
Designerska kuchnia ogrodowa ELBA
Stal Corten jest często „wisienką na 
torcie” w ogrodach o wysokiej jakości.

KUCHNIE 
OGRODOWE 
2021
CENNIK
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KUCHNIE OGRODOWE ELBA I IBIZA 
GRILLUJ I CIESZ SIĘ OGRODEM
Dla wielu miłośników ogrodów dodatkowa kuchnia w ogrodzie sprawia, że przebywanie w nim jest jeszcze przyjemniejsze 
zwłaszcza w gronie najbliższych przyjaciół lub rodziny.
Gartenmetall® projektuje i produkuje na indywidualne zamówienie kuchnie ogrodowe z elementami szafek wykonanych z metalu 
i eleganckimi blatami roboczymi z naturalnego kamienia, stali nierdzewnej lub ceramiki szklanej. Ty decydujesz o wymiarach, 
podziale modułów szafy i układzie. Produkcja odbywa się wyłącznie w Niemczech, dzięki czemu jakość dostarczonej kuchni spełnia 
najwyższe standardy.
Prezentowane tutaj metalowe kuchnie ogrodowe wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością i przemyślanym 
systemem modułowym. 

Możliwości i warianty planowania i konfiguracji indywidualnej kuchni ogrodowej wydają się nieograniczone. Aby jak najbardziej 
zbliżyć się do indywidualnych oczekiwań klientów, Gartenmetall® zdecydował się zaoferować dwie zasadniczo różne koncepcje 
konstrukcji kuchni. Cechą wspólną obu modeli jest to, że moduły szafy są wykonane z solidnej, odpornej na warunki 
atmosferyczne i trwałej stali nierdzewnej lub stali corten. Połączenie obu systemów nie jest technicznie możliwe.  

OPIS 

KUCHNIA OGRODOWA ELBA o konstrukcji stalowej KUCHNIA OGRODOWA IBIZA o konstrukcji stalowej

gartenmetall" I 

Budowa i technologia szafy
• Szafki dolne są zawsze wyposażone w szuflady o dużej pojemności 

z wysokiej jakości złączkami push-to-open
• Dostawa zawsze obejmuje kompletne moduły w konstrukcji 

monoblokowej. 
• Wagę kuchni często przekracza 400 kg.
• Dostępne wbudowane grille gazowe
• Wbudowane mogą być tylko urządzenia, które można obsługiwać 

od góry np. grille gazowe.

Dostępne opcje
• Dodatkowa szuflada wewnętrzna w szufladach o dużej pojemności 

z wysokiej jakości mechanizmem push-to-open
• Wbudowane armatura: zlew i kran
• Zintegrowana szyna oświetleniowa LED w obszarze listwy 

przypodłogowej
• Wbudowany grill gazowy obsługiwany TYLKO od góry
• Blat kuchenne można swobodnie  dobierać
• Możliwe wymiary specjalne

Ograniczenia
• Integracja lodówki zewnętrznej jest możliwa tylko jako 

wyposażenie dodatkowe, w razie potrzeby z obudową optyczną.
• Wbudowanie grilla gazowego obsługiwanego z przodu nie jest 

możliwe
• Kuchnia nie jest przeznaczona do ustawiania na kółkach, ponieważ 

jej całkowity ciężar jest zbyt duży

Cena (Euro)
• Wyższy poziom cenowy dzięki solidnej konstrukcji i szczególnie 

wygodnej obsłudze z wysokiej jakości elementami okuć.
• Niewielkie prace montażowe na miejscu, dostawa jako kompletny 

moduł.

Budowa i technologia szafy
• Jednostki bazowe są wyposażone w magnetycznie zamykane drzwi skrzydłowe 
• Lżejsza konstrukcja
• Można zintegrować wiele typowych wbudowanych grilli gazowych

Dostępne opcje
• Dodatkowa szuflada wewnętrzna z wysokiej jakości mocowania typu push-to-open
• Wbudowany zlew i kran
• Zintegrowana szyna oświetleniowa LED w obszarze listwy przypodłogowej
• Blat kuchenne można swobodnie  dobierać
• Zestaw kółek transportowych 
• Dopasowany moduł szafy z chłodnicą zewnętrzną
• Wkład do kosza na śmieci, który można wyciągnąć za podwójnymi drzwiami
• Możliwe wymiary specjalne
• Brak możliwości łączenia z kuchnią ogrodową ELBA.
• Brak funkcji push-to-open

Cena (Euro)
• Wyższy poziom cenowy dzięki solidnej konstrukcji i szczególnie wygodnej obsłudze z 

wysokiej jakości elementami okuć.
• Niewielkie prace montażowe na miejscu, dostawa jako kompletny moduł.





KUCHNIE OGRODOWE ELBA 

Najpopularniejsze zestawy kuchenne z grillem gazowym ze stali nierdzewnej, blatem kuchennym i metalową szafką dolną

Kuchnia ogrodowa ELBA wykonana z metalu - kompletne zestawy
Szczególnie popularne kombinacje, w pełni zmontowane i gotowe do ustawienia. Ze zintegrowaną ścianą tylną, nóżkami o regulowanej 
wysokości i listwą przypodłogową. W zestawie: blat roboczy o gr. 30 mm, z wysokiej jakości czarnego granitu "NERO ASSOLUTO", powierzchnia 
szlifowana i szczotkowana, krawędzie polerowane i fazowane. Wysokość robocza ok. 900 mm. Każda szafka dolna jest w pełni wyposażona, w 
wysuwaną szafkę z amortyzacją i samodomykaniem. Maksymalne obciążenie szuflady i wysuwanej szafki: po 40 kg. Zestaw zawiera wysokiej 
jakości wbudowany grill gazowy ze stali nierdzewnej,  z obsługą od góry,  z okapem, termometrem, z 6 potężnymi palnikami ze stali nierdzewnej i 
regulowanymi kontrolkami palnika.

*) Wymiary korpusu podstawowego o 80 mm mniejsze w zakresie  długości i głębokości ze względu w stosunku do wymiarów 
blatu.

Art. Nr. Opis Dł (L)/  

Szerok. (T) [€]              [€]           [€]

48 XX 22-22- 
2000-730 

1x szafka podstawowa 900 mm z 2x ścianami bocznymi po 60 
mm
1x przedłużenie szafki bazowej 900 mm wraz z podstawą
Zestaw zawiera 2x duże szuflady z funkcją push-to-open, nie 
ma szuflady pod grillem gazowym
1x płyta granitowa "NERO ASSOLUTO" 2000 mm, 30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature ProLine
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet 

L: 2.000 mm
T: 730 mm 

Waga:  
400 kg 

2.271,60 €
1.956,60 €

2,0x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

9.198,60 € 
8.278,74 € 

2.524,00 €
2.174,00 €

2,0x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

9.668,40 € 
8.701,56 € 

1.262,00 €
1.087,00 €

2,0x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

7.319,40 € 
6.587,46 € 

48 XX 24-22- 
2900-730 

1x szafka podstawowa 900 mm z 2x ścianami bocznymi po 60 
mm
2x przedłużenie szafki bazowej 900 mm wraz z podstawą
Zestaw zawiera 3x duże szuflady z funkcją push-to-open, 
1x płyta granitowa "NERO ASSOLUTO" 2900 mm, 30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature ProLine
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet  

L: 2.900 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
560 kg 

2.271,60 € 
2x 1.956,60 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

11.825,16 € 
10.642,64 € 

2.524,00 € 
2x 2.174,00 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

12.512,36 € 
11.261,12 € 

1.262,00 € 
2x 1.087,00 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

9.076,36 € 
8.168,72 € 

48 XX 26-22- 
2900-730 

1x szafka bazowa 900 mm z 2x ściankami bocznymi po 60 mm 
2x przedłużenie szafki bazowej 900 mm wraz z podstawą
Zestaw zawiera 3x duże szuflady z funkcją push-to-open, 
1x płyta granitowa "NERO ASSOLUTO" 2900 mm, 30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature ProLine
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy
1x zlew i kran ze stali nierdzewnej
1x dopłata za okrągłe wycięcia w obszarze roboczym

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet   

L: 2.900 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
550 kg 

2.271,60 € 
2x 1.956,60 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 
296,50 € 
195,50 € 

12.317,16 € 
11.085,44 € 

2.524,00 € 
2x 2.174,00 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 
296,50 € 
195,50 € 

13.004,36 € 
11.703,92 € 

1.262,00 € 
2x 1.087,00 € 

2,9x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 
296,50 € 
195,50 € 

6.582,16 € 
5.923,94 € 

WYMIARY/CENY

Eleganckie wysuwane 
szafki z 

 funkcją „Push-to-open” 

Gartenkiiche ELBA aus Metali - Komplettpakete 

-

Mit integrier 

Spulbecker 

Ede/sta 

---

gartenmetall" I 

Kuchnie ogrodowe ELBA - gotowe zestawy

Wbudowany okrągły zlew ze stali 
nierdzewnej z kranem

Stal malowana 
prosz.

Stal nierdzewna Stal Corten



46_1206

Kuchnia ogrodowa ELBA z szufladami, tutaj z blaemt z 
granitu "NERO IMPALA".

46_1214

Możliwe są również narożniki 
kuchenne.
Kuchnię można dostosować 
praktycznie do każdej 
konfiguracji.

Na życzenie zamiast systemu szuflad z funkcją 
„push-to-open” możliwe są również  szafki z 
drzwiami. Ponieważ jest to produkt na zamówienie, 
do drzwi skrzydłowych należy doliczyć dodatkową 
cenę.

Pojemna szuflada
z funkcją „push to open” 
bez uchwytów.

Szerokie i pojemne szuflady zapewniają 
dużo miejsca na napoje. Tutaj z 
dodatkową wewnętrzną szufladą w 
wysuwanej szafce.

46_121646_301



KUCHNIE OGRODOWE ELBA

Szafka dolna z wysuwaną szafką i 
szufladami (pokazana z blatem roboczym)

Szafka dolna z szufladami, drzwiami 
skrzydłowymi, szufladą wewnętrzną i 
wysuwaną szafką

Szafka dolna jako moduł do kuchni ogrodowej
Stwórz swoją wymarzoną kuchnię ogrodową: skonfiguruj szafkę dolną, dodaj blat kuchenny i być może wbudowany grill lub inne 
urządzenie. Gotowe! Każda pojedyncza szafka dolna jest w pełni wyposażona w jedną szufladę i jedną pułkę z funkcją szuflady, z 
tłumieniem i samodomykaniem. Wszystkie okucia są markowymi produktami wysokiej jakości i nadają się do użytku na zewnątrz. 
Maksymalne obciążenie szuflady i wysuwanej szafki: po 40 kg. Wysokość szuflady: 140 mm, użytkowa wysokość szafki 
szufladowej: 360 mm. Regulacja wysokości 870 mm ± 20 mm. Głębokość szafki bazowej 650 mm. Indywidualna produkcja 
wykonana przez Gartenmetall®.

Materiał 
Art. Nr. 48 03 3X Stal Corten (03) 

Art. Nr. 48 13 3X Stal nierdzewna (V4A) (13) 

 Ceny netto[€]  

Art. Nr. 48 19 3X 

- Długość
- ……….

- ……….

- ………. Stal nierdzewna, malowana proszkowo(19) 

Wszystkie ceny  nie uwzględniają kosztu blatu kuchennego. ceny netto 

Art. Nr. Opis Długość Waga St. nierdz. m 
(19) [€]

Stal nierdz Stal Corten  

48 XX 32- 

0600 

Podstawowa szafka dolna z 2 ścianami 
bocznymi, każdy 60 mm, do kuchni 
ogrodowej ELBA
Szafka dolna, w pełni wyposażona w cokół, 
regulowane nóżki, w tym wysuwana szafka i 
szuflada z amortyzacją i samodomykaniem.

600 mm 115 kg 1.930,90 € 

(13)  [€] 

2.145,40 €

(03) [€] 

1.072,70 €

48 XX 32- 

0900 
900 mm 150 kg 2.271,60 € 2.524,00 € 1.262,00 € 

Dopłata za dodatkowe moduły szafy z wysuwanymi szufladami 

48 XX 34- 

0600 

Poszerzenie szafki stojącej do kuchni 
ogrodowej ELBA
Szafka dolna, w pełni wyposażona w cokół, 
regulowane nóżki, w tym wysuwana szafka i 
szuflada z amortyzacją i samodomykaniem.

600 mm 85 kg 1.663,10 € 1.847,90 € 924,00 € 

48 XX 34- 

0900 
900 mm 108 kg 1.956,60 € 2.174,00 € 1.087,00 € 

Dopłata: dodatkowa wewnętrzna szuflada 
48 00 48- 

01-0600-180

Dodatkowa szuflada wewnętrzna w 
wysuwanej szafce. Stwórz dodatkowe 
miejsce do przechowywania.
Z amortyzacją i samodomykaniem. 

600 mm 8 kg 448,50 € 448,50 € 448,50 € 

48 00 48- 

01-0900-180
900 mm 10 kg 465,00 € 465,00 € 465,00 € 

Dopłata za dodatkowe moduły szafy z drzwiami skrzydłowymi 

48 XX 35- 

0600 

Poszerzenie szafki stojącej do kuchni 
ogrodowej ELBA
Szafka dolna z cokołem, regulowanymi 
nóżkami, szufladą (do potwierdzenia) i 
dwuskrzydłowymi drzwiami. Dopłata, jak 
poza standardem. 

600 mm 70 kg 1.723,10 € 1.917,90 € 974,00 € 

48 XX 35- 

0900 
900 mm 90 kg 2.016,60 € 2.244,00 € 1.137,00 € 

SYSTEM SZUFLAD

Panel boczny po obu stronach po 60 mm

Szuflada z podstawą

Szuflada wewnętrzna (opcja)

Szuflada szafki z uchwytem

Podwójne drzwi wysuwana szafka

Listwy i regulowane nóżki 

-

gartenmetall" I 
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KUCHNIE OGRODOWE ELBA

Wymiary korpusu podstawowego o 80 mm mniejsze w zakresie  długości i głębokości ze względu w stosunku do wymiarów blatu.*)  

Art. Nr. Opis Długość (L)/ 
Szerok. (T)

46 XX 20-22- 
2740-730 

1x szafka pod grill gazowy 855 mm
2x szafka podstawowa 900 mm
Blat z granitu "NERO ASSOLUTO"2x 940 mm , 30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature S3000
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy
Zestaw przyłączeniowy do szafki bazowej
1x listwa przypodłogowa z boku

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet

L: 2.740 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
ok. 350 kg 

1.112,40 € 
2x 1.224,20 € 

1,88x 744,40 € 
1.988,80 € 

222,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   52,60 € 

7.277,97 € 
6.550,17 € 

972,50 € 
2x 1.009,50 € 

1,88x 744,40 € 
1.988,80 € 

222,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   45,20 € 

6.701,27 € 
6.031,14 € 

   [€] 
799,20 € 

2x 773,40 € 
1,88x 744,40 € 

1.988,80 € 
222,50 € 

2x 18,70 € 
16,40 € 

   36,90 € 
6.046,67 € 
5.442,00 € 

46 XX 20-13- 
2740-730 

1x szafka pod grill gazowy 855 mm
2x szafka podstawowa 900 mm
Blat  ze stali nierdzewnej 2x 940 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature S3000
1x osłona ochronna zestawu przyłączeniowego grilla 
gazowego do szafki bazowej
1x listwa przypodłogowa z boku

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet

L: 2.740 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
ok. 230 kg 

1.112,40 € 
2x 1.224,20 € 

1,88x 203,20 € 
1.988,80 € 

222,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   52,60 € 

6.260,52 € 
5.634,47 € 

972,50 € 
2x 1.009,50 € 

1,88x 203,20 € 
1.988,80 € 

222,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   45,20 € 

5.683,82 € 
5.115,44 € 

799,20 € 
2x 773,40 € 

1,88x 203,20 € 
1.988,80 € 

222,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   36,90 € 

5.029,22 € 
4.526,30 € 

46 XX 24-22- 
3080-730 

1x szafka pod grill gazowy 1200 mm
2x szafka podstawowa 900 mm
3,08 m blat granitowy "NERO ASSOLUTO", 30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature ProLine
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy
Zestaw przyłączeniowy do szafki bazowej
Listwy przypodłogowe z boku

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet

L: 3.080 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
ok. 350 kg 

1.575,60 € 
2x 1.224,20 € 

3,08x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

2x 18,70 € 
16,40 € 

 52,60 € 
9.904,75 € 
8.914,27 € 

1.175,90 € 
2x 1.009,50 € 

3,08x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

2x 18,70 € 
16,40 € 

   45,20 € 
9.068,25 € 
8.161,42 € 

891,90 € 
2x 773,40 € 

3,08x 744,40 € 
2.986,20 € 

219,00 € 
276,40 € 

2x 18,70 € 
16,40 € 

   36,90 € 
8.303,75 € 
7.473,37 € 

46 XX 26-22- 
2800-730 

1x szafka pod grill gazowy 855 mm
1x szafka podstawowa 900 mm
1x szafka dolna na lodówkę 960 mm
Blat granitowy "NERO ASSOLUTO", 1x 940 mm + 1 x 1000 
mm  30 mm
1x grill gazowy BEEFEATER BBQ Signature S3000
1x pokrowiec ochronny na grill gazowy
1x zlew i kran ze stali nierdzewnej
1x dopłata za okrągłe wycięcie
1x lodówka z podwójnymi drzwiami
Zestaw przyłączeniowy do szafki bazowej
1x listwy przypodłogowej z boku

Suma cen indywidualnych
Cena całego pakietu minus -10% zniżki na pakiet

L: 2.800 mm 
T: 730 mm 

Waga:  
ok. 370 kg 

1.112,40 € 
1.224,20 € 

984,20 € 
0,94x 744,40 € 
1,00x 744,40 € 

1.988,80 € 
222,50 € 
296,50 € 
195,50 € 

2.395,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   52,60 € 

9.970,13 € 
8.973,12 € 

972,50 € 
1.009,50 € 

779,20 € 
0,94x 744,40 € 
1,00x 744,40 € 

1.988,80 € 
222,50 € 
296,50 € 
195,50 € 

2.395,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   45,20 € 

9.403,13 € 
8.462,82 € 

799,20 € 
773,40 € 
533,40 € 

0,94x 744,40 € 
1,00x 744,40 € 

1.988,80 € 
222,50 € 
296,50 € 
195,50 € 

2.395,50 € 
2x 18,70 € 

16,40 € 
   36,90 € 

8.739,63 € 
7.865,67 € 

WYMIARY/CENY

Z zewnętrzną lodówką i 
blatem kuchennym z 

czarnego granitu "NERO 
ASSOLUTO"

Ze zintegrowanym, 
okrągłym wbudowanym 
zlewem i baterią ze stali 

nierdzewnej  

Art. Nr. 46 XX 24-22-3080-730 

Art. Nr. 46 XX 26-22-2800-730 

Popularne zestawy z grillem gazowym ze stali nierdzewnej, blatem kuchennym, wbudowaną lodówką i metalową szafką dolną

Kuchnia ogrodowa IBIZA wykonana z metalu - kompletne pakiety
Szczególnie popularne zestawy, w pełni zmontowane i gotowe do ustawienia. Ze zintegrowaną ścianą tylną, nóżkami o regulowanej wysokości i 
listwą przypodłogową. W dostawie blat. Z wysokiej jakości wbudowanym grillem gazowym ze stali nierdzewnej i zewnętrzną lodówką typu 
BEEFEATER. Kompletne pakiety można uzupełnić o opcje w szafkach skrzydłowych (np. szuflada wewnętrzna, półka itp.). 

405

Gartenkiiche IBIZA aus Metall - Komplettpakete 

Art. Nr. 46 XX 20-22-2740-730 mit Granitplatte 

-

Art. Nr. 46 XX 24-22-~mm_ nn 

Art. Nr. 46 XX 26-22-2800-730 

---
___ € 

€ 

,( 

,( 

,( 

,( 

,( 

,( 

,( 

___ ,€ 
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Budowa i technologia 
Art. Nr. 46 XX 20-22-2740-730 z płytą granitową

Stal malowana 
proszk. 

Stal nierdzewna Stal Corten
[€][€]



46_306

46_305

Kuchnia ogrodowa IBIZA w kolorze 
antracytowym RAL 7016 z blatem 
kuchennym ze stali nierdzewnej 
polerowanej rotex.



46_307

46_30946_310

46_31146_308
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46_312



46_315

46_314



46_317

46_316





27_7032

46_323

46_32146_320
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