Szkicownik
kuchni
IKEA
Szkicownik
kuchni
IKEA
®

®

1. Zapisz
elementy,
którektóre
podobają
Ci się najbardziej
– ich nazwy
kolory
1.
Zapisz
elementy,
podobają
Ci się najbardziej
- iich
nazwy i kolory:
Front........................................................................................................................................................

Front
.............................................................................................
Uchwyty..................................................................................................................................................
Uchwyty..............................................................................................
Blat...........................................................................................................................................................
Blat .............................................................................................
AGD..........................................................................................................................................................
AGD ........................................................................................
Zlew.........................................................................................................................................................
Zlew .............................................................................................
Bateria.....................................................................................................................................................
Bateria .........................................................................................

2.
Wymierz
dokładnie
swoją
kuchnię:
2. Wymierz
dokładnie
swoją
kuchnię
Spisz wszystkie
wymiary
Spisz
wszystkie
wymiary
pomieszczenia kuchennego
pomieszczenia
kuchenw tym: w tym:
nego,

Szerokość:
Szerokość:
....................................

.................................
Długość:
Długość:

....................................

.................................

Wysokość:

Wysokość:

....................................
.................................

Wysokość od podłogi
do parapetu:
Wysokość
od podłogi
do parapetu:

....................................

.................................

Zaznacz miejsca
przyłączy,
gniazdek,
włączników
kaloryferów,
Zaznacz
miejsca
przyłączy,
gniazdek,
włączników
kaloryferów,
kratek wentylacyjnych,
rur i innych
wystających
elementów.
kratek
wentylacyjnych,
rur i innych
wystających
elementów.
Jeśli planujesz
je przenieść
– zaznaczy
ich docelowe
miejsce. miejsce.
Jeśli
planujesz
je przenieść
- zaznacz
ich docelowe

1
9

10

Wolisz projektować na komputerze? Sprawdź program do projektowania na IKEA.pl/kuchnie

Miejsce na Twój rysunek

3. Naszkicuj wstępny projekt Twojej kuchni

Szerokość iigłębokość
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Niektóre szafki
o głębokości
37cm.
** Niektóre
szafki stojące
stojącedostępne
dostępnesąsąrównież
również
o głębokości
37 cm.
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Zalecana odległość między
blatem a szafkami stojącymi
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nóżek/ /cokołu
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Nie masz
maszczasu?
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miarką i ołówkiem w ręku?
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