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Kuchyně

Dostupnost sortimentu se může měnit. Aktuální informace
najdete na internetových stránkách IKEA.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

Otevírací dobu a adresu vašeho nejbližšího 

ENKÖPING
Čelo zásuvky, 60×40 cm. 
Více informací najdete na str. 6.

ikeaproduct:505.057.81


Více informací o službách IKEA 
najdete na IKEA.cz/sluzby

Držte se svého  
vlastního receptu
Zábavné večírky se spoustou přátel nebo klidný koutek, kde 
si můžete v klidu vychutnat šálek horkého nápoje? Udělejte si 
čas na věci, které jsou ve vašem životě důležité. S uspořádanou 
a příjemně vypadající kuchyní můžete zefektivnit každodenní 
činnosti tak, aby vyhovovaly vašemu způsobu bydlení.

Vaše přání a sny, váš dostupný prostor, styl a barva, které se 
vám líbí – váš výběr ovlivňuje mnoho věcí. V našem sortimentu 
naštěstí najdete širokou nabídku výrobků a řešení, ze kterých 
můžete vybírat dle svého vkusu a dostupného rozpočtu. A pokud 
potřebujete pomoc, abyste se přiblížili své vysněné kuchyni, 
můžete využít řadu praktických služeb.

Toužíte po inspiraci? 
Podívejte se na  
IKEA.cz, kde najdete 
více nápadů.
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Naše kuchyně Objevte cestu  
ke své vysněné kuchyniAť už hledáte kuchyni svých snů, která dokonale 

zapadne do vaší domácnosti, nebo spíše 

základní verzi, kterou snadno nakoupíte a rychle 

nainstalujete, z naší nabídky si jistě vyberete. 

Podívejte se na naše kuchyně a objevte tu, která 

nejlépe odpovídá vašim potřebám. Více najdete 

na IKEA.cz

Chceme, aby cesta k vaší nové kuchyni byla co nejhladší. Máme pro vás

nástroje, které vám pomohou začít (a také kuchyni nakonec dokončit).

Postupujte podle následujících kroků a váš nákup půjde hladce a bez

problémů. Další informace o našich kuchyních a službách získáte

od specialistů na kuchyně v nejbližším obchodním domě IKEA nebo

na webu IKEA.cz

METOD – nekonečné možnosti
Pokud chcete kuchyni, kterou si uzpůsobíte podle potřeby, 

která optimálně využívá prostor a je vybavená vnitřními 

organizéry pro perfektní uspořádání věcí, pak je systém 

kuchyní METOD s širokou nabídkou dvířek, čel zásuvek 

v mnoha barvách a stylech jasnou volbou. V případě měření 

a plánování vyžaduje přesnost, ale odměnou vám bude ku-

chyně, která má přesně ty funkce a vzhled, jaké si přejete.

KNOXHULT – základní potřeby
Pokud vám stačí základní kuchyně, nemáte chuť ztrácet 

čas zdlouhavým rozhodováním a výběrem, naše série 

KNOXHULT vám nabídne kompletní řešení bez zbytečných 

ozdůbek. Stačí přidat dřez, baterii, spotřebiče a úchytky.

ENHET – kreativní jednoduchost
Prozkoumejte možnosti otevřeného a uzavřeného 

úložného prostoru a přitom věnujte méně času 

plánování, nákupu a instalaci. Vyberte si jednu z našich 

mnoha hotových sestav kuchyní ENHET, kterou si 

můžete v případě potřeby doladit v našem on-line 

konfigurátoru kuchyní.

Mini kuchyně 
SUNNERSTA

Chcete kuchyni, která 

se vejde do menšího 

prostoru? Pak je pro 

vás mini kuchyně 

SUNNERSTA jako 

stvořená. A pokud 

se budete stěhovat, 

tato cenově dostupná 

kuchyně, kterou snadno 

sestavíte, se může 

přestěhovat s vámi.

Plánování a návrh interiéru

Pokud potřebujete pomoc se základním

plánováním nebo chcete kompletní

řešení návrhu interiéru, prodiskutujte

své nápady s naším týmem návrhářů.

Pomohou vám vše naplánovat 

do posledního detailu.

Najděte svůj styl
Je čas trochu snít. Zvažte, co vlastně potřebujete, a co od své nové kuchyně očekáváte. 

Prohlédněte si tuto brožuru a naše nákupní prospekty, navštivte IKEA.cz nebo nejbližší 

obchodní dům IKEA, kde najdete další informace o systému kuchyní METOD, který 

si přizpůsobíte podle potřeby, hotových kuchyních ENHET, které můžete vyladit 

v konfigurátoru kuchyní, nebo jednodušších kuchyních KNOXHULT a SUNNERSTA.

Změřte si prostory
Měření bude základem vašeho plánování. Abyste viděli, jak máte přesně měřit, vezměte si

v obchodním domě IKEA brožuru Průvodce plánováním kuchyně. Můžete si ji také stáhnout

na IKEA.cz Ujistěte se, že se vybraná kuchyně hodí do vašeho prostoru, pokud jste si vybrali

zcela přizpůsobitelnou kuchyni METOD nebo hotovou sestavu ENHET, investujte trochu víc

času do plánování. V případě dotazů kontaktujte naše specialisty na kuchyně v nejbližším

obchodním domě IKEA.

Začněte plánovat
Plánování kuchyně je fáze, kdy sny a nápady nabírají konkrétní podobu. Kuchyni začněte 

plánovat pomocí on-line plánovače na IKEA.cz. Je to váš průvodce k systému kuchyní 

METOD. Konfigurátor kuchyní vám zase pomůže co nejlépe uspořádat řešení ENHET. Jestliže 

jste si vybrali kuchyni KNOXHULT, můžete si prohlédnout všechny dostupné díly on-line. 

A pokud potřebujete profesionální radu, rádi vám pomůžeme.

Objevnávka
Pokud jste s plánem své kuchyně spokojeni, objednání kuchyně je snadné. Naši specialisté 

na kuchyně vám v případě zájmu poskytnou cenovou nabídku za instalační službu a 

pomohou zajistit dopravu. Obchodní domy IKEA mají kompletní nabídku kuchyní k 

okamžitému odvozu. Dostupnost zjistíte v nejbližším obchodním domě. Kuchyně METOD, 

ENHET, KNOXHULT a SUNNERSTA lze objednat také on-line. V případě dotazů se obraťte na 

naše specialisty na kuchyně v obchodním domě.

Instalace
Kuchyně IKEA jsou navržené tak, abyste si je mohli nainstalovat sami, ale pokud budete 

chtít v kterékoli fázi pomoci, jsme tu pro vás. Pro začátek si můžete v obchodním domě vzít 

brožuru Průvodce instalací kuchyně, kde je krok za krokem popsáno, jak máte postupovat. 

Navštivte IKEA.cz/sluzby, kde zjistíte více informací o naší instalační službě.

Plánování kuchyní

Využijte svou kreativitu naplno!

Používání našich on-line plánovačů je

snadné. Pomohou vám splnit váš sen

o nové kuchyni. Vyzkoušejte je na

IKEA.cz/planovani

Více informací o nákupu kuchyní

a o naší nabídce služeb najdete

na IKEA.cz



Harmonické prostředí 
zcela ve vašem stylu
Buďte jako doma v kuchyni ušité na míru vašim potřebám – flexibilní  
systém kuchyní METOD nabízí nekonečné možnosti ukládání a stylů.

 1 NEREBY, tyč. Kuchyňské náčiní můžete zavěsit na tyč na stěnu, a tak si uvolníte 
pracovní plochu. Lakovaná ocel a lakovaná masivní bříza. Design: Charlie 
Styrbjörn. D. 60 cm. 904.763.43

 2 NEREBY, s-hák. Sada 5 ks. Pomocí tyče NEREBY můžete věci ukládat přesně tam, 
kde je potřebujete, a šetřit tak cenný pracovní prostor. Lakovaná galvanizovaná 
ocel. Design: Charlie Styrbjörn. V. 8/11 cm. Bílý 204.763.51

 3 EDSVIK, kuchyňská mísicí baterie. Včetně vodu a energii šetřícího perlátoru  
(8 l/min.) pro vysokotlaké systémy. Pochromovaná mosaz. V. 32 cm. 
Pochromovaná 000.318.41  

 4 HAVSEN, vestavný dřez. Vhodný do rámu skříňky o šířce nejméně 60 cm. 
Keramika. 53×47 cm. Bílý 392.537.13

 5 SKRUVSHULT, úchytka. Sada 2 ks. Lakovaný zinek. Design: Hanna Grann Dalrot. 
Průměr 18 mm, hl. 25 mm. 805.074.82

 6 ENKÖPING, dveře. Doplňte úchytkou, která se prodává zvlášť. Fólie. 40×80 cm. 
Bílé/vzor dřeva 605.057.66

  *Více informací o Unified Water Label najdete na str. 65

6 METOD/ENKÖPING METOD/ENKÖPING 7

ENKÖPING
Dveře, 40×80 cm

6

NEREBY
Tyč

1

HAVSEN
Vestavný dřez

4

2

3 5

Na systém kuchyní METOD  

poskytujeme záruku 25 let.

ikeaproduct:904.763.43
ikeaproduct:204.763.51
ikeaproduct:000.318.41
ikeaproduct:392.537.13
ikeaproduct:805.074.82
ikeaproduct:805.057.65


8 METOD/ENKÖPING METOD/ENKÖPING 9

Udělejte si ve věcech pořádek a ušetřete čas
Připravte se na rušné snídaně a nepořádek po večeřích s rodinou 
nebo s přáteli s klasicky vyhlížejícími dvířky a čely zásuvek ENKÖPING 
s povrchem odolným vůči vlhkosti, které se snadno čistí.

  METOD, kuchyně s bílými dvířky, čely zásuvek 
a prosklenými dvířky ENKÖPING a zásuvkami 
MAXIMERA s jemným dovíráním. 
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové 
fólie. Dvířka a čela zásuvek ENKÖPING s fólií 
a prosklená dvířka z tvrzeného skla. Zásuvky 
MAXIMERA z lakované oceli a melaminové fólie. 
Doplněno antracitovými úchytkami z lakovaného 
zinku a pracovní deskou KARLBY se silnou 
březovou dýhou.

 1 MATTRADITION, mikrovlnná trouba. Včetně 
napajecího kabelu. 59,5×31,7, v. 39,4 cm. 
Nerezavějící ocel 603.687.69

 2 MATTRADITION, horkovzdušná trouba. 
Energetická třída: A (od D po A+++). 59,5×56,9, 
v. 59,5 cm. Nerezavějící ocel 003.687.67 

 3 UTRUSTA, výsuvná pracovní plocha. Skrytá 
pracovní plocha, kterou snadno vysunete, když je 
potřeba, a zasunete zpět, jakmile s prací skončíte. 
Lakovaná ocel a melaminová fólie. 56,4×55,5, 
v. 4,3 cm. 005.105.77

 4 RÅSKOG, vozík. Díky prostřední nastavitelné 
polici vozík snadno uzpůsobíte svým požadavkům 
na ukládání. Max. nosnost police: 6 kg. Lakovaná 
ocel. Design: Nike Karlsson. 35×45, v. 78 cm. 
Bílý 203.829.32

Pouze přibližné rozměry.

30
0

 c
m

127 cm

210 cm

METOD/ENKÖPING, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

RÅSKOG
Vozík

4

MATTRADITION
Horkovzdušná trouba

2

UTRUSTA
Výsuvná  
pracovní plocha

3

1

Na horní zásuvku můžete umístit výsuvnou 
polici UTRUSTA, získáte tak pracovní 
plochu navíc.

ikeaproduct:603.687.69
ikeaproduct:003.687.67
ikeaproduct:005.105.77
ikeaproduct:203.829.32


10 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 11

Pouze přibližné rozměry.

350 cm

400 cm

METOD/VOXTORP, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

  METOD, kuchyně s tmavě šedými dvířky a čely 
zásuvek VOXTORP a zásuvkami MAXIMERA 
s jemným dovíráním.  
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové fólie. 
Dvířka a čela zásuvek VOXTORP s fólií. Zásuvky 
MAXIMERA z lakované oceli a melaminové 
fólie. Doplněno laminátovou pracovní deskou 
EKBACKEN se vzorem tmavě šedého mramoru.

 1 METOD/VOXTORP, nástěnná skříňka s policemi. 
Masivní konstrukce rámu, tloušťka 18 mm. Fólie. 
40×39,1, v. 80 cm. Bílá/tmavě šedá 394.626.36

 2 DALFRED, barová stolička. Výšku můžete nastavit 
dle potřeby. Vhodná pro bar s výškou 90 až 110 cm. 
Lakované masivní dřevo. Design: Sarah Fager. 
Sedák Ø 30, v. 63–74 cm. Černá 601.556.02

1 METOD

Nástěnná skříňka  
s policemi

2 DALFRED

Barová stolička

Doprava
Ať už nakupujete 
v obchodním domě, nebo 
na internetu a bez ohledu 
na to, jak velký máte nákup, 
můžeme si vzít na starost 
zvedání těžkých kusů 
a všechno dovézt na vámi 
určenou adresu.

Místo na všechno 
a všechno na svém místě

Když jsou všechny věci tam, kde by měly být, snáze se uvolníte 
a odpočinete si. Objevte potřebný klid v kuchyni s čistým designem 
s dvířky VOXTORP. Hladký povrch a vestavěné úchytky vytváří 
minimalistický a elegantní vzhled.

ikeaproduct:593.784.63
ikeaproduct:601.556.02


12 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 13

Připravit, pozor, odpočinek!
Je čas realizovat všechny vaše skvělé nápady na vytvoření kuchyně, 
po které toužíte. Použijte flexibilní skříňky METOD a naplánujte si místo, 
kam můžete položit svůj notebook, některé stěny ponechte prázdné, 
abyste dosáhli vzdušnějšího pocitu, a ujistěte se, že vnitřní prostor 
zásuvek a skříněk je stejně uspořádaný jako ten zvenčí.

 1 FINSMAKARE, nástěnná digestoř. Energetická 
třída: A++ (od D po A+++). Výkon digestoře 
v režimu odsávání: 400 m³/h. Hladina hluku při 
max. rychlosti odsávání: 59 dB (A). Výkon motoru: 
270 W. 69,8×38,4 cm. Černá 503.891.40 

 2 FINSMAKARE, kombinovaná mikrovlnná 
a horkovzdušná trouba. Výkon mikrovlnné trouby: 
1 000 W. 59,4×56,7, v. 45,5 cm. Černá 504.117.68

 3 FINSMAKARE, horkovzdušná trouba, pyrolytické 
čištění a vaření v páře. Energetická třída: A+ (od D 
po A+++). 59,4×56,7, v. 58,9 cm. Černá 504.117.30 

 4 TOLLSJÖN, kuchyňská baterie se sprchou. 
Výsuvná ruční sprcha usnadňuje mytí 
a oplachování nádobí. Včetně vodu a energii 
šetřícího perlátoru (8 l/min.) pro vysokotlaké 
systémy. Metalizovaná mosaz. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. V. 46 cm. Černá/leštěný kov 
203.416.92 

 5 NORRSJÖN, cedník. Díky ochranným 
protiskluzovým gumovým okrajům zůstává 
cedník na svém místě a nepoškrábe váš dřez ani 
pracovní desku. Nerezavějící ocel a guma. Design: 
Marcus Arvonen. 42×19, v. 9 cm. Nerezavějící ocel 
003.397.13

 6 IKEA 365+, hrnek. Podtácek se prodává zvlášť. 
Živcový porcelán. Design: Preutz/Wihlborg/
Braasch/Karlsson. 24 cl. Bílý 202.829.42

  *Více informací o Unified Water Label najdete 
na str. 65

TOLLSJÖN

Kuchyňská baterie 

se sprchou

4

IKEA 365+
Hrnek 

6

FINSMAKARE

Nástěnná digestoř
1

3 FINSMAKARE

Horkovzdušná trouba,  
pyrolytické čištění a vaření v páře

2

5

ikeaproduct:503.891.40
ikeaproduct:504.117.68
ikeaproduct:504.117.30
ikeaproduct:203.416.92
ikeaproduct:003.397.13
ikeaproduct:202.829.42


14 METOD/VOXTORP METOD/VOXTORP 15

Cesta k vnitřnímu klidu

Rovnejte, třiďte, skládejte do sebe a uspořádejte podle svého. 

Série UPPDATERA obsahuje různé vnitřní organizéry, které udrží 

vaše zásuvky perfektně uspořádané.

 1 UPPDATERA, příborník. Navržený pro zásuvky 

se šířkou 60 cm. U zásuvek v jiných velikostech 

zkombinujte organizéry různých velikostí 

a vytvořte si nejvhodnější řešení. Lakovaný 

bambus. Design: S. Fager/F. Cayouette. 51,6×49,5, 

v. 5,6 cm. Světlý bambus 704.331.04

 2 UPPDATERA, přihrádka na kořenky. 

Polypropylenový plast. Design: S. Fager/ 

F. Cayouette. 16,2×48, v. 1,6 cm. Antracitová 

304.599.78

 3 UPPDATERA, stojan na nože. Polypropylenový 

plast. Design: S. Fager/F. Cayouette. 16,8×48, 

v. 4,3 cm. Antracitový 804.332.07

 4 UPPDATERA, stojan na talíře. Lakovaná 

a galvanizovaná ocel a plast. Design: S. Fager/ 

F. Cayouette. 22,4–29,9, v. 14,5 cm. Antracitový 

704.861.78

 5 UPPDATERA, stojan na talíře. Lakovaná 

a galvanizovaná ocel a plast. Design: S. Fager/ 

F. Cayouette. 26,4–36,9, v. 14,6 cm. Antracitový 

504.861.79

 6 UPPDATERA, organizér do zásuvky. Díky 

32 nastavitelným kolíčkům snadno zásuvky 

přizpůsobíte obsahu, jako jsou talíře, hrnce, 

poklice nebo dózy na potraviny. ABS plast 

a syntetická guma. Design: S. Fager/F. Cayouette. 

67,5×50, v. 13,2 cm. Antracitový 004.600.11

Stojan na talíře UPPDATERA chrání 

vaše nádobí před uštípnutými 

hranami, takže si udrží pěkný 

vzhled po mnoho let. Talíře navíc 

tímto způsobem snadno přenesete 

na stůl všechny najednou.

UPPDATERA

Příborník
1

UPPDATERA

Stojan na talíře
4

2 UPPDATERA

Přihrádka na kořenky

6 UPPDATERA

Organizér do zásuvky

3

5

Nastavitelné kolíky organizéru do zásuvky 

UPPDATERA zabraňují pohybu kuchyňského 

náčiní a jeho rozházení po prostoru zásuvky.

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


16 METOD/ASKERSUND METOD/ASKERSUND 17

Pouze přibližné rozměry.

240
 cm

160 cm

METOD/ASKERSUND, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

Energie pro vaše  
tělo i mysl
Užívejte si život v útulné atmosféře. Od příjemné chvíle, kdy si 
dopřáváte svůj první ranní šálek kávy nebo čaje, až po nejdivočejší 
večírky s vašimi přáteli. S dobře naplánovanými vnitřky skříněk můžete 
vnést klid do chaosu. A světlá dvířka a čela zásuvek ASKERSUND fungují 
jako elegantní a uspořádané pozadí.

  METOD, kuchyně s dvířky a čely zásuvek 
ASKERSUND se vzorem světlého jasanu a zásuvky 
MAXIMERA s jemným dovíráním.  
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové 
fólie. Dvířka a čela zásuvek ASKERSUND 
z melaminové fólie. Zásuvky MAXIMERA 
z lakované oceli a melaminové fólie. Doplněno 
černými úchytkami BORGHAMN z lakované 
oceli a laminátovou pracovní deskou SÄLJAN 
se vzorem šedého minerálu.

 1 BUNKEFLO, závěsná lampa. Lakovaná masivní 
bříza a lakovaná ocel. Design: Mårten Cyrén. 
Ø 36 cm. Bílá/bříza 604.883.90

 2 ASKERSUND, dveře. Doplňte úchytkou, která se 
prodává zvlášť. Melaminová fólie. 30×80 cm. Vzor 

světlého jasanu 604.188.54

Montážní služba
Všechny naše výrobky jsou 
navržené tak, abyste si je 
mohli sestavit sami, moc 
rádi vám ale pomůžeme dát 
všechno dohromady.

1

ASKERSUND
Dveře, 30×80 cm

2

ikeaproduct:604.883.90
ikeaproduct:303.318.57
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 1 METOD/ASKERSUND, vysoká skříňka s výsuvnou 
funkcí, 1 dvířka a 4 zásuvky. Zásuvka MAXIMERA 
se hladce a plně vysouvá, má vestavěné tlumiče, 
které se postarají o její pomalé, jemné a tiché 
dovření. Doplňte úchytkou, která se prodává 
zvlášť. Melaminová fólie. 40×61,6, v. 208 cm. Bílá/

vzor světlý jasan.
 2 DALFRED, barová stolička. Výšku můžete nastavit 

dle potřeby. Vhodná pro bar s výškou 90 až 110 cm. 
Lakované masivní dřevo. Design: Sarah Fager. 
Sedák Ø 30, v. 63–74 cm. Černá 601.556.02

 3 MITTLED, osvětlovací proužek kuchyňské pracovní 
desky LED. Toto osvětlení pracovní desky lze 
ztlumit, a tak můžete světlo v kuchyni zjemnit, 
když večeříte nebo se bavíte s přáteli. Vestavěný 
zdroj světla LED. Hliník. D. 60 cm. Stmívatelný/bílý 
605.285.84 

 4 DELSJÖN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně 
vodu a energii šetřícího perlátoru (8 l/min.) pro 
vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz, zinek 
a polyamidový plast. V. 36 cm. Vzor cín 604.887.81 

 5 UPPDATERA, příborník. Přihrádky lze zvětšit 
odstraněním jedné nebo více menších přepážek. 
Navržený pro zásuvky se šířkou 40 cm. U zásuvek 
v jiných velikostech zkombinujte organizéry 
různých velikostí a vytvořte vhodné řešení. 
Lakovaný bambus. Design: S. Fager/F. Cayouette. 
31,6×49,5, v. 5,6 cm. Světlý bambus 404.599.73

 6 ASKERSUND, čelo zásuvky. Doplňte úchytkami. 
Melaminová fólie. 40×40 cm. Vzor světlého jasanu 
603.318.70

  *Více informací o Unified Water Label najdete 
na str. 65

Jednoduché propojení krásy a funkce
Výsuvná montážní sada UTRUSTA vám umožní připevnit vysoká dvířka 
k zásuvkám. Snadno si tak vytvoříte vlastní spíž. S tímto řešením budete 
mít přehled o všem, co máte a co je potřeba zapsat na nákupní seznam. 
Osvětlovací proužek LED MITTLED osvětlí vaši pracovní desku, takže 
oplachování zeleniny nebo mytí nádobí bude mnohem pohodlnější.

Nechte se inspirovat! Vyberte si pro skříňky 
METOD o něco kratší dvířka, snadno tak 
získáte další otevřené police.

METOD
Vysoká skříňka s výsuvnou  
funkcí, 1 dvířka a 4 zásuvky

1

DELSJÖN
Kuchyňská  
mísicí baterie

4

2 DALFRED
Barová stolička

3

5

6

ikeaproduct:094.251.98
ikeaproduct:601.556.02
ikeaproduct:803.596.17
ikeaproduct:604.887.81
ikeaproduct:404.599.73
ikeaproduct:603.318.70
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Pouze přibližné rozměry.

285 cm

285 cm

METOD/BODARP, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

Vneste do prostoru energii
Přecházení od jedné činnosti k další pro vás představuje běžný den. 
Multifunkční kuchyně podpoří vaši snahu o zdravý životní styl, i když máte 
spoustu práce. Bude tu pro vás, ať už jde o vaření, stolování, nebo trávení 
času s těmi, na kterých vám záleží. Šedozelená dvířka a čela zásuvek BODARP 
na každé skříňce přináší jednotný vzhled s moderním nádechem.

  METOD, kuchyně s šedozelenými dvířky a čely 
zásuvek BODARP, zásuvkami MAXIMERA 
s jemným dovíráním, otevřenými úložnými díly 
a policemi na vinné lahve VADHOLMA.  
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové 
fólie. Dvířka a čela zásuvek BODARP s fólií 
a recyklovanou fólií. Zásuvky MAXIMERA 
z lakované oceli a melaminové fólie. Otevřený 
úložný díl a police na vinné lahve VADHOLMA 
z mořené jasanové dýhy a fólie. Doplněno 
černými úchytkami z lakované oceli BAGGANÄS 
a laminátovou pracovní deskou EKBACKEN se 
vzorem hnědého ořechu.

 1 DELSJÖN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně 
vodu a energii šetřícího perlátoru (8 l/min.) pro 
vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz, zinek 
a polyamidový plast. V. 36 cm. Vzor cín 604.887.81 

 2 EFTERSMAK, horkovzdušná trouba. Energetická 
třída: A+ (od D po A+++). 59,4×56,7, v. 58,9 cm. 
Černá 704.117.29 

  *Více informací o Unified Water Label najdete 
na str. 65

2 EFTERSMAK
Horkovzdušná trouba

1 DELSJÖN
Kuchyňská  
mísicí baterie

Plánování a konzultace
Také u velkých projektů záleží 
na drobnostech. Proberte 
své nápady s naším týmem 
odborníků a my vám je 
pomůžeme zrealizovat 
do posledního detailu.

ikeaproduct:604.887.81
ikeaproduct:704.117.29
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Kuchyně na míru vašim potřebám
Usnadněte si každodenní činnosti pomocí chytrých funkcí. Skříň  
s výsuvnou spíží poskytuje skvělý přehled o všech věcech a přímo  
vybízí ke spotřebě potravin, které máte doma, a minimalizaci odpadu.  
A vozík NISSAFORS s určeným místem mezi skříňkami můžete 
jednoduše vytáhnout, kdykoli bude potřeba.

1 UTRUSTA

Výsuvná spižírna

METOD/BODARP 23

 1 UTRUSTA, výsuvná spižírna. 6 košů na dveře 
a 6 košů do skříňky vytváří velkorysý úložný 
prostor, který poskytuje skvělý přehled. Lakovaná 
ocel. 55,4×56,3, v. 168 cm. 505.153.46

 2 FÖRDELAKTIG, indukční varná deska 
s vestavěným odsavačem par. Energetická třída: 
A+ (od D po A+++). 60×52 cm. Černá, IKEA 500 
405.158.65 

 3 NISSAFORS, vozík. Lakovaná ocel. Design: Ebba 
Strandmark. 50,5×30, v. 83 cm. Černý 203.997.77

 4 GRÅVAL, dětská židle. Pro snazší úklid po jídle 
umístěte pod dětskou židli podložku na ochranu 
podlahy KOLON. Lakovaná masivní bříza a březová 
dýha. Design: David Wahl. Sedák 30×23,  
v. 45–55 cm. 504.103.54

GRÅVAL
Dětská židle

4

3

Indukční varnou desku 
FÖRDELAKTIG umístěte 
přesně tam, kde ji chcete 
mít. Její vestavěný odsavač 
par je automatický – čím 
vyšší teplo, tím větší 
rychlost odsávání.

2 FÖRDELAKTIG
Indukční varná deska  
s vestavěným odsavačem par

ikeaproduct:505.153.46
ikeaproduct:405.158.65
ikeaproduct:203.997.77
ikeaproduct:504.103.54
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Pouze přibližné rozměry.

180 cm

430 cm

METOD/VEDDINGE, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

Příjemná kuchyně 
bez námahy
Pokud se obvykle během dne nezastavíte a jste v jednom kole, jistě 
oceníte klidnou atmosféru, která přichází s hladkými dvířky a čely 
zásuvek VEDDINGE. Prostorné skříňky udrží vaše kuchyňské náčiní 
uspořádané a skryjí, co nechcete mít na očích, když je čas podávat jídlo.

  METOD, kuchyně s bílými dvířky a čely zásuvek 
VEDDINGE a zásuvkami MAXIMERA s jemným 
dovíráním.   
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové fólie. 
Dvířka a čela zásuvek VEDDINGE s lakovaným 
povrchem. Zásuvky MAXIMERA z lakované 
oceli a melaminové fólie. Doplněno koženými 
úchytkami ÖSTERNÄS a laminátovou 
pracovní deskou EKBACKEN se vzorem 
světle šedého betonu.

 1 BEJUBLAD, mikrovlnná trouba. Výkon mikrovlnné 
trouby: 1 000 W. 59,5×46,8, v. 39,7 cm. Bílá 
904.117.47

 2 BEJUBLAD, horkovzdušná trouba. Energetická 
třída: A+ (od D po A+++). 59,5×56,9, v. 59,5 cm.  
Bílá/sklo 604.116.64 

 3 ÄLMAREN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně 
vodu a energii šetřícího perlátoru (8 l/min.) 
pro vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz. 
Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. V. 36 cm. 
Barva nerezavějící oceli 004.551.61 

  *Více informací o Unified Water Label najdete 
na str. 65

ÄLMAREN
Kuchyňská  
mísicí baterie

3

BEJUBLAD
Horkovzdušná trouba

2

1

ikeaproduct:004.551.61
ikeaproduct:604.116.64
ikeaproduct:904.117.47
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 1 KUNGSFORS, upevňovací lišta s policemi 
a nástěnnou mřížkou. Barvená a lakovaná 
jasanová dýha a nerezavějící ocel. Design: Ehlén 
Johansson. Nerezavějící ocel/jasan 193.084.05

 2 KUNGSFORS, nástěnný policový díl s magnetickou 
lištou na nože. Police můžete dávat na různá 
místa tak, aby jejich umístění vyhovovalo vašim 
vlastním potřebám. Barvená a lakovaná jasanová 
dýha a nerezavějící ocel. Design: Ehlén Johansson. 
64×32, v. 80 cm. Nerezavějící ocel/jasan 392.543.26

 3 RISATORP, koš. Lakovaná ocel a vrstvená březová 
dýha. Design: Wiebke Braasch. 25×26, v. 18 cm. 
Bílý 902.816.18

 4 VARIERA, krabice. Díky zaobleným rohům se 
snadno čistí. Kombinujte s krabicemi VARIERA 
různých velikostí a s dalšími výrobky ze série 
VARIERA. PET plast. Design: Marcus Arvonen. 
33,5×24, v. 14,5 cm. Bílá 701.772.55

 5 FÖRHÖJA, kuchyňský servírovací stolek. Poskytne 
vaší kuchyni úložný prostor navíc. Masivní 
bříza. Design: Nike Karlsson. 100×43, v. 90 cm. 
800.359.20

Mějte otevřenou mysl

S nástěnnými doplňky KUNGSFORS můžete dopřát svému prostoru 
vzhled profesionální kuchyně a navíc získáte snadný přístup k nejčastěji 
používaným předmětům. Flexibilní vozík FÖRHÖJA poskytuje další 
prostor na přípravu jídla a díky kolečkům jej snadno přesunete tam, 
kde jej v danou chvíli potřebujete.

FÖRHÖJA
Kuchyňský  
servírovací stolek

5

KUNGSFORS
Nástěnný policový díl  
s magnetickou lištou na nože

2

RISATORP
Koš

3

4

1

ikeaproduct:193.084.05
ikeaproduct:392.543.26
ikeaproduct:902.816.18
ikeaproduct:701.772.55
ikeaproduct:800.359.20


Vědomé volby pro vámi 
zvolený životní styl
Vysněte si svou vlastní kuchyni s moderní a přitom nadčasovou 
elegancí – dvířka a čela zásuvek SINARP mají osobitý charakter 
a do prostoru vnáší pocit hřejivosti. Kombinace vysoké kvality a velké 
porce přitažlivého a uklidňujícího vzhledu v mžiku promění tuto 
místnost v srdce vaší domácnosti.
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Pouze přibližné rozměry.

83
 c

m

270 cm

310 cm

METOD/SINARP, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

  METOD, kuchyně s hnědými dvířky a čely 
zásuvek SINARP a zásuvkami MAXIMERA 
s jemným dovíráním.  
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové 
fólie. Dvířka a čela zásuvek SINARP z mořené 
a lakované dubové dýhy. Zásuvky MAXIMERA 
z lakované oceli a melaminové fólie. Doplněno 
zinkovými úchytkami NYDALA s bronzovým lakem 
a laminátovou pracovní deskou EKBACKEN se 
vzorem bílého mramoru.

 1 SINARP, čelo zásuvky. Doplňte úchytkou, která se 
prodává zvlášť. Mořená a lakovaná dubová dýha. 
60×40 cm. Hnědé 504.041.69

1 SINARP

Čelo zásuvky, 60×40 cm

ikeaproduct:504.041.69
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Kvalita propracovaná do posledního detailu
Dokonalost se skrývá v detailech. Dřez vyrobený z křemenného 
kompozitu je extrémně odolný a jeho přirozené barevné variace 
vytváří jedinečný vzhled. Spojením skříněk METOD do osobitého kusu 
nábytku, můžete tmavé odstíny dřeva dvířek SINARP přenést z vaší 
kuchyně do jídelního koutu.

 1 SINARP, dveře. Mořená a lakovaná dubová dýha. 
40×60 cm. Hnědé 904.041.53

 2 TÄMNAREN, kuchyňská mísicí baterie se 
senzorem. Spojovací hadice s průměrem 10 mm 
je součástí balení. Délka: 35 cm. Metalizovaná 
mosaz. Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. 
V. 31 cm. Barva nerezavějící oceli 903.594.95 

 3 KILSVIKEN, vestavný dřez. Vhodný do rámu 
skříňky se šířkou nejméně 60 cm. Kompozit 
křemene. 56×46 cm. Šedobéžový 093.370.26

 4 MITTLED, osvětlení kuchyňské zásuvky LED se 
senzorem. Světlo se automaticky rozsvítí nebo 
zhasne, když otevřete nebo zavřete zásuvku, a tak 
nebudete plýtvat energií. Vestavěný zdroj světla 
LED. Hliník. D. 36 cm. Stmívatelné/bílé 304.635.17 

  *Více informací o Unified Water Label najdete 
na str. 65

Senzor na kuchyňské baterii TÄMNAREN 
umožňuje hygienickou a praktickou 
manipulaci během zapínání a vypínání  
vody, a to lehkým pohybem ruky.

Hrana z masivního dřeva 
u dvířek a čel zásuvek SINARP 
poskytuje kuchyni řemeslný 
vzhled a dojem.

SINARP
Dveře, 40×60 cm

1

3

4

TÄMNAREN
Kuchyňská mísicí  
baterie se senzorem

2

ikeaproduct:904.041.53
ikeaproduct:903.594.95
ikeaproduct:093.370.26
ikeaproduct:304.635.17
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 1 KULINARISK, kombinovaná mikrovlnná 

a horkovzdušná trouba. Výkon mikrovlnné trouby: 
1 000 W. 59,4×56,7, v.45,5 cm. 204.168.14

 2 KULINARISK, horkovzdušná trouba s funkcí 
vaření v páře. Energetická třída: A+ (od D po 
A+++). 59,4×56,7, v.58,9 cm. Nerezavějící ocel 
704.210.83

 3 VINTERKALL, chladnička s mrazničkou s dveřmi 
francouzského typu. Energetická třída: F (od G 
po A). Objem chladničky: 341 l. Objem mrazničky: 
171 l. 83,3×65,5, v.189,8 cm. Samostatně stojící. 
Nerezavějící ocel 604.901.28 

 4 UNDERVERK, vestavná digestoř. Energetická 
třída: A+ (od D po A+++). Výkon digestoře při 
max. rychlosti odsávání: 630 m³/h. Hladina hluku 
při max. rychlosti odsávání: 64 dB (A). Výkon 
motoru: 250 W. 59,9×35,8, v.24,5 cm. Nerezavějící 
ocel 703.891.39 

 5 HÖGKLASSIG, indukční varná deska. Varná 

deska s indukčními varnými zónami: Pravá 

přední: 17×26,5 cm – 2 300 W, funkce booster 
3 200 W. Levá přední: 22×22 cm – 2 300 W, funkce 
booster 3 200 W. Levá zadní: 22×22 cm – 2 300 W, 
funkce booster 3 200 W. Pravá zadní: 17×26,5 cm 
– 2 300 W, funkce booster 3 200 W. 59×52 cm. 
Černá 404.678.26

Abyste dosáhli jednotného 
vzhledu, můžete výkonnou 
digestoř UNDERVERK skrýt 
do skříňky.

Podívejte se na naše různé 
série spotřebičů na IKEA.cz

VINTERKALL
Chladnička s mrazničkou  
s dveřmi francouzského typu

3

1 KULINARISK
Kombinovaná mikrovlnná  
a horkovzdušná trouba

5 HÖGKLASSIG
Indukční varná deska

2

4

Vaši nejspolehlivější 
pomocníci
Tyto vysoce kvalitní kuchyňské spotřebiče, které se vyznačují inovativní 
funkčností a designem, který dokonale zapadne do vaší domácnosti, 
vám usnadní každodenní činnosti a přispějí k inspirativnějšímu prostředí 
kuchyně. A navíc šetří čas i energii.

ikeaproduct:703.891.39
ikeaproduct:404.678.26
ikeaproduct:604.901.28
ikeaproduct:204.168.14
ikeaproduct:704.210.83
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 1 DELSJÖN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně vodu a energii šetřícího perlátoru 
(8 l/min.) pro vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz, zinek a polyamidový 
plast. V. 36 cm. Vzor cín 604.887.81 

 2 VOXTORP, dveře. Fólie. Design: H. Preutz/W. Braasch. 40×40 cm. Tmavě šedé 
204.540.90

 3 FRÖJERED, čelo zásuvky. Lakovaný bambus. Design: Maja Ganszyniec. 40×20 cm. 
Světlý bambus 504.416.47

 4 INSJÖN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně vodu a energii šetřícího perlátoru 
(8 l/min.) pro vysokotlaké systémy. Pochromovaná mosaz. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. V. 40 cm. Pochromovaná 703.701.25 

 5 STENSUND, čelo zásuvky. Doplňte úchytkami. Lakovaný povrch. 60×20 cm. 
Béžové 004.531.95

 6 GAMLESJÖN, kuchyňská mísicí baterie. Včetně vodu a energii šetřícího perlátoru 
(8 l/min.) pro vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. V. 36 cm. Kartáčovaný černý kov 203.416.73  

 7 LERHYTTAN, čelo zásuvky. Doplňte úchytkami. Mořený a lakovaný masivní jasan 
a jasanová dýha. Design: Francis Cayouette. 60×40 cm. Černé mořidlo 903.560.72

 8 JÄRSTA, dveře. Lesklá fólie. 60×60 cm. Lesklé světle tyrkysové 904.699.84
 9 TÄMNAREN, kuchyňská mísicí baterie se senzorem. Včetně vodu a energii 

šetřícího perlátoru (8 l/min.) pro vysokotlaké systémy. Metalizovaná mosaz. 
Design: Brickstad/Palleschitz/Petersén. V. 31 cm. Barva nerezavějící oceli 
903.594.95 

 10 RINGHULT, čelo zásuvky. Doplňte úchytkami. Lesklá fólie. 60×40 cm. Lesklé bílé 
302.051.04

 

  *Více informací o Unified Water Label najdete na str. 65

Osobitější řešení
Užívejte si jedinečnou kuchyni, která je v každém detailu 
zcela podle vás. Kombinace barev, vzorů a materiálů má 
na výsledek zásadní vizuální dopad.

Podívejte se na naši širokou nabídku stylů 
kuchyní. Hrajte si se svými nápady, dokud 
nenajdete kombinaci, která vám bude 
vyhovovat nejvíce.

JÄRSTA
Dveře, 60×60 cm

8

STENSUND
Čelo zásuvky, 60×20 cm

5

7 LERHYTTAN
Čelo zásuvky, 60×40 cm

3 FRÖJERED
Čelo zásuvky, 40×20 cm

4

9

10

2

1

Plánování a konzultace
Také u velkých projektů záleží 
na drobnostech. Proberte 
své nápady s naším týmem 
odborníků a my vám je 
pomůžeme zrealizovat 
do posledního detailu.

6

ikeaproduct:604.887.81
ikeaproduct:204.540.90
ikeaproduct:504.416.47
ikeaproduct:303.419.03
ikeaproduct:004.531.95
ikeaproduct:203.416.73
ikeaproduct:903.560.72
ikeaproduct:904.699.84
ikeaproduct:903.594.95
ikeaproduct:302.051.04
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Pouze přibližné rozměry.

125 cm

406 cm

METOD/BODBYN, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

Efektivní sofistikovanost

Pomocí flexibilního kuchyňského systému METOD si snadno vytvoříte 
krásnou a osobitou oázu, kde se budete cítit příjemně, i když váš 
byt či dům neoplývá spoustou místa. Dvířka a čela zásuvek BODBYN 
se zkosenými panely v kombinaci s prosklenými dvířky dodají vaší 
domácnosti atmosféru domu na venkově.

  METOD, kuchyně s šedými dvířky, čely zásuvek 
a prosklenými dvířky BODBYN, zásuvkami 
MAXIMERA s jemným dovíráním, otevřenou 
skříňkou a krabicemi TORNVIKEN.  
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové fólie.
Dvířka a čela zásuvek BODBYN s lakovaným 
povrchem a prosklená dvířka z tvrzeného 
skla. Zásuvky MAXIMERA z lakované oceli 
a melaminové fólie. Otevřená skříňka a krabice 
TORNVIKEN s lakovaným povrchem. Doplněno 
pochromovanými hliníkovými úchytkami 
ENERYDA a laminátovou pracovní deskou SÄLJAN 
se vzorem černého minerálu.

 1 SMAKSAK, horkovzdušná trouba. Energetická 
třída: A+ (od D po A+++). 59,4×56,7, v. 58,9 cm. 
Černá 904.117.28 

 2 BEKVÄM, kuchyňský servírovací stolek. Mobilní 
úložný prostor, užitková plocha a pracovní místo. 
Masivní bříza. 58×50, v. 85 cm. Bříza 302.403.48

BEKVÄM
Kuchyňský  
servírovací stolek

2

1 SMAKSAK
Horkovzdušná trouba

ikeaproduct:904.117.28
ikeaproduct:302.403.48


 1 SÄLJAN, pracovní deska. Vysokotlaký melaminový 
laminát. 246×63,5 cm. Tloušťka 3,8 cm. Černá/
minerální efekt/laminát 702.022.12

 2 HULTARP, háček. Sada 5 ks. Kombinujte s dalšími 
výrobky ze série HULTARP. Lakovaná ocel. Design: 
Ebba Strandmark. V. 7 cm. Černý 104.444.45

 3 HULTARP, nádoba. Lakovaná ocel a plast. 
Design: Ebba Strandmark. 14×16, v. 12 cm. Černá 
304.444.54

 4 TORNVIKEN, krabice. Vhodná do otevřené skříňky 
TORNVIKEN. Krabici můžete zcela vysunout, a tak 
budete mít přehled o tom, co je uvnitř. Lakovaný 
povrch. Design: Ebba Strandmark. 16×34, v. 15 cm. 
Šedá 003.589.66 

Svou vysněnou kuchyni máte na dosah

Získejte přesně takový styl a úložné řešení, jaké chcete. Mělká skříňka 
se perfektně hodí do těsného rohu a umožní vám využít každý 
centimetr plochy vaší kuchyně. Tyč HULTARP s háčky a kontejnerem 
a otevřená skříňka TORNVIKEN se zásuvkami jsou praktickým 
a poutavým doplňkem interiéru.

TORNVIKEN
Krabice

4

3 HULTARP
Nádoba

1 SÄLJAN
Pracovní deska

2
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ikeaproduct:702.022.12
ikeaproduct:104.444.45
ikeaproduct:304.444.54
ikeaproduct:003.589.66
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 1 MITTLED, bodové osvětlení LED. Vestavěný zdroj 
světla LED. Akrylový plast. Polykarbonát/ABS plast. 
Prům. 83, v.11 mm. Stmívatelné/bílé 005.286.62 

 2 UTRUSTA, čelo zásuvky, nízké. Lakovaný povrch. 
55,5×8 cm. Bílé 402.046.51

 3 BODBYN, prosklené dveře. Doplňte úchytkou, 
která se prodává zvlášť. Lakovaný povrch a tvrzené 
sklo. 40×80 cm. Šedé 304.850.48

 4 BODBYN, čelo zásuvky. Doplňte úchytkami. 
Lakovaný povrch. 60×40 cm. Šedé 802.210.50

Díky menší zásuvce uvnitř zásuvky 
se vyhnete nepořádku a vždy během 
chvilky najdete, co potřebujete.

BODBYN

Prosklené dveře, 40×80 cm
3

1 MITTLED

Bodové osvětlení LED

4 BODBYN

Čelo zásuvky, 60×40 cm

2

Se stmívatelným LED bodovým 
osvětlením MITTLED vylepšíte vzhled své 
kuchyně a získáte dobrý přehled  
o věcech uvnitř skříněk.

ikeaproduct:304.353.98
ikeaproduct:402.046.51
ikeaproduct:702.210.60
ikeaproduct:802.210.50
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Pouze přibližné rozměry.

35
0 

cm

310 cm

METOD/VEDDINGE/FRÖJERED, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

Udělejte si v životě místo 
na dobré věci
Vytvořte si doma propojení s přírodou. Toto světlé a prosluněné 
útočiště s dvířky a čely zásuvek FRÖJERED a VEDDINGE navozuje pocit 
pospolitosti a pohody. Úhledně uspořádané skříňky zajistí dostatek 
místa na všechny věci, které chcete mít snadno dostupné a po ruce. 
Zbude vám tak čas, abyste si mohli popovídat s lidmi, na kterých 
vám záleží nejvíce.

  METOD, kuchyně s bílými dvířky VEDDINGE, 
světlými bambusovými čely zásuvek FRÖJERED a 
zásuvkami MAXIMERA s jemným dovíráním. 
Rámy skříněk METOD z bílé melaminové fólie.
Dvířka VEDDINGE s lakovaným povrchem. Čela 
zásuvek FRÖJERED z lakovaného bambusu. 
Zásuvky MAXIMERA z lakované oceli a melaminové 
fólie. Doplněno bílými úchytkami BILLSBRO 
z lakovaného hliníku a laminátovou pracovní 
deskou EKBACKEN se vzorem bílého mramoru.

 1 VEDDINGE, dveře. Lakovaný povrch. 40×60 cm. 
Bílé 602.054.33

 2 FRÖJERED, čelo zásuvky. Lakovaný bambus. 
Design: Maja Ganszyniec. 80×40 cm. Světlý 
bambus 204.416.82

VEDDINGE
Dveře, 40×60 cm

1

FRÖJERED
Čelo zásuvky, 80×40 cm

2

Montážní služba
Všechny naše výrobky jsou 
navržené tak, abyste si je 
mohli sestavit sami. Moc 
rádi vám ale pomůžeme dát 
všechno dohromady.

ikeaproduct:602.054.33
ikeaproduct:204.416.82


Snižte spotřebu, používejte  
opětovně a recyklujte

Přispějte k udržitelnějšímu životnímu stylu tím, že 
spotřebujete všechny potraviny, které si koupíte – hladce 
výsuvné zásuvky MAXIMERA se vysunou až na doraz, 
abyste měli úplný přehled o jejich obsahu, a tiše se 
zavírají. A nezapomeňte na nic v zadní části chladničky! 
Úložný otočný talíř SNURRAD se vysouvá a otáčí, takže 
vidíte a dosáhnete i na tu nejmenší sklenici.

MAXIMERA

Zásuvka, vysoká
2

HÅLLBAR

Řešení na třídění odpadu
3

1 SNURRAD

Otočný talíř

Jakmile dovaříte, můžete roztřídit různé 
materiály v odpadkových koších HÅLLBAR. 
Je to jednoduchá činnost a první krok k tomu, 
abyste odpadu dali nový život.

 1 SNURRAD, otočný talíř. Rychle a snadno jej připevníte k povrchu pomocí 
přísavek. SAN plast. 42×28, v. 4 cm. Transparentní 905.061.04

 2 MAXIMERA, zásuvka, vysoká. Hladce výsuvná zásuvka má zarážku a na několika 
posledních centimetrech se sama dovírá. Můžete doplnit rozdělovačem 
do zásuvky MAXIMERA, který zajistí, aby vaše uložené věci zůstaly uklizené 
a neklouzaly sem a tam. Lakovaná ocel a melaminová fólie. 36,4×54,2, v. 21,2 cm. 
Bílá 002.046.34 
 
 

 3 HÅLLBAR, řešení na třídění odpadu. Podpůrný rám vám umožní rychlý přístup 
ke košům a dobrý přehled o tříděném odpadu. Navíc koše drží pevně na místě. 
Vysunete, když potřebujete třídit odpad, a pak zase zasunete zpět. Připevněte 
do vysoké zásuvky MAXIMERA o rozměrech 80×45 cm, abyste za zásuvkou 
vytvořili prostor pro vývody na vodu. Lakovaná ocel a polypropylenový plast. 
Design: Henrik Preutz. 74,7×43,2 cm. 53 l. Světle šedé 093.096.98
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ikeaproduct:905.061.04
ikeaproduct:002.046.34
ikeaproduct:093.096.98
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Nový, svěží  
pohled na jídlo
Zaveďte si doma několik věcí, které vám pomohou žít „ekologičtějším 
způsobem života“. Naplánovaný jídelníček na týden a dokonalý přehled 
o potravinách ve vaší chladničce a spíži vám pomohou zajistit, že nic 
nepřijde nazmar. Navíc se tak můžete držet svých zdravých návyků 
i během hektičtějších dnů.

 1 IKEA 365+, dóza na potraviny s víkem. Dóza i víko 
jsou průhledné, takže vše snadno najdete, ať už 
dózu umístíte kamkoliv. Žáruvzdorné sklo, plast 
a silikonová guma. Design: Sarah Fager. 15×15, 
v. 12 cm. 1,2 l. Čtvercová, sklo/plast 592.691.19

 2 IKEA 365+, dóza na potraviny s víkem. Dóza je 
vyrobená ze skla odolného vůči vysokým teplotám. 
Můžete ji používat jako servírovací / zapekácí mísu. 
Žáruvzdorné sklo, plast a silikonová guma. Design: 
Sarah Fager. Ø 14, v. 9 cm. 600 ml. Kulatá, sklo/
plast 392.690.97

 3 KORKEN, dóza s víkem. Vzduchotěsné víko 
pomáhá déle uchovávat chuť a aroma jídla. Sklo, 
přírodní guma a nerezavějící ocel. Ø 11, v. 10,5 cm. 
0,5 l. Čiré sklo 702.135.45

 4 EFTERFRÅGAD, termoska na potraviny. Vložka je 
vyrobená z kovu, a tak je odolná vůči nárazu. Udrží 
jídlo nebo polévku teplé až 6 hodin. Nerezavějící 
ocel a plast. Design: Anna Efverlund. V. 14 cm. 0,5 l. 
402.883.54

Zabalte si zbytek dobré večeře na zítřejší
oběd, (nebo se o něj podělte třeba se
sousedem).

Čerstvé dobroty ze sklenice! S drobným 
zahradničením můžete snadno začít 
i ve vlastní kuchyni a vypěstovat si 
tak nějakou vlastní zeleninu.

Krabiček není nikdy dost! Dózy 
a krabičky jsou malé předměty, které 
mohou způsobit velké změny ve vašich 
každodenních rutinách. Jsou ideální 
na uspořádání vašich nákupů a k uchování 
předem připravených jídel.

IKEA 365+
Dóza na potraviny  
s víkem

2

KORKEN
Dóza s víkem

3

1

4

ikeaproduct:592.691.19
ikeaproduct:392.690.97
ikeaproduct:702.135.45
ikeaproduct:402.883.54


Dvířka a čela zásuvek 
METOD
V IKEA nabízíme dvířka a čela zásuvek v mnoha stylech a povrchových 
úpravách, a tak jistě najdete taková, která odpovídají vašemu vkusu 
a rozpočtu.

Co je zahrnuto v ceně kuchyně? 

Uvedená cena platí pro na obrázku níže zobrazenou kuchyni. Cena 
zahrnuje rámy skříněk, dvířka a čela zásuvek, zásuvky MAXIMERA 
včetně tlumičů, vnitřní vybavení, panty včetně tlumičů, pracovní desku, 
sokly, nohy, úchytky, dřez se sifonem a baterii. Spotřebiče a osvětlení se 
prodávají zvlášť.

48 Přehled dvířek Přehled dvířek 49

Na systém kuchyní 

METOD poskytujeme 

záruku 25 let.

ASKERSUND, vzor 
světlý jasan. 40×80 cm. 
Melaminová fólie.

BODBYN, šedá. 40×80 cm. Lakovaný povrch.   
BODBYN, prosklená dvířka. 40×80 cm. Lakovaný 
povrch a tvrzené sklo.

BODBYN, krémová. 40×80 cm. Lakovaný povrch.   
BODBYN, prosklená dvířka. 40×80 cm. Lakovaný 
povrch a tvrzené sklo.

1

4

3

KUNGSBACKA, 
antracitová. 40×80 cm. 
Fólie a recyklovaná fólie.

Nové KALLARP, lesklá 
šedomodrá. 40×80 cm. 
Lesklá fólie.

6

7

RINGHULT, lesklá bílá.  
40×80 cm. Lesklá fólie.

LERHYTTAN, černé mořidlo. 40×80 cm. Mořený 
a lakovaný jasan/jasanová dýha. 
LERHYTTAN, prosklená dvířka. 40×80 cm. Mořený 
a lakovaný masivní jasan a tvrzené sklo.

SINARP, hnědá. 
40×80 cm. Mořená 
a lakovaná dubová dýha.

98 10

BODBYN
Krémová KALLARP

Lesklá šedomodrá

Nové

KUNGSBACKA
Antracitová

BODARP, šedozelená. 
40×80 cm. Fólie 
a recyklovaná fólie.

2

Zelenější varianta 
– fólii dvířek 
BODARP tvoří 
z části recyklovaný 
plast a vyrábí se 
s využitím obnovitelné 
elektřiny.

Dodejte své kuchyni 
jemný detail 
a hřejivost s tmavým 
dřevěným odstínem 
dvířek SINARP.

1. ASKERSUND, vzor světlý jasan

2. BODARP, šedozelená

3. BODBYN, šedá

4. BODBYN, krémová

5. ENKÖPING, vzor bílé dřevo

6. KALLARP, lesklá šedomodrá

7. KUNGSBACKA, antracitová

8. LERHYTTAN, černé mořidlo

9. RINGHULT, lesklá bílá

10. SINARP, hnědá

11. STENSUND, béžová

12. VEDDINGE, bílá

13. VOXTORP, tmavě šedá

14. VOXTORP, lesklá světle béžová

15. VOXTORP, lesklá bílá

16. VOXTORP, matná bílá

 17. VOXTORP, vzor dub

Užijte si autentický, 
hřejivý charakter 
dřeva s rámovými 
dvířky ENKÖPING 
s odolnou fólií, 
která obstojí 
ve zkoušce času.

ENKÖPING, bílá vzor dřeva. 40×80 cm. Fólie.
ENKÖPING, prosklená dvířka. 40×80 cm. Fólie  
a tvrzené sklo.

5
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VEDDINGE, bílá. 
40×80 cm. Lakovaný 
povrch.

12 

VOXTORP
Lesklá světle béžová

Zcela hladká. 
Dvířka VOXTORP 
přináší do vaší 
kuchyně otevřený, 
moderní vzhled 
a mají elegantní 
linie s vestavěnými 
úchytkami.

VOXTORP, tmavě šedá. 
40×80 cm. Fólie.

Nové VOXTORP, vzor dub. 
40×80 cm. Fólie.

VOXTORP, matná bílá. 
40×80 cm. Fólie.

VOXTORP, lesklá béžová. 
40×80 cm. Lesklá fólie.

14 1713 16

JUTIS, prosklená dvířka. 
40×80 cm. Kouřové 
tvrzené sklo a hliník.

JÄRSTA, lesklá světle 
tyrkysová. 40×80 cm. 
Lesklá fólie.

JUTIS, prosklená dvířka. 
40×80 cm. Mléčné tvrzené 
sklo a hliník.

VÅRSTA, nerezavějící ocel. 
40×20 cm. Nerezavějící 
ocel a melaminová fólie.

Jako profesionálové. 
Dvířka VÅRSTA, 
vyrobená z odolné 
nerezavějící oceli, 
vnesou do vaší 
kuchyně industriální 
atmosféru 
restaurace a inspirují 
poloprofesionálního 
šéfkuchaře, který se 
ve vás ukrývá.

JÄRSTA
Lesklá světle tyrkysová

VOXTORP, lesklá bílá. 
40×80 cm. Lesklá fólie.

15

STENSUND, béžová. 40×80 cm. Lakovaný povrch.  
STENSUND, prosklená dvířka. 40×80 cm. Lakovaný 
povrch a tvrzené sklo.

11

STENSUND
Prosklená dvířka

11

Lakovaný povrch 
dvířek STENSUND 
odolává skvrnám 
a vlhkosti a během 
chvilky jej otřete 
do čista.

HASSLARP, hnědá, 
vzorovaná. 40×80 cm. 
Lakovaná topolová dýha.

FRÖJERED, světlý 
bambus. 40×20 cm. 
Lakovaný bambus.

Výrazná dvířka a čela zásuvek

Pokud chcete vytvořit zajímavější vzhled, můžete použít více než jednu barvu 
nebo styl dvířek. Přidejte jedny nebo více dvířek ve výrazném odstínu nebo 
prosklená dvířka, abyste si přizpůsobili novou kuchyni podle svého nebo 
vdechli nový život té staré.

Dvířka HASSLARP 
s dřevěnou 
dýhou se vzorem 
rybí kosti dodají 
vašemu prostoru 
pocit jedinečnosti.

HASSLARP
Hnědá, vzorovaná



Kreativita se snoubí 
s jednoduchostí
Ať už má vaše domácnost jakýkoli tvar, kuchyně ENHET do ní přesně 
zapadne. Stačí si vybrat jednu z mnoha cenově dostupných kuchyňských 
sestav on-line. Náš konfigurátor kuchyní vám ji pomůže přizpůsobit podle 
potřeby. Praktickou kuchyni tak budete mít hotovou během okamžiku. 
Pohodlí v celé své kráse!

 1 SKATTÅN, nádoba. Proměňte místo pod otevřenými rámy ENHET na praktické 
úložné prostory, kde budete mít vše po ruce. Můžete doplnit 2 háčky ENHET, 
balení po 2 kusech. Polypropylenový plast. Design: E Lilja Löwenhielm. Ø 12, 
v. 34 cm. 304.657.57

 2 KNAGGLIG, bedýnka. Úchyty usnadňují vysouvání a zvedání bedýnky. 
Neošetřená masivní borovice. 46×31, v. 25 cm. Borovice 702.923.59

 3 SKYDRAG, osvětlení. S bezdrátovým stmívačem TRÅDFRI můžete stmívat 
osvětlení bez instalace elektrických kabelů. Lakovaný hliník. 805.293.75 

 4 SÖDÅKRA, závěsná lampa. Každá ze závěsných lamp je jedinečná, protože je 
vyrábíme z přírodního materiálu – břízy. Lakovaná březová dýha a lakovaná ocel. 
Design: Monika Mulder. Ø 45 cm. Bříza 404.539.71

 5 ENHET, kuchyně. Spotřebiče a osvětlení se prodávají zvlášť. Fólie a lakovaná ocel. 
203×63,5, v. 222 cm. Bílá 293.374.07

 6 MATÄLSKARE, horkovzdušná trouba. Energetická třída: A (od D po A+++). 
59,5×56,9, v. 59,5 cm.Barva nerezavějící oceli 403.687.65 
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Sada osvětlení LED SKYDRAG/TRÅDFRI 
je speciálně navržena pro vaši kuchyni 
ENHET – kompletní, chytrá a se 
snadnou instalací.

Na kuchyně ENHET a mísicí baterie 

poskytujeme záruku 10 let.

1 SKATTÅN
Nádoba

4 SÖDÅKRA
Závěsná lampa

6 MATÄLSKARE
Horkovzdušná trouba

3

2 KNAGGLIG
Bedýnka

ENHET
Kuchyně

5

ikeaproduct:304.657.57
ikeaproduct:702.923.59
ikeaproduct:193.856.44
ikeaproduct:404.539.71
ikeaproduct:403.687.65
ikeaproduct:293.374.07
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Ve vašem stylu

Vystavte své oblíbené věci a použijte skříňky, do kterých skryjete vše 

ostatní. S otočnou policí v otevřeném nástěnném rámu budete mít 

každodenní nezbytnosti na dosah a je ideální na menší lahve a dózy.

 1 ENHET, policový díl, kuchyňský ostrůvek. Vytvořte 

si svůj vlastní vzhled! Změňte barvu otevřených 

rámů a vzhled pracovní desky a získejte moderní, 

tradiční, minimalistické nebo barevné řešení, které 

dokonale vyhovuje vašemu stylu. Lakovaná ocel. 

123×63,5, v. 91 cm. Bílý 693.315.16

 2 ENHET, hák. Sada 2 ks. Ideální na vše 

od kuchyňského náčiní a utěrek v kuchyni 

po náhrdelníky a župany v koupelně. Lakovaná 

ocel. Design: E. Lilja Löwenhielm. D. 5 cm. 

Bílý 004.657.54

 3 ENHET, otočná police. Otočením police vše 

snadno najdete a dosáhnete na všechny 

drobnosti. Vhodná pro všechny otevřené rámy 

ze série ENHET. Lakovaná ocel. Design: E. Lilja 

Löwenhielm. Ø 21, v. 40 cm. Antracitová 204.657.34

 4 ENHET, závěsná police. Vhodná pro 

všechny nástěnné a vysoké rámy ze série 

ENHET s hloubkou 30 cm. Lakovaná ocel. 

Design: E. Lilja Löwenhielm. 26×28, v. 15 cm. 

Antracitová 704.657.55

Pouze přibližné rozměry.

260 cm

ENHET, kuchyně.

Informace o nabízených službách najdete

na str. 66.

123 cm

Kuchyňský ostrůvek nabízí další úložný 

prostor a je také ideálním místem 

na přípravu jídel nebo posezení s přáteli.

ENHET
Otočná police

3

ENHET
Policový díl,  
kuchyňský ostrůvek

1

4 ENHET
Závěsná police

2

ikeaproduct:693.315.16
ikeaproduct:004.657.54
ikeaproduct:204.657.34
ikeaproduct:704.657.55
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Využijte svůj prostor 
do posledního centimetru
Jakmile si vyberete kuchyni ENHET, stačí přidat spotřebiče a osvětlení. 
Poté si už můžete začít užívat všechny funkce kombinace, kterou jste si 
vybrali. Tato kuchyně má závěsné police, které vám pomohou rozdělit 
otevřené rámy, a zásuvku na vaše plechy na pečení. Nakonec můžete 
podle potřeby přidat organizéry, jako jsou příborníky a vozíky, abyste 
přizpůsobili řešení zcela svým potřebám.

 1 RYTMISK, nástěnná digestoř. Energetická třída: 
B (od D po A+++). Výkon digestoře v režimu 
odsávání: 400 m³/h. Hladina hluku při max. 
rychlosti odsávání: 66 dB (A). Výkon motoru: 110 W. 
59,8×47,1 cm. Nerezavějící ocel 803.889.69 

 2 ENHET, kuchyně. Spotřebiče a osvětlení se 
prodávají zvlášť. Fólie, lakovaná ocel a vysokotlaký 
melaminový laminát. 163x63,5, v.222 cm. Bílá/vzor 
dub 493.374.25

 3 STÖDJA, příborník. Snadno jej vyndáte a umyjete. 
Polypropylenový plast. 31×50, v. 4,5 cm. Bílý 
501.772.23

 4 HEMMABAK, forma na pečení. Ocel rovnoměrně 
rozvádí teplo, takže vaše jídlo bude mít pěkně 
zlatavou kůrku. Vhodná do trouby do teploty 
230 °C. Ocel s nepřilnavou vrstvou. 36×27 cm. 
Šedá 104.566.93

Pouze přibližné rozměry.

160 cm

ENHET, kuchyně. 

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

STÖDJA
Příborník

3

4 HEMMABAK
Forma na pečení

1 RYTMISK
Nástěnná digestoř

Objevte všechny možnosti  
on-line v konfigurátoru
série ENHET  
na IKEA.cz/planovace

ENHET
Kuchyně

2

ikeaproduct:803.889.69
ikeaproduct:493.374.25
ikeaproduct:501.772.23
ikeaproduct:104.566.93


Zkrátka tak akorát
Pokud rádi berete život tak, jak přichází, máme pro vás řešení – 
naplánujte a pořiďte si kuchyni během okamžiku s naší sérií kuchyňských 
skříněk KNOXHULT. Zkombinujte je tak, aby vyhovovaly vašim úložným 
potřebám, přidejte úchytky, aby se hodily ke zbytku vašeho interiéru, 
a nakonec vše dolaďte pomocí spotřebičů a vnitřních organizérů.

 1 HÅVERUD, stůl s úložným prostorem. Na úložný žebřík přidejte háčky, závěsné 
úložné díly a kontejnery na ukládání věcí, které chcete mít po ruce. Melaminová 
fólie a lakovaná ocel. 105×66, v. 192 cm. Černý 405.042.54

 2 VARIERA, vnitřní police. Pomocí přiložených šroubů můžete spojit dvě nebo více 
přídavných polic VARIERA dohromady. Ocel. 32×28, v. 16 cm. Bílá 601.366.23

 3 SUNNERSTA, sada kuchyňských organizérů. Snadná montáž bez vrtání. ABS plast 
a lakovaná ocel. Design: Henrik Preutz. Š. 45,7, v. 45–65 cm. 193.384.26 

 

 

 4 KNOXHULT, rohová kuchyně. Obsahuje: dřez, sifon se zátkou, mísicí baterii, 
skříňky, zásuvky, dvířka, pracovní desku, nohy, sokly, police, panty a kování. 
Dřevotříska, nízkotlaký laminát a plast. 285/122×61, v. 220 cm. Bílá 094.779.79

 5 NISSAFORS, vozík. Díky odolné konstrukci a čtyřem kolečkům vozík snadno 
přesunete, kde je právě potřeba. A jeho malá velikost je zárukou, že se vejde 
i do menších prostor. Lakovaná ocel. Design: Ebba Strandmark. 50,5×30,  
v. 83 cm. Bílý 404.657.33
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SUNNERSTA
Sada kuchyňských  
organizérů

3

1 HÅVERUD
Stůl s úložným prostorem

2

KNOXHULT
Rohová kuchyně

4

NISSAFORS
Vozík

5

ikeaproduct:405.042.54
ikeaproduct:601.366.23
ikeaproduct:193.384.26
ikeaproduct:404.657.33
ikeaproduct:094.779.79
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LAGAN

Indukční varná deska
3

1 MATTRADITION

Nástěnná digestoř

2

Rohové řešení vám pomůže dobře 
využít váš dostupný prostor.

Doprava
Ať už nakupujete v obchodním 
domě, nebo na internetu 
a bez ohledu na to, jak velký 
máte nákup, můžeme si vzít 
na starost zvedání těžkých 
kusů a všechno dovézt na vámi 
určenou adresu.

KNOXHULT, kuchyně. 
Co je součástí této kuchyně.
Dvě nástěnné skříňky s dvířky, jedna spodní 
skříňka s dvířky/zásuvkami, jedna rohová spodní 
skříňka, jedna spodní skříňka se zásuvkami, 
dřez FYNDIG, mísicí baterie GLYPEN  

a úchytky HACKÅS. 

Informace o nabízených službách najdete
na str. 66.

 1 MATTRADITION, nástěnná digestoř. Energetická 
třída: A (od D po A+++). Výkon digestoře v režimu 
odsávání: 552 m³/h. Hladina hluku při max. 
rychlosti odsávání: 65 dB (A). Výkon motoru: 210 W. 
60×45,8 cm. Černá 703.891.44 

 2 SUNNERSTA, kolejnice se 4 háčky a 2 nádobami. 
Lakovaná ocel a plast. Design: Henrik Preutz. 
60×13, v. 14 cm. Bílá 404.545.60

 3 LAGAN, indukční varná deska. Varná deska 
s indukčními varnými zónami: Pravá: 15 cm – 
2 000 W. Levá: 14,5 cm – 1 200 W. 56×38 cm. Černá 
Zapojení do zásuvky, 2 varné zóny 705.060.96

ikeaproduct:703.891.44
ikeaproduct:404.545.60
ikeaproduct:705.060.96
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Méně je více
Pro všechny začínající domácí kuchaře s omezeným prostorem 
a rozpočtem: SUNNERSTA je mini kuchyně, kterou můžete v krátké 
době smontovat a zprovoznit. A pokud se budete stěhovat, 
snadno ji rozložíte a vezmete s sebou.

 1 TILLREDA, přenosná indukční varná deska. 
Perfektní do menších kuchyní nebo tam, kde 
potřebujete varnou zónu navíc. Indukční zóna 
1×2 000 W. Design: Johan Frössén. 27×30, 5 cm. 
1 zóna, bílá 104.867.94

 2 SUNNERSTA, mini kuchyně. Oboustranné řešení 
– je jen na vás, jak ji umístíte. Včetně 5 háčků. 
Nerezavějící a lakovaná ocel. 112×56, v. 139 cm. 
691.396.84

 3 HÅLLBAR, koš s víkem. Odpadkové koše 
HÅLLBAR jsme navrhli tak, aby vyhovovaly 
různým potřebám při třídění odpadu. Tento koš 
je skvělý na třídění plechovek, malých obalů, 
například od hygienických potřeb, nebo na 
skladování rolí balicího papíru či nákupních tašek. 
Polypropylenový plast. Design: Henrik Preutz. 
26,3×21,2, v. 32,6 cm. 10 l. Světle šedý 803.980.58

 4 HÅLLBAR, koš s víkem. Odpadkové koše HÅLLBAR 
jsme navrhli tak, aby vyhovovaly různým potřebám 
při třídění odpadu. Tento odpadkový koš se skvěle 
hodí na třídění věcí, jako jsou karton, plasty, papír, 
lahve, sklo, plechovky, obálky a reklamní letáky. 
Polypropylenový plast. Design: Henrik Preutz. 
26,3×38,6, v. 32,6 cm. 22 l. Světle šedý 204.202.03

Indukční varná deska 
TILLREDA umožňuje 
energeticky úsporné 
vaření a je dokonalým 
doplňkem vaší 
kuchyně. Jakmile 
dovaříte, můžete ji 
jednoduše uložit, abyste 
uvolnili místo.

HÅLLBAR

Koš s víkem,  
22 l

4

2 SUNNERSTA

Mini kuchyně

1

3

ikeaproduct:104.867.94
ikeaproduct:803.980.58
ikeaproduct:204.202.03
ikeaproduct:691.396.84


Záruky 
Kuchyně IKEA vyrábíme tak, aby odolaly zatížení každodenního života 
v domácnosti. Den za dnem, rok za rokem. Kvalitou našich výrobků 
jsme si dokonce natolik jistí, že na kuchyně, pracovní desky, spotřebiče 
a baterie nabízíme velkorysé záruky.

Specifické podmínky záruk  
Systém kuchyní METOD
Záruční doba 25 let

Na které výrobky se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. 
Tato záruka se vztahuje na následující části 
kuchyňského systému METOD: • Rámy skříněk 
(kromě TORNVIKEN a VADHOLMA)  • Dvířka 
a čela zásuvek • Panty UTRUSTA • Plně výsuvné 
zásuvky MAXIMERA • Police z tvrzeného skla 
a melaminu UTRUSTA • Sokly • Nohy • Krycí 
panely • Dekorativní lišty a římsy • Pracovní desky 
• Nástěnné panely • Dřezy kromě FYNDIG • Plně 
výsuvné zásuvky s otevíracím mechanismem 
EXCEPTIONELL.

Na co se tato záruka nevztahuje?
• Na drátěné koše UTRUSTA, otevřené skříňky 
TORNVIKEN a VADHOLMA poskytujeme záruku 
10 let. 
Na elektrický otevírací mechanismus UTRUSTA 
poskytujeme záruku 5 let.

Výrobky, na které se nevztahuje záruka 25, 
10 a 5 let:
Úchytky, kuchyně KNOXHULT, kuchyně 
SUNNERSTA a dřez FYNDIG.

Kuchyně ENHET 
Záruční doba 10 let

Na které výrobky se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje pouze na použití 
v domácnosti. Tato záruka se vztahuje na 
materiály a zpracování všech následujících 
výrobků systému kuchyní ENHET: • Skříňky 
• Otevřené rámy • Dvířka • Panty • Zásuvky • Police 
• Nohy • Doplňky (otočná police, závěsná police, 
tyč na háčky a háčky.)

Spotřebiče 
Záruční doba 5 let

Na které výrobky se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů 
prokazatelně způsobené vadnou konstrukcí 
nebo vadou materiálu. Záruka se vztahuje 
pouze na použití v domácnosti. Výjimky jsou 
uvedeny pod nadpisem „Na co se tato záruka 
nevztahuje?“ V záruční době budou uhrazeny 
náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, 
práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že 
spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních 
nákladů. Na tyto podmínky se vztahují předpisy 
EU (Nr. 99/44/EG). Vyměněné části se stávají 
majetkem IKEA.

Jak dlouhá je záruční doba?
Tato záruka je platná pět (5) let od data zakoupení 
spotřebiče v obchodním domě IKEA. Na spotřebiče 
TILLREDA a LAGAN poskytujeme záruku 2 (dva) 
roky od data zakoupení. Pokud v záruční lhůtě 
proběhne oprava, neposkytuje se na daný 
spotřebič ani na nové součástky nová záruka.

Na které spotřebiče se vztahuje tato záruka?
Záruka pět (5) let se vztahuje na všechny 
spotřebiče IKEA, kromě spotřebičů TILLREDA 
a LAGAN, na které poskytujeme záruku 2 roky.
 

Kdo poskytuje servis?
Záruční servis a servis poskytuje IKEA 
prostřednictvím svých vlastních servisních služeb 
nebo sítě autorizovaných partnerů.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Běžné opotřebení. • Úmyslné poškození nebo 
poškození z nedbalosti, poškození způsobené 
nedodržením pokynů, nesprávnou instalací 
nebo napojením na nesprávné napětí, poškození 
způsobené chemickou nebo elektrochemickou 
reakcí, rzí, korozí nebo nadměrně vápenatou 
vodou, poškození způsobené abnormálními 
podmínkami prostředí. • Spotřební materiál 
včetně baterií a žárovek. • Části, které nemají 
žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, 
nemají vliv na běžné používání spotřebiče, 
včetně poškrábání a změn v barvě. • Náhodné 
poškození způsobené cizími předměty nebo 
látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných 
filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí 
prostředek. • Poškození následujících součástí: 
keramické sklo, příslušenství, koše na příbory 
a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, 
žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho 
části; mimo poškození způsobená chybou při 
výrobě. • Vady způsobené opravami, které 
neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu 
a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo 
opravy, při nichž byly použity jiné než originální 
díly. • Vady způsobené nesprávnou instalací, nebo 
instalací, která neodpovídá specifikaci. • Použití 
spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. 
profesionální použití. • Náklady na provedení 
základní instalace spotřebiče. Toto omezení se 
nevztahuje na bezchybnou práci provedenou 
kvalifikovaným odborníkem a za použití 
originálních dílů za účelem adaptace přístroje na 
požadavky technické bezpečnosti jiné země EU.

Kuchyňské mísicí baterie
Záruční doba 10 let

Na které výrobky se vztahuje tato záruka?
Záruka 10 let se vztahuje na všechny kuchyňské 
mísicí baterie ze sortimentu IKEA. Tato záruka se 
vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se 
vztahuje pouze na použití v domácnosti.

Na které mísicí baterie se tato záruka 
nevztahuje?
Na baterie KALLSJÖN poskytujeme záruku 2 (dva) 
roky od data zakoupení.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Záruka se nevztahuje na výrobky používané 
v korozivním prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unified Water Label
Věděli jste, že efektivnější využívání vody může 
snížit vaše účty za energii a pomoci vypořádat 
se se změnou klimatu?

Ohřev teplé vody představuje 25 % spotřeby 
energie v domácnosti. Používání vody efektivním 
způsobem snižuje účty za energii a v konečném 
důsledku také snižuje emise uhlíku. 
Hledejte označení Unified Water Label a přispějte 
ke změně klimatu. Štítek má jasný barevný 
systém, který ukazuje, kolik energie a vody 
výrobek spotřebuje. Zeleně hodnocené výrobky 
mají nižší spotřebu než výrobky označené červeně.
Více informací najdete na www.uwla.eu

 

Všeobecné podmínky
záruk
Záruční podmínky
Doba trvání záruky a její podmínky jsou uvedené 
u jednotlivých výrobků. Záruka se vztahuje pouze 
na použití v domácnosti.

Doba trvání záruky
Záruka je platná od data nákupu a trvá po dobu
uvedenou u výrobku.

Co bude učiněno k nápravě problému
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního 
uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná 
záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný 
výrobek opraví, nebo jej nahradí stejným nebo 
srovnatelným výrobkem. V těchto případech 
IKEA uhradí účelně vynaloženou výši nákladu. 
Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly 
schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se 
stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné 
zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA 
odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě 
dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou 
odpovídající náhradu.

Podmínky záruk
Záruky platí od data nákupu v IKEA. Jako doklad 
o nákupu se doporučuje originál účtenky.

Co je předmětem záruky
Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které 
byly nesprávně skladovány nebo smontovány, 
nevhodně používány, pozměňovány nebo 
čištěny nesprávnými metodami a prostředky. 
Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo 
poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. 
Tuto záruku nelze uplatnit, jestliže byl výrobek 
umístěn venku nebo ve vlhkém prostředí, nebo 
byl používán na veřejnosti (pokud není uvedeno 
jinak). Tato záruka se nevztahuje na následné 
a nahodilé poškození. Podrobnější informace 
najdete v podmínkách záruky uvedených 
u jednotlivých výrobků.

Pokyny pro údržbu
Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat 
konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný 
výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních 
domech IKEA a na internetových stránkách  
IKEA.cz

Všeobecně platná práva
Tato záruka vám dává určitá specifická práva. 
Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše 
práva daná zákonem. Na výrobky, na které se 
nevztahují prodloužené záruky IKEA, se i nadále 
vztahují práva daná zákonem. Informace o svých 
zákonných právech můžete získat od místních 
správních úřadů.

Jak nás kontaktovat v případě potřeby:
Obraťte se na kontaktní centrum IKEA 
na telefonním čísle 234 567 890 nebo 
prostřednictvím kontaktního formuláře na IKEA.cz  
Adresy obchodních domů a kontakty najdete 
na IKEA.cz

Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu 
a připravte si ji předtím, než nás kontaktujete. 
Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost 
záruky. Více informací zjistíte v zárukových 
brožurách, které si můžete vyzvednout 
v obchodních domech IKEA.

V našich testovacích laboratořích jsme 
kuchyňské zásuvky systému METOD otevřeli 
200 000krát, abychom si byli jistí, že zvládnou 
každodenní život v kuchyni minimálně 25 let.
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Na kuchyně ENHET a kuchyňské

mísicí baterie poskytujeme

záruku 10 let.

Na naše spotřebiče

poskytujeme záruku 5 let.

Na systém kuchyní METOD

poskytujeme záruku 25 let.



Plánování kuchyně

Také u velkých projektů záleží na drobnostech.

Proberte své nápady s naším týmem odborníků 

a my vám pomůžeme nápady zrealizovat 

do detailu.

Měření

Pokud chcete, pečlivě změříme prostor pro vaši 

novou kuchyni a zkontrolujeme vše od umístění 

oken, dveří a elektrických zásuvek až po materiál 

a stav stěn.

Klikni a vyzvedni

Ušetřete čas strávený nakupováním. Objednejte 

si zboží na internetu, a budete ho u nás mít 

připravené k vyzvednutí, až přijedete.

Vrácení zboží

Nevadí, když změníte názor. Zakoupené zboží 

nám můžete do 365 dnů vrátit bez udání důvodu. 

Nepoužité zboží s účtenkou vezmeme zpět a vy si 

vyberete nové, nebo vám vrátíme peníze stejným 

způsobem, jakým proběhla původní platba.

Instalační služba

Potřebujete pomoci? Hodně nebo trochu? 

Nabízíme řadu možností instalace, takže si jen 

vyberete úroveň služeb, kterou potřebujete,  
a my se o vše postaráme.

Finanční služby

Kromě platby v hotovosti a platební kartou 

nabízíme několik flexibilních možností 

financování. Díky našemu úvěru s výhodnou 

úrokovou sazbou se můžete rozhodnout, zda 

chcete zaplatit najednou, nebo na splátky.

Doprava

Ať už nakupujete v obchodním domě, nebo 

na internetu a bez ohledu na to, jak velký máte 

nákup, můžeme si vzít na starost zvedání těžkých 

kusů a všechno dovézt na vámi určenou adresu.

Odvoz a ekologicky šetrná likvidace

Pokud si necháte dovézt novou kuchyni 

IKEA, postaráme se o odstranění a likvidaci 

vaší staré kuchyně způsobem šetrným 

k životnímu prostředí.

Montážní služba

Všechny naše výrobky jsou navržené tak, abyste 

je zvládli smontovat sami. Ale pokud budete chtít, 

rádi vám s jejich montáží pomůžeme. 

Můžete vše udělat sami, 
ale nemusíte...
Máme širokou nabídku služeb, ze kterých lze vybírat, a tak se můžete 

rozhodnout, co chcete udělat sami a s čím byste chtěli pomoci. Níže 

naleznete různé služby, které nabízíme, abychom vám pomohli 

a poskytli vám potřebnou podporu.
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Kuchyně

Dostupnost sortimentu se může měnit. Aktuální informace
najdete na internetových stránkách IKEA.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

Otevírací dobu a adresu vašeho nejbližšího 
obchodního domu IKEA najdete na našich 
webových stránkách IKEA.cz

UPPDATERA
Příborník 
Více informací najdete  
na str. 14.
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