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W poszukiwaniu kuchni szytej na miar?

Szykujesz si? do wyboru lub remontu kuchni? Nie wiesz, od czego móg?by? zacz?? poszukiwanie
idealnych kuchennych rozwi?za?? To proste – wybierz si? do jednego ze sklepów IKEA, gdzie
znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania.

Dzia? pe?en inspiracji
W poszukiwaniu idealnej kuchni skieruj swoje kroki do dzia?u kuchennego IKEA. Tam od samego
wej?cia trafisz na liczne, gotowe ju? aran?acje z wykorzystaniem systemu METOD. Znajdziesz tu
w?a?ciwie ka?dy rodzaj pomieszczenia – od malutkich po te naprawd? du?e. Od klasycznych
prostok?tnych kszta?tów, przez kuchni? w kszta?cie litery U, L, a? po te w?skie, szerokie czy z
wysp?. Wszystko po to, aby? móg? odnie?? si? do pomieszczenia, które w Twoim domu chcesz
zaaran?owa? na kuchni?. Ale to nie koniec. Gotowe inspiracje pozwalaj? dok?adnie obejrze? to, co
METOD ma do zaoferowania, a jest tego naprawd? du?o – kosmiczna wr?cz ilo?? rodzajów
frontów, ga?ek, szuflad, wyposa?enia, po prostu wszystkiego, co pozwoli Ci na stworzenie
rozwi?zania wprost szytego na Twoj? miar?.
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Kuchnia stworzona frontem do Ciebie
http://tytuurzadzisz.pl
Po obejrzeniu inspiracji przechodzimy do konkretów. Najlepiej na pocz?tku wybra? to, co podoba
nam si? wizualnie. Na pierwszy ogie? id? fronty. Tutaj mo?esz obejrze? wszystko, co w tym
temacie ma do zaoferowania IKEA. Fronty drewniane, klasyczne, przeszklone, minimalistyczne,
kolorowe, maskuj?ce sprz?t AGD, do szuflad czy szafek. Nie ma w?a?ciwie niczego, czego by? tu
nie znalaz? i czego nie móg?by? dobra? do stylu, w jakim zaprojektowane jest Twoje mieszkanie,
ale, co najwa?niejsze, do bud?etu, jaki przewidzia?e? na aran?acj? kuchni.

Do frontów potrzebujemy uchwytów i ga?ek. I znowu – wybór mamy wprost nieograniczony. Od
klasycznych przez minimalistyczne, kolorowe, z metalu czy tworzywa. Wszystkie przedstawione s?
na przezroczystych podstawkach, co u?atwia ich ogl?danie. Ka?dy uchwyt czy ga?k? mo?emy
zdj?? i podej?? z ni? do wybranego blatu, aby sprawdzi?, czy dane po??czenie b?dzie ze sob?
pasowa?o. Pami?taj, ?e kuchnia METOD ma równie? opcj? bezuchwytow?, otwieran? na tak
zwany klik. Jest to fajne rozwi?zanie do nowoczesnej, minimalistycznej kuchni. Tylko od Ciebie
zale?y, które rozwi?zanie wybierzesz.
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Blat roboczy, czyli esencja ka?dego gotowania
Od frontów i uchwytów idziemy dalej, do esencji ka?dej kuchni, czyli blatu roboczego. To tutaj
b?dzie dzia?a si? prawdziwa kulinarna magia, wi?c blat musi by? nie tylko dopasowany wizualnie,
ale te? praktyczny. W kuchni METOD mamy do wyboru blaty drewniane i laminowane w ró?nych
kolorach i ró?nych rozmiarach. Co ciekawe, mo?emy równie? wybra? blat na specjalne
zamówienie, o dok?adnie takich wymiarach, jakie potrzebujemy. Je?li jednak wybrali?my który? z
dost?pnych rozmiarów, to nie ma strachu – monter, którego us?ug? mo?emy zamówi? w IKEA,
dopasuje blat do naszego pomieszczenia.

Akcesoria, czyli serce ka?dej kuchni
Uff, przebrn?li?my przez chyba najtrudniejsze, czyli warstw? wizualn?. Pozostaje ju? tylko ta
praktyczna cz??? zwi?zana z wyborem akcesoriów do kuchni. Przez zlewy, baterie kuchenne,
wype?nienia do szafek po o?wietlenie – wszystko, co potrzebujesz, znajduje si? na wyci?gni?cie
Twojej r?ki. Potrzebujesz dwukomorowego zlewu? Nie ma problemu. Wn?trza szafek powinny by?
o?wietlone, aby? nigdy nie musia? po ciemku przeszukiwa? ich zawarto?ci? Za?atwione!
Chcia?by?, aby Twoja kuchnia by?a bardziej oszcz?dna? Baterie kuchenne dost?pne w IKEA maj?
mechanizm ograniczaj?cy przep?yw wody, przy jednoczesnym zachowaniu ci?nienia. Do tego
wybierz interesuj?ce Ci? sprz?ty AGD (dost?pne bia?e, chromowane albo czarne) i jeste? gotowy
do zaprojektowania swojej wymarzonej kuchni.
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Stwórz swoj? wymarzon? kuchni?
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Po obejrzeniu wszystkiego, co ma do zaoferowania dzia? kuchenny IKEA, pozostaje Ci ju? tylko
jedno – wygodnie zasi??? przed ekranem komputera i zaprojektowa? swoj? kuchni? w PLANERZE
METOD. Zrobisz tam dos?ownie wszystko – od wprowadzenia dok?adnych wymiarów Twojej
kuchni, przez dopasowanie odpowiednich wielko?ci szafek i szuflad, po za?o?enie im wybranych
wcze?niej frontów, uchwytów i blatów, a? po wype?nienie akcesoriami i sprz?tami AGD. Je?li
b?dziesz mia? jakikolwiek problem lub pytania, pracownicy IKEA pomog? Ci zaprojektowa? kuchni?
Twoich marze?.

Po projekcie mo?esz od razu z?o?y? zamówienie, a tak?e wykupi? us?ug? monta?u. I ju? –
stworzy?e? kuchni? szyt? na Twoj? miar?. Pi?kn?, dobrze wyposa?on?, a do tego trwa??, bo obj?t?
25-letni? gwarancj? IKEA.
Zaprojektuj swój dom z IKEA
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