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SORTIMENT

30%
lahví od vody se po vyprázdnění vyhodí jako 

odpad do zavážkových jam nebo do moře. 
 Pouze asi 30 % PET lahví se vrací k recyklaci. 

20
vyvinout kuchyň 
KUNGSBACKA si vyžádalo 
talent zhruba 20 pracovníků 
IKEA of Sweden a týmu 
 nákupčích IKEA z Itálie.

celosvětově 
se každý rok 
prodá 1 mili
arda PET 
lahví, aby 
byla uspoko
jena poptáv
ka zákazníků 
po balené 
vodě. V PET 
lahvích se 
prodávají  
i nealko 
nápoje.

Úžasná kuchyně v černé
 kuchyně kungsbacka v celé své kráse – zpočátku k dostání 

jen v černé, ačkoli tým, který ji navrhl, doufá, že v budoucnu 
přibudou i další barvy. „Naše výrobky si kupuje tolik lidí, že díky 
nabídce trvale udržitelných alternativ můžeme být skutečně 
 užiteční. Proto jsme začali zkoumat, jak bychom mohli v našem 
sortimentu kuchyní nahradit nové materiály těmi recyklovaný
mi,” říká Anna Granath, vývojářka kuchyně KUNGSBACKA.

700 až 
1 000 let

 tak dlouho trvá, než 
se biologicky rozloží jed
na PET lahev. Dopady  
na životní prostředí jsou 
přitom nedozírné. 

O 20 litrů 
ropy na jed-
nu  kuchyni 

méně

ANNA GRANATH,
vývojářka:

 používání plastové 
fólie místo její alternati
vy – ropy – ušetří 20 lit
rů ropy na každou pro
danou kuchyni.

Kdyby se všechna 
 kuchyňská dvířka IKEA 
s plastovou fólií  
vyráběla stejně jako 
 KUNGSBACKA, ušetřilo 
by se jen za fiskální rok 
2017 9,6 milionu litrů 
ropy.

„Do budoucna plánu
jeme používat recyklo
vané materiály na 
všechny plastové fólie 
na naše kuchyňská dvíř
ka. PET lahve budou jen 
jedním ze zdrojů. Bez 
ohledu na to, jaké plasty 
zrecyklujeme, vždy 
ušetříme stejné množ
ství ropy,” říká vývojářka 
Anna Granath.

100 %
recyklované 
dřevo

 střed každých kuchyň
ských dvířek KUNGSBACKA 
se vyrábí ze stlačených 
 dřevěných vláken z recyklo
vaného stavebního dřeva 
a výrobního odpadu.

Lahve  
z Japonska

 všechny lahve se shromaž
ďují v Japonsku, kde se z nich 
vyrábí fólie. Po moři se potom 
přepraví do Itálie, kde se apli
kuje na dvířka.

„V ideálním případě by měla 
celá výroba samozřejmě probí
hat na jednom místě, toho  
se nám však ještě nepodařilo 
dosáhnout,” říká Anna 
 Granath.

1 miliarda

1 000 lahví 
= jedna kuchyně
Téměř 1 000 PET lahví je potřeba na výrobu 
fólie na jednu kuchyni standardních rozměrů 
s 20 dvířky a odpovídajícím počtem panelů. 

25 lahví 
= jedna dvířka
25 půllitrových PET lahví je potřeba 
k výrobě fólie na dvířka KUNGSBACKA  
o rozměrech 40 × 80 cm. 

KUNGSBACKA je vyrobena výhradně z recy
klovaných PET lahví a z recyklovaného dřeva. 
Do budoucna se při využití této iniciativy může 

snížit spotřeba ropy o miliony litrů ročně.

Hodně 
štěstí!
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70%
OF  BOTTLES  of water are discarded as garbage  

30% of PET bottles are returned for recycling. 

20
THE  DEVELOPMENT  of 
 KUNGSBACKA has required 
the talents of around 20 
co-workers from IKEA of 
 Sweden and the IKEA pur-
chasing operation team in 
Italy.

WORLDWIDE  
1 billion PET 
bottles are 
sold each 
year to meet 
consumer 
demand just 
for bottled 
water. PET 
bottles are 
also used for 
soft drinks.

Cool kitchen in black
 KUNGSBACKA  kitchen in all its glory – initially available only in 

black, although the team behind it hope to add more colours in 
the future. “So many people buy our products that, by offering 
sustainable alternatives, we can help make a real difference. 
That’s why we started to look at how we could replace new 
 materials with recycled materials in our kitchen range”, says 
Anna Granath, product developer for KUNGSBACKA.

700 to  
1,000 years

 THAT ’ S  HOW  LONG  it 
takes for a PET plastic 
bottle to biodegrade.  
The damage to the envi-
ronment is immense. 

20 litres 
less oil 

per  
kitchen

ANNA GRANATH,
product developer:

 USING  PLASTIC  foil 
rather than its alter-
native – oil – saves 
20 litres of oil for every 
kitchen sold.

If all IKEA kitchen 
doors with a plastic  

 
in the same way as 
 KUNGSBACKA, that 
would result in savings 
of 9.6 million litres of oil 
in FY17 alone.

“In the future we plan 
to use recycled materi-
als for all plastic foil on 
our doors. PET bottles 
may not be the only 
source, but no matter 
what plastics are recy-
cled, we will still save 
the same amount of oil,” 
says product developer 
Anna Granath.

100%
recycled wood

 THE  CORE  of every 
KUNGSBACKA door is made 

from recycled timber and 
production waste.

Bottles 
from Japan

 ALL  THE  BOTTLES  are collect-
ed in Japan, where the foil is 
produced. It is then taken by 
sea to Italy, where it is applied 
to the doors.

“Ideally, we would like all 
production to take place on 
the same site, but we’re not 
there yet,” says Anna Granath.1 billion

1,000 bottles 
= one kitchen
Almost 1,000 PET bottles are needed for the 
foil in a standard-sized kitchen with 20 doors 
and the corresponding number of panels. 

KUNGSBACKA is made entirely from 
recycled PET bottles and recycled wood.  

In the future this initiative has the 
potential to eliminate the need for  
millions of litres of oil every year.

Many 
happy  

returns!
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= one door
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produce enough foil for one 40 x 80 cm 
KUNGSBACKA door. 
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THE RANGE

70%
of bottles of water are discarded as garbage  
in landfills or at sea when empty. Only around 
30% of PET bottles are returned for recycling. 

20
the development of 
 KUNGSBACKA has required 
the talents of around 20 
co-workers from IKEA of 
 Sweden and the IKEA pur-
chasing operation team in 
Italy.

worldwide 
1 billion PET 
bottles are 
sold each 
year to meet 
consumer 
demand just 
for bottled 
water. PET 
bottles are 
also used for 
soft drinks.

Cool kitchen in black
 kungsbacka kitchen in all its glory – initially available only in 

black, although the team behind it hope to add more colours in 
the future. “So many people buy our products that, by offering 
sustainable alternatives, we can help make a real difference. 
That’s why we started to look at how we could replace new 
 materials with recycled materials in our kitchen range”, says 
Anna Granath, product developer for KUNGSBACKA.

700 to  
1,000 years

 that’s how long it 
takes for a PET plastic 
bottle to biodegrade.  
The damage to the envi-
ronment is immense. 

20 litres 
less oil 

per  
kitchen

ANNA GRANATH,
product developer:

 using plastic foil 
rather than its alter-
native – oil – saves 
20 litres of oil for every 
kitchen sold.

If all IKEA kitchen 
doors with a plastic  
foil finish were made  
in the same way as 
 KUNGSBACKA, that 
would result in savings 
of 9.6 million litres of oil 
in FY17 alone.

“In the future we plan 
to use recycled materi-
als for all plastic foil on 
our doors. PET bottles 
may not be the only 
source, but no matter 
what plastics are recy-
cled, we will still save 
the same amount of oil,” 
says product developer 
Anna Granath.

100%
recycled wood

 the core of every 
KUNGSBACKA door is made 
of compressed wood fibres 
from recycled timber and 
production waste.

Bottles 
from Japan

 all the bottles are collect-
ed in Japan, where the foil is 
produced. It is then taken by 
sea to Italy, where it is applied 
to the doors.

“Ideally, we would like all 
production to take place on 
the same site, but we’re not 
there yet,” says Anna Granath.1 billion
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Many 
happy  

returns!

25 bottles 
= one door
25 half-litre PET bottles are needed to 
produce enough foil for one 40 x 80 cm 
KUNGSBACKA door. 

Readme6 Readme6

SORTIMENT

30%
lahví od vody se po vyprázdnění vyhodí jako 

odpad do zavážkových jam nebo do moře. 
 Pouze asi 30 % PET lahví se vrací k recyklaci. 

20
vyvinout kuchyň 
KUNGSBACKA si vyžádalo 
talent zhruba 20 pracovníků 
IKEA of Sweden a týmu 
 nákupčích IKEA z Itálie.

celosvětově 
se každý rok 
prodá 1 mili
arda PET 
lahví, aby 
byla uspoko
jena poptáv
ka zákazníků 
po balené 
vodě. V PET 
lahvích se 
prodávají  
i nealko 
nápoje.

Úžasná kuchyně v černé
 kuchyně kungsbacka v celé své kráse – zpočátku k dostání 

jen v černé, ačkoli tým, který ji navrhl, doufá, že v budoucnu 
přibudou i další barvy. „Naše výrobky si kupuje tolik lidí, že díky 
nabídce trvale udržitelných alternativ můžeme být skutečně 
 užiteční. Proto jsme začali zkoumat, jak bychom mohli v našem 
sortimentu kuchyní nahradit nové materiály těmi recyklovaný
mi,” říká Anna Granath, vývojářka kuchyně KUNGSBACKA.

700 až 
1 000 let

 tak dlouho trvá, než 
se biologicky rozloží jed
na PET lahev. Dopady  
na životní prostředí jsou 
přitom nedozírné. 

O 20 litrů 
ropy na jed-
nu  kuchyni 

méně

ANNA GRANATH,
vývojářka:

 používání plastové 
fólie místo její alternati
vy – ropy – ušetří 20 lit
rů ropy na každou pro
danou kuchyni.

Kdyby se všechna 
 kuchyňská dvířka IKEA 
s plastovou fólií  
vyráběla stejně jako 
 KUNGSBACKA, ušetřilo 
by se jen za fiskální rok 
2017 9,6 milionu litrů 
ropy.

„Do budoucna plánu
jeme používat recyklo
vané materiály na 
všechny plastové fólie 
na naše kuchyňská dvíř
ka. PET lahve budou jen 
jedním ze zdrojů. Bez 
ohledu na to, jaké plasty 
zrecyklujeme, vždy 
ušetříme stejné množ
ství ropy,” říká vývojářka 
Anna Granath.

100 %
recyklované 
dřevo

 střed každých kuchyň
ských dvířek KUNGSBACKA 
se vyrábí ze stlačených 
 dřevěných vláken z recyklo
vaného stavebního dřeva 
a výrobního odpadu.

Lahve  
z Japonska

 všechny lahve se shromaž
ďují v Japonsku, kde se z nich 
vyrábí fólie. Po moři se potom 
přepraví do Itálie, kde se apli
kuje na dvířka.

„V ideálním případě by měla 
celá výroba samozřejmě probí
hat na jednom místě, toho  
se nám však ještě nepodařilo 
dosáhnout,” říká Anna 
 Granath.

1 miliarda

1 000 lahví 
= jedna kuchyně
Téměř 1 000 PET lahví je potřeba na výrobu 
fólie na jednu kuchyni standardních rozměrů 
s 20 dvířky a odpovídajícím počtem panelů. 

25 lahví 
= jedna dvířka
25 půllitrových PET lahví je potřeba 
k výrobě fólie na dvířka KUNGSBACKA  
o rozměrech 40 × 80 cm. 

KUNGSBACKA je vyrobena výhradně z recy
klovaných PET lahví a z recyklovaného dřeva. 
Do budoucna se při využití této iniciativy může 

snížit spotřeba ropy o miliony litrů ročně.

Hodně 
štěstí!


