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Λίστα
Θυμηθείτε
Πριν επισκεφτείτε τους ειδικούς στις κουζίνες μας στο
κατάστημα της ΙΚΕΑ, θυμηθείτε τα παρακάτω για να
είναι ο σχεδιασμός όσο το δυνατόν πιο εύκολος και
αποτελεσματικός:

Η ΝΈΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΕΑ

Χρειάζεται να έχετε
μαζί σας:

Τις μετρήσεις της κουζίνας σας
Τα στοιχεία σύνδεσής σας στο ΙΚΕΑ HOME Planner

Καλό θα ήταν να έχετε επιλέξει:
Ντουλάπια, συρτάρια και προσόψεις
Πόρτες και χερούλια
Επιφάνειες εργασίας
Νεροχύτες
Βρύσες
Φούρνο
Φούρνο μικροκυμάτων
Εστία
Απορροφητήρα - τι είδους εξαερισμό έχετε;
Ψυγείο/καταψύκτης
Πλυντήριο πιάτων
Φωτισμός

Σκεφτείτε επίσης τις
υπηρεσίες:

Μέτρηση

Σχεδιασμός
Τρόποι πληρωμής
Συλλογή προϊόντων και μεταφορά
Μεταφορά
Εγκατάσταση

Αν έχετε ερωτήσεις, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας:

Εξυπηρέτηση πελατών
Τηλέφωνο: 801 11 22 722,
210 3543403

από την
αρχή
Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει
σε όλα τα βήματα που πρέπει να
κάνετε. από το να βρείτε το στιλ σας
και να μετρήσετε την ΙΚΕΑ κουζίνα
σας, μέχρι να την σχεδιάσετε,
να την παραγγείλετε και να την
εγκαταστήσετε.

ως το
τέλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ας
ξεκινήσουμε
Με τη νέα κουζίνα σας από την
ΙΚΕΑ
Στην ΙΚΕΑ, θα βρείτε όλα τα προϊόντα που
χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την κουζίνα
των ονείρων σας. Είτε είναι μεγάλη είτε μικρή,
σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία από
καλο-σχεδιασμένα και συνδυαζόμενα προϊόντα
κουζίνας που θα υποστηρίξουν κάθε ανάγκη
σας, το στιλ σας και την προσωπικότητά σας.
Επίσης, σχεδιάσαμε τις κουζίνες μας ώστε
να είναι τόσο απλές ώστε να μπορείτε να τις
εγκαταστήσετε μόνοι σας.
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Γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός κουζίνας μπορεί
να γίνει πολύπλοκος, με πολλές επιλογές
και αποφάσεις που πρέπει να πάρετε. Για να
κάνουμε το ταξίδι προς τη νέα σας κουζίνα
όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο, έχουμε
έμπειρους συνεργάτες διαθέσιμους για εσάς στα
καταστήματα της ΙΚΕΑ. Κι αν αισθάνεστε ότι
χρειάζεστε βοήθεια σε κάποιο από τα βήματα
που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο,
σας προσφέρουμε ολοκληρωμένο πακέτο
υπηρεσιών, δείτε στη σελ.15
Επίσης γνωρίζουμε ότι οι κουζίνες κοστίζουν.
Αν έχετε βρει την τέλεια κουζίνα ΙΚΕΑ, αλλά
χρειάζεστε βοήθεια για να διαχειριστείτε
το κόστος, σας προσφέρουμε δυνατότητες
πληρωμής για να κάνετε το όνειρό σας
πραγματικότητα, δείτε στη σελ. 15.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.6

σελ.9

σελ.15

Βρείτε το
στιλ σας

Σχεδιάστε

Υπηρεσίες

Σχεδιάστε την κουζίνα σας και
δείτε πώς θα μοιάζει. Σας δίνουμε
προτάσεις και συμβουλές.

Μπορείτε να κάνετε τα πάντα
μόνοι σας αλλά δεν χρειάζεται.
Εδώ θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες
υπηρεσίες.

Ονειρευτείτε για λίγο: πώς
μοιάζει η ιδανική κουζίνα για σας
και τι θέλετε να περιλαμβάνει;
Σας δείχνουμε που να ψάξετε για
έμπνευση και ιδέες.

σελ.7

Μετρήστε
Οι μετρήσεις είναι σημαντικές
καθώς θα αποτελέσουν τη βάση
για τη νέα σας κουζίνα. Σας
δείχνουμε πως να μετρήσετε.

Περιεχόμενα
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σελ.14

σελ.18

Παραγγελία,
μεταφορά και
εγκατάσταση

Πληροφορίες
και οδηγίες

Μπορείτε να παραγγείλετε σε ένα κατάστημα
ΙΚΕΑ και είτε να τη μεταφέρετε μόνοι σας
στο σπίτι σας ή να το κάνουμε εμείς για
σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα πάντα
μόνοι σας, κάποια τμήματα ή τίποτα. Έχουμε
διάφορα επίπεδα υπηρεσιών εγκατάστασης να
σας προσφέρουμε.

Για να κάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία
όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και
εύκολη, έχουμε τα πάντα από φυλλάδια
με προτάσεις και 3D σχεδιαστικά
προγράμματα, μέχρι οδηγούς
εγκατάστασης για να σας βοηθήσουμε
σε κάθε βήμα.
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ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΙΛ ΣΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΤΕ

Βρείτε το στιλ σας

Μετρήστε

Ονειρευτείτε για λίγο

Μετρήστε με ακρίβεια

Τώρα είναι η στιγμή που τα όνειρα και οι ιδέες σας θα γίνουν
πραγματικότητα. Προσθέστε τις ανάγκες σας και πως μοιάζει η ιδανική
κουζίνα για σας και σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε στην ΙΚΕΑ.

Δεν είναι δύσκολο να μετρήσετε τον χώρο στον οποίο θα
εγκαταστήσετε την κουζίνα σας, αλλά μπορούμε να το
κάνουμε κι εμείς για σας. Οι μετρήσεις θα είναι η βάση για
τον σχεδιασμό της κουζίνας σας.
Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να γίνουν οι μετρήσεις με
ακρίβεια. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε τις μετρήσεις σε χιλιοστά
ώστε η νέα σας κουζίνα να ταιριάζει ακριβώς στον χώρο
σας. Δείτε πώς θα το κάνετε.

Σκεφτείτε αν
είστε περισσότερο
κλασικός τύπος
και σας αρέσει μία
κουζίνα με πολλά
ορατά συρτάρια και
λεπτομέρειες…

…ή αν θέλετε κάτι
πιο μοντέρνο με
δυναμικό σχεδιασμό
και συρτάρια
κρυμμένα πίσω
από μεγαλύτερες
προσόψεις…

...Ή μήπως είστε
κάπου ανάμεσα και
θέλετε το καλύτερο
και από τα δύο στιλ;

A:

Μετρήστε τον χώρο σας

Ανακαλύψτε όλα τα στιλ, τις λειτουργίες
και τις ιδέες που σας παρέχουμε

01 Ξεκινήστε τις μετρήσεις από το δάπεδο προς
την οροφή. Έπειτα την απόσταση ανάμεσα στους
τοίχους και μετά από τις γωνίες προς τις πόρτες.
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Το κατάστημα
ΙΚΕΑ

Η ιστοσελίδα της
ΙΚΕΑ

Οδηγός αγοράς
κουζίνας ΙΚΕΑ

Στο τοπικό σας κατάστημα
ΙΚΕΑ, μπορείτε να περιηγηθείτε
ανάμεσα σε πολλές στημένες
κουζίνες σε διαφορετικά μεγέθη
και στιλ. Ανοίξτε τις πόρτες
και τα συρτάρια για να δείτε
το περιεχόμενό τους, δείτε τις
λειτουργίες στις συσκευές μας και
κουβεντιάστε με τους ειδικούς
μας στις κουζίνες για ακόμα
περισσότερες ιδέες.

Στην ιστοσελίδα μας θα
βρείτε ποικιλία από όμορφες
και λειτουργικές ιδέες, σε
διαφορετικά στιλ και μεγέθη
κουζινών. Επίσης θα βρείτε
εύκολα τα τμήματα από τα οποία
αποτελείται μια κουζίνα για να
τα συνδυάσετε στην κουζίνα των
ονείρων σας.

Ο οδηγός αγοράς κουζίνας είναι
επίσης μία πολύ καλή πηγή ιδεών
και έμπνευσης. Εδώ μπορείτε να
δείτε μερικές από τις χιλιάδες
πιθανές συνθέσεις που μπορείτε
να κάνετε. Θα τον βρείτε στο
τοπικό σας κατάστημα ΙΚΕΑ ή
ηλεκτρονικά στο www.ikea.gr

02 Μετρήστε τα παράθυρα και τις αποστάσεις τους
από το δάπεδο, την οροφή και τις γωνίες του χώρου
σας. Επαναλάβατε τη διαδικασία για τις πόρτες.

03 Σημειώστε ό,τι ξεχωρίζει μέσα στο δωμάτιο,
όπως καλοριφέρ, ράγες εξαερισμού και σωληνώσεις.
Μετρήστε και σημειώστε την ακριβή θέση των
πριζών και των διακοπτών φωτισμού. Σημειώστε
επίσης που θέλετε να τοποθετήσετε τους νέους.
Σημειώστε τη θέση των σιφονιών και της παροχής
νερού. Αν σχεδιάζετε να τους αλλάξετε θέση,
σημειώστε τις νέες θέσεις τους.
Όπου είναι εφικτό σημειώστε τους αγωγούς και τα
κουτιά παροχής ηλεκτρισμού.

Επισκεφτείτε το www.ikea.gr
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ΜΕΤΡΗΣΤΕ

B:

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Μετρήστε την επιφάνεια εργασίας

Είναι σημαντικό να μετρήσετε σωστά την επιφάνεια
εργασίας σας, ειδικά αν σκοπεύετε να επιλέξετε έναν
καινούριο πάγκο στα μέτρα σας.

Τώρα είναι η στιγμή να γίνουν
πραγματικότητα τα όνειρα και οι
ιδέες σας
Υπάρχουν πολλά πράγματα για να σκεφτείτε και να
αποφασίσετε. Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να βεβαιωθείτε
ότι τελικά θα έχετε την κουζίνα που επιθυμείτε. Στις επόμενες
σελίδες έχουμε συγκεντρώσει προτάσεις και συμβουλές που
θα σας βοηθήσουν σε όλη την πορεία.

01 Ξεκινήστε τις μετρήσεις για
τον πάγκο σας από τη γωνία
που θα ακουμπάει στον τοίχο.
Βεβαιωθείτε ότι οι μετρήσεις σας
γίνονται κατά μήκος του τοίχου
και πάντα ξεκινούν από το ίδιο
σημείο.

02 Όταν μετράτε το βάθος,
ξεκινήστε από τον τοίχο και
μετρήστε προς τα έξω. Μην
ξεχάσετε να προσθέσετε 15mm
για προεξοχή.

03 Αν χρειάζεται να μετρήσετε
για έναν ελεύθερο πάγκο (π.χ.
για μία νησίδα κουζίνας) απλώς
ξεκινήστε από την μία άκρη και
προσθέστε επιπλέον 30mm για
προεξοχή.

Σκεφτείτε πώς χρησιμοποιείτε συνήθως την κουζίνα σας και
τι σας κάνει να αισθάνεστε άνετα. Δείτε την κουζίνα που ήδη
έχετε και κάντε μια λίστα από αυτά που σας αρέσουν σε αυτή
και αυτά που θα θέλατε να αλλάξετε.
Σχεδιάστε την κουζίνα METOD των ονείρων σας με το 3D
σχεδιαστικό πρόγραμμα χωρίς χρέωση, στο www.ikea.gr.

A:

Ροή εργασίας
Όταν σχεδιάζετε την κουζίνα
σας, έχετε υπόψη σας τρεις
ζώνες εργασίας:
Προετοιμασία/μαγειρική
Πλύσιμο
Αποθήκευση τροφίμων
Ο τρόπος που τοποθετείτε
τις ζώνες εργασίας σας και
η απόσταση μεταξύ τους
λέγεται τρίγωνο εργασίας.

01 Μια καλή φυσική ροή ανάμεσα στο
ψυγείο/καταψύκτη, την εστία/φούρνο και
τον νεροχύτη/πλυντήριο πιάτων, θα κάνει
την καθημερινότητα στην κουζίνα σας πολύ
πιο εύκολη.
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Ένα καλό τρίγωνο εργασίας
σας βοηθάει να κινείστε
γρήγορα κι εύκολα ανάμεσα
στις εργασίες σας – και
απλοποιεί την κατάσταση
αν είστε παραπάνω από ένα
άτομα στην κουζίνα κάνοντας
διαφορετικές δουλειές την
ίδια στιγμή.
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Β:

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Συμβουλές

Σχεδιασμός

Εδώ θα δείτε μερικές συμβουλές και τι να
αποφύγετε για να έχετε μία απόλυτα λειτουργική
κουζίνα.

Γ:

Συμβουλές

02 Οι κουζίνες σε μία ευθεία γραμμήείναι ιδανικές
όταν ο χώρος είναι περιορισμένος. Δεν είναι ακριβώς
τρίγωνο αλλά τα τρία σημεία συνδέονται.

1200 mm

03 Οι παράλληλες κουζίνες είναι ιδανικές αν έχετε
πολύ κόσμο που μαγειρεύει ταυτόχρονα. Υπάρχει
επίσης αρκετός χώρος για την προετοιμασία και την
αποθήκευση του φαγητού.

800 mm

01 Το καλύτερο μέρος για την
προετοιμασία του φαγητού είναι
η επιφάνεια εργασίας μεταξύ της
εστίας και του νεροχύτη.

04 Οι κουζίνες σε σχήμα Γ αξιοποιούν τέλεια μία
γωνία. Είναι ιδανικές αν θέλετε να προσθέσετε μία
μικρή τραπεζαρία ή και μία νησίδα.

500 mm

05 Προσθέτοντας μία νησίδα στην κουζίνα σας,
θα έχετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης, μεγάλη
επιφάνεια εργασίας, και επιπλέον, είναι ένα ωραίο
σημείο συνάντησης για συζήτηση. Αφήστε χώρο 120
cm μεταξύ της νησίδας και των άλλων ντουλαπιών.

02 Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση
μεταξύ των απέναντι σειρών των
ντουλαπιών είναι αρκετή, ώστε να
μπορούν να ανοίγουν οι πόρτες και
από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα.

500 mm

04 Αφήστε ελεύθερο χώρο, ώστε
να μπορείτε να πάρετε τις καυτές
κατσαρόλες από την εστία και να
τις ακουμπήσετε σε μία βάση για
κατσαρόλα.

03 Σχεδιάστε το ύψος των
επίτοιχων ντουλαπιών, έτσι ώστε
να μην εμποδίζουν την πρόσβαση
στον πάγκο.

50 mm

05 Για την ασφάλεια και τη
λειτουργικότητα, στερεώστε τον
απορροφητήρα στο προτεινόμενο
ύψος πάνω από την εστία.

50 mm

06 Αφήστε χώρο για
πάνελ επικάλυψης αν έχετε
επίτοιχα ντουλάπια δίπλα σε
απορροφητήρα.

> 250 mm
50 mm

06 Αν ο χώρος σας είναι μεγάλος, ένα σχέδιο σε
σχήμα Π είναι ιδανικό. Σας προσφέρει πολύ χώρο και
πολλές επιλογές αποθήκευσης.

07 Τοποθετήστε μία φάσα
τουλάχιστον 50 mm μεταξύ του
ντουλαπιού και του τοίχου, ώστε να
διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετός
χώρος για να ανοίγετε πλήρως τα
συρτάρια και τις πόρτες.
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08 Αν ο πάγκος προεξέχει πάνω
από τα ντουλάπια περισσότερο
από 250 mm, προσθέστε επιπλέον
στήριξη.

09 Τοποθετήστε τον νεροχύτη και
την εστία στην ίδια ευθεία για να
αποφύγετε να μεταφέρετε καυτά
σκεύη πάνω από το δάπεδο.
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Δ:

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

E:

Συμβουλές

01 Ένας υπερυψωμένος φούρνος
θα σας διευκολύνει ώστε να μη
σκύβετε για να βάλετε και να
βγάλετε τα σκεύη.

04 Τα συρτάρια σας δίνουν εύκολη
πρόσβαση σε αυτά που χρειάζεστε.
Προσθέστε επίστρωμα συρταριού
για να μην κινούνται τα πράγματα
μέσα στα συρτάρια και για να
ελαττώσετε τον θόρυβο.

02 Τοποθετήστε το πλυντήριο
πιάτων κοντά στο νεροχύτη και το
στραγγιστήρι, ώστε να μπορείτε
να το γεμίσετε και να το αδειάσετε
εύκολα, χωρίς να λερώσετε το
δάπεδο.

05 Τοποθετήστε τους κάδους
διαλογής απορριμμάτων σε ένα
συρτάρι κάτω από τον νεροχύτη ή
κοντά του, για εύκολη πρόσβαση.

03 Τοποθετήστε τα εργαλεία, τις
κατσαρόλες και τα τηγάνια κοντά
στο φούρνο/εστία και όλα θα είναι
εύκολα προσβάσιμα

06 Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί
ανοίγματος είναι ιδανικοί όταν δε
μπορείτε να ανοίξετε ένα συρτάρι
με τα χέρια σας – και θέλετε να
αποφύγετε λεκέδες στις προσόψεις
και στα χερούλια από λερωμένα
χέρια.

Πρακτικές συμβουλές

01 Είναι ωραίο να πλένετε σε ένα
νεροχύτη κάτω από ένα παράθυρο.
Παρόλα αυτά, αν το παράθυρό σας
ανοίγει προς τα μέσα, βεβαιωθείτε
ότι δεν εμποδίζεται από τη βρύση.
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08 Χρησιμοποιήστε φωτισμό
συρταριού για να βρίσκετε ό,τι
ψάχνετε ακόμα κι όταν η κουζίνα
δεν είναι πλήρως φωτισμένη.

10 Χρησιμοποιήστε ράγες τοίχου
και εξαρτήματα για να αξιοποιήσετε
τον χώρο στον τοίχο αλλά και να
ελαττώσετε την ακαταστασία στον
πάγκο. Επιπλέον θα έχετε εύκολη
πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεστε για
γρήγορο μαγείρεμα.

11 Αν έχετε χώρο προσθέστε ένα
τρόλει ή μία νησίδα κουζίνας για
επιπλέον αποθηκευτικό χώρο και
επιφάνεια εργασίας.

09 Παρουσιάστε τα καλύτερα
γυαλικά σας πάνω σε ράφια
από γυαλί ασφαλείας, πίσω από
γυάλινες πόρτες. Προσθέστε
φωτισμό ντουλαπιού για να
δημιουργήσετε ατμόσφαιρα αλλά
και για να κάνετε το δωμάτιο να
φαίνεται μεγαλύτερο.

03 ’Ενας φούρνος δίπλα σε έναν
τοίχο διακόπτει τη ροή εργασίας,
περιορίζοντας τον διαθέσιμο χώρο
εργασίας και επίσης υπάρχει η
πιθανότητα να χαλάσει ο τοίχος
από τη θερμότητα ή να λερωθεί
από τα φαγητά.

04 Τοποθετώντας συσκευές
όπως φούρνοι, πλυντήρια πιάτων
ή απορροφητήρες σε γωνίες,
μπορεί να εμποδίζονται συρτάρια
ή ντουλάπια και να μην ανοίγουν
πλήρως.

Στ:

Λύσεις για περιορισμένους χώρους

Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, μερικές φορές πρέπει να
κάνετε παραχωρήσεις για να γίνει λειτουργικός.
100 mm

07 Βελτιστοποιήστε τον χώρο
πίσω από τις προσόψεις με
εσωτερικά συρτάρια. Το εξωτερικό
παραμένει ομοιόμορφο, ενώ το
εσωτερικό είναι γεμάτο μέχρι πάνω
με συρτάρια.

02 Τοποθετώντας έναν νεροχύτη
δίπλα σε έναν τοίχο ή στο τέλος
μιας σειράς από ντουλάπια,
διακόπτεται η ροή εργασίας καθώς
περιορίζεται ο διαθέσιμος χώρος
εργασίας.

400 mm

200 mm

01 Χρησιμοποιήστε έναν μικρό
νεροχύτη που χωράει σε ένα
ντουλάπι 600mm. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε αφήσει τουλάχιστον 100mm
ανάμεσα στον νεροχύτη και τις
άκρες του πάγκου εργασίας για να
είναι γερή η κατασκευή.

02 Για να έχετε αρκετό χώρο
προετοιμασίας προσπαθήστε να
αφήσετε τουλάχιστον 400mm
χώρου εργασίας ανάμεσα στον
νεροχύτη και την εστία.

04 Χρησιμοποιήστε τον τοίχο για
επιπλέον αποθηκευτικές λύσεις και
για να ελευθερώσετε χώρο στον
πάγκο.

05 Αν ο χώρος σας είναι πολύ στενός
για ντουλάπια βάθους 600mm,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ντουλάπια βάθους 370 mm

03 Φροντίστε να υπάρχει
διάστημα τουλάχιστον 200mm
ανάμεσα στην εστία και τον τοίχο,
για ασφαλές μαγείρεμα.

370 mm
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παραγγελία,
μεταφορά
κι εγκατάσταση
Μόλις ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό σας, ήρθε η ώρα να
παραγγείλετε την κουζίνα σας σε ένα κατάστημα.
Εκεί θα μελετήσετε το σχέδιο της κουζίνας σας μαζί με το εξειδικευμένο προσωπκό μας στο
τμήμα Κουζίνας και θα σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε δεν είστε σίγουροι. Στη συνέχεια μπορείτε να
κάνετε την παραγγελία σας και εμείς θα σας βοηθήσουμε με τη μεταφορά ή όποια άλλη υπηρεσία
χρειαστείτε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες
Μπορείτε να το κάνετε μόνοι
σας αλλά δεν είναι απαραίτητο
Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών μας σάς δίνει την
ελευθερία να σχεδιάσετε το δικό σας οικονομικό
πακέτο, επιλέγοντας όχι μόνο τα προϊόντα
που ταιριάζoυν στον προϋπολογισμό σας αλλά
αποφασίζοντας τι θέλετε να κάνετε μόνοι σας και τι
θέλετε να κάνουμε εμείς για σας.

Υπηρεσία μέτρησης κουζίνας

Οι κουζίνες IKEA είναι σχεδιασμένες για να τις
εγκαταστήσετε μόνοι σας
Αρχικά, προμηθευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης κουζίνας στο τοπικό σας κατάστημα
ΙΚΕΑ (ή χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική έκδοσή του στην ιστοσελίδα της ΙΚΕΑ).
Σας δείχνει πώς να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας, βήμα-βήμα. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία του προϊόντος.
Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας, αλλά δεν είναι και απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας, με μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Οδηγός
εγκατάστασης

Προσφέρουμε διάφορους τρόπους πληρωμής
για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας:
μετρητά, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα
(με άτοκες δόσεις), δωροκάρτα ΙΚΕΑ και
τραπεζική κατάθεση.

Δείτε περισσότερα στο www.ikea.gr

Δείτε περισσότερα στο www.ikea.gr

Σε αυτόν τον οδηγό θα έχετε
μια γενική εικόνα της σειράς
με την οποία πρέπει να
εγκαταστήσετε την κουζίνα
ΙΚΕΑ σας, καθώς και ιδέες
και συμβουλές για το πώς θα
αντιμετωπίσετε δύσκολες
περιπτώσεις.
Μάθετε περισσότερα
για τις υπηρεσίες
εγκατάστασης στη σελ. 17

Τρόποι πληρωμής

Διευκολύνετε τις αγορές σας με την Yπηρεσία
Mέτρησης Kουζίνας. Η συνεργαζόμενη
εταιρεία διαθέτει έμπειρους επαγγελματίες
που μετρούν με ακρίβεια τις διαστάσεις της
κουζίνας σας, με μία μικρή επιπλέον χρέωση.
Η χρέωση αφαιρείται αν συνδυάσετε και την
Υπηρεσία Εγκατάστασης Κουζίνας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Οδηγός
εγκατάστασης για
τη νέα κουζίνα
ΙΚΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αυτός ο οδηγός σας προσφέρει
συμβουλές και οδηγίες βήμα-βήμα
για το πώς να εγκαταστήσετε μόνοι
σας την κουζίνα σας.

Αν χρειαστείτε βοήθεια με τμήμα ή με ολόκληρη την εγκατάσταση, μπορείτε ή να απευθυνθείτε σε τεχνικό της επιλογής σας ή να
επωφεληθείτε από τις δικές μας υπηρεσίες εγκατάστασης κουζίνας.

Θέλουμε να κάνουμε τον σχεδιασμό της
κουζίνας σας, άνετο και ξεκούραστο. Οι
εξειδικευμένοι σχεδιαστές μας στο κατάστημα
ΙΚΕΑ και τα online εργαλεία μας μπορούν να
σας βοηθήσουν. Εσείς φέρνετε τις μετρήσεις
και ένα σχέδιο ή μία φωτογραφία του
χώρου κι εμείς σας προτείνουμε όμορφες
και λειτουργικές λύσεις για τα πάντα, από
τη θέση των ντουλαπιών και των συσκευών,
μέχρι την αποθήκευση και τον φωτισμό.

Δείτε περισσότερα στο www.ikea.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μεταφέρουμε τις αγορές σας μέσα στον
χώρο που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως ορόφου,
μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας
μεταφοράς. Η χρέωση ορίζεται με βάση τον
ισχύοντα τιμοκατάλογο.
Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συγκεντρώνουμε τα έπιπλα που θέλετε να
αγοράσετε και τα παραδίδουμε στον χώρο
σας, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας
μεταφοράς, με μία μικρή επιπλέον χρέωση,
στον ισχύοντα τιμοκατάλογο για την
Υπηρεσία Μεταφοράς.
Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας την εγκατάσταση
της κουζίνας σας ή να το αφήσετε πάνω μας. Οι
εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τις
δύσκολες εργασίες, με μία μικρή επιπλέον χρέωση,
που ορίζεται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
Δείτε περισσότερα στο www.IKEA.gr
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγός
εγκατάστασης για
τη νέα κουζίνα
ΙΚΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αυτός ο οδηγός σας προσφέρει
συμβουλές και οδηγίες βήμα-βήμα
για το πώς να εγκαταστήσετε μόνοι
σας την κουζίνα σας.

Σχεδιάστε την κουζίνα METOD
των ονείρων σας σε ένα
περιβάλλον 3D, με τη δυνατότητα
τιμολόγησης σε κάθε λεπτομέρεια
καθώς και σε ολόκληρη την
κουζίνα. Εκτυπώστε τα σχέδιά
σας και την λίστα προϊόντων
στο σπίτι ή αποθηκεύστε τα στo
3D σχεδιαστικό πρόγραμμα. Στο
κατάστημα της ΙΚΕΑ μπορείτε να
συζητήσετε το σχέδιό σας και να
πάρετε ιδέες και συμβουλές από
τους ειδικούς μας στις κουζίνες.
Μάθετε περισσότερα στο
www.ikea.gr

IKEA.gr

2020

Κουζίνες
Οι τιμές του φυλλαδίου ισχύουν μέχρι 15/8/2020.
(Οι τιμές υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή του ΦΠΑ)

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε
πολλές ιδέες για να αξιοποιήσετε
στο έπακρο την METOD κουζίνα
σας, είτε είναι καινούρια
ή μία παλιά που θέλετε να
φρεσκάρετε. Επιπλέον, εδώ
θα βρείτε όλα τα προϊόντα
που μπορεί να φανταστείτε
για να δημιουργήσετε και να
διαμορφώσετε την κουζίνα των
ονείρων σας.

Έντυπο
κουζίνας
Ένα έντυπο γεμάτο από ιδέες
και φωτογραφίες κουζινών
σε όλα τα μεγέθη και τα στιλ.
Εδώ θα βρείτε από μεγάλες
κουζίνες μέχρι όλα εκείνα τα
μικροεξαρτήματα που κάνουν
την ζωή στην κουζίνα πιο εύκολη
και πιο διασκεδαστική

Περισσότερες
πληροφορίες και
οδηγίες
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Ένας οδηγός
για αγορά
συσκευών IKEA
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Σχεδιαστικά
προγράμματα
ΙΚΕΑ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Όλες οι συσκευές μας έχουν
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν ιδανικά
στις κουζίνες μας και στις ανάγκες
σας. Είτε προτιμάτε να ζεσταίνετε
το φαγητό σας στα μικροκύματα ή
σας αρέσει να περνάτε ώρες στην
κουζίνα μαγειρεύοντας, αυτός ο
οδηγός αγοράς περιλαμβάνει όλες τις
συσκευές που θα χρειαστείτε για να
κάνετε την κουζίνα σας λειτουργική
για πολλά χρόνια.

Συστήματα
κουζινών και
συσκευές

Οδηγός
εγκατάστασης
Αυτός ο οδηγός σας παρέχει
συμβουλές και οδηγίες βήμαβήμα για να εγκαταστήσετε μόνοι
σας την κουζίνα σας.

Σε αυτούς τους οδηγούς αγοράς
θα βρείτε όλα τα προϊόντα, τις
λεπτομέρειες και τις τιμές για
να επιλέξετε ακριβώς αυτό που
χρειάζεστε για την κουζίνα των
ονείρων σας..

Μπορείτε να βρείτε όλα τα φυλλάδια και τους
οδηγούς στο τοπικό σας κατάστημα ΙΚΕΑ ή να
τους ξεφυλλίσετε στο www.ikea.gr
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