowa
wylewka ustawiona na 360°, z możliwością
zmiany na 120°. W36 cm.
Stalowy

503.416.38

249,-

SANDSJÖN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka 360°.
W34 cm.
Chromowany

502.818.18

299,-
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Nowość
MALMSJÖN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka: 360°.
W30 cm.
Stalowy

903.059.35

299,-

GLITTRAN bateria kuchenna.
Jednouchwytowa. Obrotowa wylewka 360°.
W28 cm.
Chromowany

902.226.19

299,-

Czarny

302.256.06

399,-

ÄLMAREN bateria kuchenna z prysznicem.
Jednouchwytowa. Wysoka wylewka ułatwia
zmywanie dużych garnków i patelni. Ręczny
prysznic przydaje się podczas opłukiwania
naczyń. Odważnik sprawia, że wąż gładko
wsuwa się z powrotem do baterii. Prysznic
można wyciągnąć na odległość ok. 30 cm.
Obrotowa wylewka 120°. W36 cm.
Stalowy

803.416.46

BOSJÖN bateria kuchenna. Jednouchwytowa. Umieszczona
na górze dźwignia ułatwia odkręcanie i zakręcanie wody.
Obrotowa wylewka 120°. W32 cm.
Stalowy

503.052.92

349,-

Czarny szczotkowany metal

203.039.25

349,-

Biały

703.052.91

349,-

VIMMERN bateria kuchenna z prysznicem. Jednouchwytowa.
Ręczny prysznic przydaje się podczas opłukiwania naczyń.
Podwójna funkcja – przestawiając dźwignię, można przełączyć
strumień wody na ręczny prysznic. Obrotowa wylewka 360°.
W47 cm.
Stalowy

903.052.90

699,-

ALESKÄR bateria kuchenna z prysznicem. Jednouchwytowa.
Wysoka wylewka ułatwia zmywanie dużych garnków i patelni.
Ręczny prysznic przydaje się podczas opłukiwania naczyń. Podwójna
funkcja – przestawiając dźwignię, można przełączyć strumień
wody na ręczny prysznic. Obrotowa wylewka 120°. W44 cm.
Chromowany/czarny

402.579.46

699,-

349,-
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BLATY I PANELE ŚCIENNE NA ZAMÓWIENIE
Wykonywane na zamówienie blaty i panele ścienne umożliwiają zbudowanie kuchni
nie tylko dopasowanej do przestrzeni, ale i uwzględniającej twoje oczekiwania.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
1. Wybierz materiał i kolor blatu.
2. Zdecyduj się na kształt i materiał krawędzi.
3. Zastanów się, czy zlew ma być podklejony pod blatem.
4. Zdecyduj jakie chcesz zamówić panele ścienne.
5. Przejdź do pomiarów, aby ustalić, jakie rozmiary
i jaki kształt powinien mieć blat oraz panel ścienny.
Możesz zrobić to samodzielnie, sugerujemy jednak
skorzystanie z bezpłatnej usługi wymiarowania
blatów oraz paneli na zamówienie, na którą możesz
umówić się w najbliższym sklepie IKEA.

6. Data realizacji Zamówienia blatów i paneli
ściennych ustalana jest każdorazowo
w Zamówieniu i wynosi do 8 tygodni
od momentu jego złożenia.
7. Szczegółowych informacji na temat blatów
i paneli ściennych na zamówienie oraz cen
można zasięgnąć u pracowników działu
Kuchnie w najbliższym sklepie IKEA oraz
kontaktując się z nami telefonicznie.

MIERZENIE BLATU

MIERZENIE PANELI ŚCIENNYCH

Mierzenie blatu zacznij od strony, z której blat przylega
do ściany. Pamiętaj, by pomiarów zawsze dokonywać
wzdłuż ściany i zawsze zaczynać od tego samego
miejsca. Mierząc głębokość, przyłóż miarę do ściany
i wyciągnij ją do przodu. Nie zapomnij o dodaniu
1,5 cm na zwis blatu.
Jeżeli chcesz zmierzyć niezależny blat (np. na wyspie
kuchennej), rozpocznij mierzenie od jednego końca,
dodając 3 cm na zwis blatu.

W celu dokonania pomiaru paneli ściennych zmierz
dokładnie szerokość oraz wysokość wybranego przez
ciebie odcinka ściany, na którym chcesz zamontować
panel.

Wymierzając miejsce na zlew,
rozpocznij od tego samego punktu,
co wcześniej. Drugi koniec miary
przyłóż w miejscu, w którym
ma się znajdować środek zlewu.
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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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KOMPLEKSOWE USŁUGI MONTAŻU
Kompleksowe usługi montażu to najwygodniejsza i najmniej czasochłonna
droga do nowej kuchni. Wszystko zostanie zamontowane od początku
do końca zgodnie z najwyższymi standardami, a wykonane przez
fachowców prace zostaną objęte gwarancją. Po zakończeniu montażu
pracownicy zabiorą ze sobą puste opakowania, a tobie pozostanie
już tylko cieszyć się nową kuchnią.

Montaż i instalacja kuchni
obejmuje następujące prace:
• montaż, zawieszenie i ustawienie szafek
kuchennych
• montaż blatów wraz z wycięciem otworów
na zlew i płytę grzewczą
• montaż i podłączenie oświetlenia szafek
i blatu
• montaż paneli ściennych i maskujących,
uchwytów i wyposażenia wewnętrznego
(półki, kosze itp.)
• usunięcie opakowań (chyba że klient
chce je zachować)
• gwarancję najwyższej jakości
przeprowadzonych prac
Oferujemy też usługi obejmujące:
• montaż i podłączenie zlewu i baterii
• m
 ontaż i podłączenie urządzeń
elektrycznych i gazowych
Szczegóły w najbliższym sklepie IKEA.
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BLATY I ZLEWY KUCHENNE
Co obejmuje gwarancja?
Gwarancja dotyczy wyłącznie użytku domowego i obejmuje
wady dotyczące materiałów i wykonania następujących
elementów systemu mebli kuchennych METOD:
• obudowy szafek • fronty • szyny ścienne • zawiasy UTRUSTA
• w pełni wysuwane szuflady MAXIMERA • półki UTRUSTA
ze szkła hartowanego i folii melaminowej • cokoły • nogi
• amortyzatory • mechanizm otwierania przyciskowego do drzwi • panele
maskujące • listwy/profile dekoracyjne • blaty robocze (z wyjątkiem LILLTRÄSK)
• zlewy (z wyjątkiem FYNDIG).

Które produkty nie są objęte gwarancją:
• gałki, uchwyty • blat LILLTRÄSK • łamany zawias ERSÄTTARE do zmywarki
z widocznym panelem sterowania • przesuwany zawias BEHJÄLPLIG do frontu
w pełni zintegrowanej zmywarki • szuflady FÖRVARA • kosze druciane UTRUSTA
• UTRUSTA elektryczny mechanizm otwierania przyciskowego • Otwarte szafki
TUTEMO i HÖRDA mają bezpłatną, 10-letnią gwarancję.

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

BATERIE KUCHENNE
Co obejmuje gwarancja?
10-letnia gwarancja dotyczy wszystkich baterii
kuchennych z asortymentu IKEA. Gwarancja
obejmuje wady dotyczące funkcji, materiałów
i wykonania. Gwarancja dotyczy wyłącznie
użytku domowego.

Czego nie obejmuje gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był używany w środowisku
korozyjnym.

Jakie działania podejmie IKEA w ramach warunków
niniejszej gwarancji?
Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie uznane, IKEA dany produkt
naprawi lub wymieni na taki sam, niewadliwy. W przypadku kiedy dany
produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, IKEA zapewni jego zamiennik
porównywalny pod względem funkc ji, 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 obowiązywania gwarancji
Gwarancje obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, podłączane, przerabiane
lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich metod lub środków czystości.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji
i pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub
nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania,
jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu
lub wykorzystywany w warunkach innych niż domowe. Gwarancja nie obejmuje
artykułów zakupionych w Dziale Sprzedaży Okazyjnej oraz ostatnich sztuk
z ekspozycji.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji
By skorzystać z gwarancji, należy stosować się do zaleceń dotyczących
pielęgnacji poszczególnych produktów. Informacje o sposobie pielęgnacji
znajdziesz w sklepach IKEA oraz na IKEA.pl

Jak się z nami skontaktować?
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.
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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).

