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ENHET
keukensysteem

Minder plannen, meer leven
ENHET is niet alleen makkelijk aan te kopen, maar ook eenvoudig 
aan te passen als dat nodig is of als je daar zin in hebt. Je kan kiezen 
tussen kant-en-klare combinaties online en je favoriete keuken 
in slechts enkele muisklikken aanschaffen. Alle onderdelen zijn 
makkelijk en op een intuïtieve manier te monteren, zonder speciaal 
gereedschap. 

Het speelse ontwerp in verschillende kleuren zal je inspireren om 
jouw ENHET zo samen te stellen dat ze jouw persoonlijkheid perfect 
uitstraalt. Met een combinatie van gesloten kasten en open planken 
in stabiele metalen kastelementen waarop je je favoriete spullen 
kan uitstallen. De rest stop je weg achter de kastdeurtjes. De ENHET 
keukenelementen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en 
dieptes zodat je ze makkelijk aanpast aan een kleinere ruimte.

Meer informatie in  
de garantiebrochure.

IKBE21_ENHET_bg_NL_R1

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een medewerker aan 
of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie op het prijskaartje of op de 
website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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Je nieuwe IKEA keuken, van begin tot einde. Deze planninggids is jouw keukenwerkboek. Hij begeleidt je bij  
elke stap in het proces, van het opmeten en plannen tot het bestellen en installeren van je nieuwe keuken. 

Je nieuwe IKEA keuken, van begin  
tot einde

IKEA Home Planner

Het boekje Jouw nieuwe IKEA keuken is jouw gids voor de 
planning, het opmeten, het bestellen en het plaatsen van jouw 
nieuwe IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA woonwarenhuis 
of ga even kijken op IKEA.be

Ontwerp de ENHET keuken van je dromen in 3D en krijg meteen 
de prijs van elk detail én de volledige keuken.  
Druk je plannen en productlijst thuis af of sla ze op met de 
IKEA website. In het IKEA woonwarenhuis kan je je ontwerp 
bespreken en krijg je heel wat advies van onze keukenexperts. 
Meer info op IKEA.be

ONZE SERVICES

Ons ruim service-aanbod geeft je de vrijheid om zelf het prijskaartje van je keuken te bepalen niet alleen door de producten te 
kiezen die bij je budget passen, maar ook door wat je beslist zelf te doen en wat wij voor jou opknappen. Op deze pagina vind je de 
verschillende services die we je aanbieden ter ondersteuning. Voor meer details over services spreek je een medewerker aan in jouw 
IKEA woonwarenhuis of ga je naar IKEA.be/diensten

KEUKENPLANNINGSERVICE LEVERING
PLAATSING  
ELEKTROTOESTELLEN

Uiteraard kan je je keuken zelf 
ontwerpen. Je kan daarvoor 
langskomen op de keukenafdeling in 
je winkel. Onze medewerkers maken 
graag tijd om je op weg te helpen. Maar 
je kan het jezelf ook makkelijk maken 
met onze planningservice. Je bespaart 
er een hoop tijd mee en je krijgt een 
keukenplan dat helemaal aan je wensen 
beantwoordt.

De meeste van onze producten zijn zo 
ontworpen en verpakt dat je ze zelf kan 
meenemen. Maar als je dat wilt, leveren 
we alles bij je thuis of op kantoor.

Onze installatiepartner komt bij je 
langs en zorgt voor de plaatsing van 
je nieuwe IKEA elektrotoestel in je 
bestaande keuken. Als je dat wenst, 
kunnen zij ook je oude toestel voor 
jou demonteren en het eventueel 
meenemen voor milieuvriendelijke 
verwerking.  
Meer info op IKEA.be/diensten

MONTAGE
Wij installeren jouw nieuwe keuken 
en coördineren de werken van 
begin tot eind. Vóór de installatie 
doen we een laatste controle om 
zeker te zijn dat de bestelling en de 
afmetingen helemaal correct zijn. 
Professionele keukeninstallateurs 
doen de tijdrovende klusjes zoals de 
spoelbakken, kranen, werkbladen en 
toestellen plaatsen. Je keuken wordt 
geplaatst volgens de strengste normen 
en je krijgt 2 jaar gratis garantie op de 
afwerking en de installatie. 

De keukenmontage omvat:
• Montage en installatie van alle 

kasten
• Installatie van werkbladen, inclusief 

uitsparingen voor  
de spoelbak/kookplaat

• Installatie en aansluiting van  
de spoelbak, de kraan met sifon, 
de IKEA elektrotoestellen op 
elektriciteit en gas en de IKEA 
werkbladverlichting 

• Installatie van de 
bedekkingspanelen, handgrepen 
en kastinrichting (planken, 
manden, enz.).

die je het leven  
makkelijker maken.



4

JE KEUKEN INRICHTEN

In een nette keuken breng je graag tijd door. Wanneer je je 
keuken plant, denk dan even na hoe je zo goed mogelijk je 
werkruimte, kasten en kastelementen aan het werk zet om te 
voldoen aan jouw persoonlijke behoeften.

We hebben een ruime keuze aan accessoires die je met de open 
ENHET kastelementen kan combineren om je ENHET oplossing 
nog functioneler en veelzijdiger te maken. 
Bekijk alle functies van de ENHET accessoires op pagina 26.

1. Een vrijstaande/flexibele kookplaat kan je aan haken aan de 
zijkant van het open onderkastelement hangen. Zo heb je 
meer ruimte om te hakken en te snijden. 

2. Een open kastelement onder de kookplaat biedt een goed 
overzicht en houdt potten, pannen en kleine toestellen bij de 
hand tijdens het koken. 

3. Voor een volledig functionele keuken zet je een koelkast/
vriezer naast de oplossing. Of je maakt er een wasruimte van 
door een wasmachine naast de opbergoplossing te plaatsen.

4. Gebruik lades om klein keukengerei, maar ook grote potten 
handig op te bergen. Met lades die je bijna helemaal kan uit-
trekken, heb je een goed overzicht en kan je makkelijk overal 
bij. Gebruik inzetten, dozen en bordhouders om je lades op 
orde te houden.

5. De binnenkant van de spoelbakkast zet je aan het werk met 
een HÅLLBAR afvalscheidingssysteem. Met een afvalschei-
dingsoplossing onder de spoelbak voorkom je vlekken en 
vuil door het verplaatsen van afval van de spoelbak naar de 
vuilnisemmer.

6. Met de ENHET stang met haken en de SKATTÅN dozen benut 
je elke centimeter onder het bovenkastelement en maak je 
plaats vrij op het werkblad.

7. De ENHET draaiplank biedt je snel en makkelijk toegang tot 
je kruidenpotjes en espressokopjes.

8. De hangende ENHET plankinzet creëert opbergruimte tussen 
de planken in het open ENHET kastelement

1

23

4

5

6

7
8
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ADD-ONCOMBINATIES

Maak extra plaats voor activiteiten
Jouw keuken is het middelpunt van je woning en moet niet 
alleen mooi, maar ook functioneel zijn. ENHET kan je makkelijk 
uitbreiden met elementen die meer opbergmogelijkheden 
bieden zodat je plaats hebt om gezellig samen te eten of een 
babbeltje te slaan. Met dit in gedachten hebben we een ruim 
assortiment uiteenlopende add-oncombinaties ontwikkeld die 
aansluiten bij verschillende noden en die je helpen je ruimte 
efficiënt te benutten.

Opbergen
Een compacte woning vraagt om slimmere oplossingen. 
Wanneer alles zijn plekje heeft in een opbergoplossing met 
open kasten om je favoriete spullen uit te stallen en kasten met 
deuren en fronten om rommel weg te bergen, kan je ook in een 
kleinere keuken een rustige en uitnodigende sfeer creëren. Met 
enkele hoge kasten die geweldige opbergmogelijkheden bieden 
zonder al te veel vloerruimte in te nemen en een open wand-
kast voor de dingen die je vaak gebruikt. 

Werkruimte 
Koken gaat makkelijker wanneer je veel werkruimte hebt, 
daarom biedt ENHET diverse elementen die je aan je oplossing 
kan toevoegen. Een keukeneiland, bijvoorbeeld, is perfect om je 
boodschappen neer te zetten, eten klaar te maken en buffetten 
uit te stallen, en de planken onder het werkblad bieden ook 
opbergruimte. De ENHET kasten en basiselementen zijn niet al-
leen geweldig om keukenspullen in op te bergen, je kan er ook 
dingen die je dagelijks gebruikt op kwijt, zoals een draagbare 
kookplaat of een koffiemachine. 

Zitoplossingen 
Zelfs in een kleine ruimte zijn er veel mogelijkheden om je 
keuken om te toveren tot een uitnodigende plek waar iedereen 
graag tijd doorbrengt. Een keukeneiland is een leuke plek in 
je ENHET keuken waar je even kan gaan zitten voor een snelle 
hap en waar jij en je vrienden samen kunnen koken of gewoon 
gezellig kunnen bijpraten. Wees creatief met diepe en ondiepe 
elementen om ruimte te creëren voor een kruk of stoel die je 
onder het eiland kan schuiven. 

ENHET complete keuken + ENHET add-oncombinatie

Bekijk alle complete ENHET keukens op pagina 8.
Bekijk alle ENHET add-oncombinaties op pagina 19.
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Kasten vinden die perfect bij jou passen is makkelijker dan je denkt. Op deze pagina krijg je 
een overzicht van alle kasten, keukenelementen en verschillende afmetingen in het ENHET 
keukensysteem. Op de volgende pagina's vind je alle beschikbare onderdelen en prijzen.

OP MAAT VAN JOUW RUIMTE

Gesloten kasten

Hoge kast met planken
H 180 cm
verkrijgbaar in 
30×30 cm

Bovenkast met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
80×15 cm  80×30 cm 

Bovenkast met plank 
H 60 cm
verkrijgbaar in 
60×30 cm

Onderkast met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Onderkast met 3 lades
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×60 cm
60×60 cm
80×60 cm

Onderkast voor oven
H 75 cm
verkrijgbaar in 
60×60 cm
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Open kastelementen

Onderkast voor spoelbak
H 75 cm
verkrijgbaar in 
60×60 cm

Hoog kastelement met planken
H 180 cm
verkrijgbaar in 
30×30 cm
60×30 cm

Onderkastelement met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×60 cm
60×60 cm

Bovenkastelement met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
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ENHET COMPLETE KEUKEN

Een complete keuken in huis halen was nooit zo makkelijk. 
We hebben ENHET elementen gecombineerd tot een aantal 
praktische oplossingen die je op onze website vindt en meteen 
kan kopen. Het enige wat je moet doen, is de keuken vinden die 

bij je behoeften en persoonlijkheid past. Door open en gesloten 
opbergers te combineren, verschillende kleuren te gebruiken 
en alle accessoires die je wil toe te voegen, heb je in geen tijd 
een keuken op maat met alle functies die je wil.

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115
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EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K508
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ENHET COMPLETE KEUKEN

ENHET K100 103×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie is slechts 103 cm breed, maar biedt een perfecte mix van open en 
gesloten opbergers en alle functies die je nodig hebt. 

Deze combinatie met Kastelement, wit
Kastelement,  
antraciet

Standaard deur, wit 393.366.81 284,- 693.367.12 279,-
Lijstdeur, grijs 493.366.90 362,- 393.367.18 368,-
Deur, eikenpatroon 893.367.06 300,- — —
Deur, betonpatroon 293.367.09 300,- 293.367.33 322,-

ENHET K101 103×63,5 cm. H 222 cm. 
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze neemt slechts 103 cm in. 

Deze combinatie met Kastelement, wit
Kastelement,  
antraciet

Standaard deur, wit 993.368.95 271,50 293.369.26 251,50
Lijstdeur, grijs 593.369.01 336,- 993.369.61 354,-
Deur, eikenpatroon 293.369.12 265,- — —
Deur, betonpatroon — — 693.370.14 316,-
Standaard deur, betonpatroon/wit 593.369.20 260,- — —

ENHET K102 123×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt open en gesloten opbergers, werkruimte en plaats voor 
inbouwtoestellen, en neemt slechts 123 cm in. 

Deze combinatie met Kastelement, wit
Kastelement,  
antraciet

Standaard deur, wit 193.370.21 264,50 693.370.66 264,50
Lijstdeur, grijs 893.370.46 334,- 793.370.75 344,-
Deur, eikenpatroon 493.370.53 273,- — —
Deur, betonpatroon 793.370.61 273,- 393.370.82 294,-

ENHET K103 123×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfect mix van open en gesloten opbergers en een werk- 
en kookzone, en dat op slechts 123 cm. 

Deze combinatie met Kastelement, wit
Kastelement,  
antraciet

Standaard deur, wit 593.370.95 274,- 993.371.16 274,-
Lijstdeur, grijs 593.376.46 358,- 493.371.33 368,-
Deur, eikenpatroon 993.371.02 296,- — —
Deur, betonpatroon 293.371.10 296,- 493.371.66 318,-
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De totale breedte van de keuken houdt rekening met 1,5 cm overhang aan beide kanten van het werkblad. 
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET COMPLETE KEUKEN

ENHET K104 123×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, en de 
functies die je nodig hebt in een kleine maar goed geplande ruimte. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.371.71 318,50 393.372.23 349,-
Lijstdeur, grijs 893.371.74 382,- 093.372.29 382,-
Deur, eikenpatroon 593.372.17 349,- — —
Deur, betonpatroon 993.372.20 349,- 493.372.32 362,-

ENHET K105 143×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie is slechts 143 cm breed, maar biedt een perfecte mix van open en 
gesloten opbergers en alle functies die je nodig hebt. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 793.372.35 279,- 693.372.50 276,-
Lijstdeur, grijs 193.372.38 341,- 393.372.56 353,-
Deur, eikenpatroon 993.372.44 291,- — —
Deur, betonpatroon 293.372.47 291,- 793.372.59 303,-
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ENHET K106 163×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie is een perfecte mix van open en gesloten opbergers en biedt ruimte 
voor vrijstaande toestellen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.372.65 283,50 993.372.82 287,-
Lijstdeur, grijs 893.372.68 333,- 693.372.88 353,-
Deur, eikenpatroon 193.372.76 292,- — —
Deur, betonpatroon 593.372.79 292,- 093.372.91 303,-

ENHET K107 163×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, maar ook 
een kook- en werkzone in een kleine, goed geplande ruimte. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 193.372.95 353,50 693.373.49 377,-
Lijstdeur, grijs 893.373.10 405,- 293.373.65 429,-
Deur, eikenpatroon 593.373.35 399,- — —
Deur, betonpatroon 393.373.41 399,- 093.373.71 396,-
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De totale breedte van de keuken houdt rekening met 1,5 cm overhang aan beide kanten van het werkblad. 
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET K109 183×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, maar ook 
een kook- en werkzone in een kleine, goed geplande ruimte. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.374.61 404,- 993.375.12 421,-
Lijstdeur, grijs 093.374.70 478,- 193.375.25 478,-
Deur, eikenpatroon 893.374.90 436,- 593.375.47 498,-
Deur, betonpatroon 093.374.94 436,- 793.375.32 468,-

ENHET K110 183×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, een kook- 
en werkzone en slim gepositioneerde toestellen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.372.94 378,50 893.373.48 402,-
Lijstdeur, grijs 993.373.19 465,- 293.373.70 475,-
Deur, eikenpatroon 893.373.34 425,- — —
Deur, betonpatroon 993.373.38 425,- 993.373.76 452,-

ENHET K111 183×63,5 cm. H 222 cm.
Hier hebt u open en gesloten opbergers, ruimte voor een vrijstaand meubel en 
voldoende ruimte om eten klaar te maken of de was te vouwen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.373.87 339,- 193.374.60 296,-
Lijstdeur, grijs 193.374.41 359,- 093.374.65 373,-
Deur, eikenpatroon 493.374.49 311,- — —
Deur, betonpatroon 693.374.53 311,- 893.374.71 323,-

ENHET K108 163×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, plaats voor 
toestellen en voldoende werkruimte als je een smalle kookplaat kiest. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 393.373.79 370,50 093.374.32 371,-
Lijstdeur, grijs 793.373.82 433,- 393.374.40 443,-
Deur, eikenpatroon 493.374.25 380,- — —
Deur, betonpatroon 693.374.29 390,- 293.374.50 393,-
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Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET K115 203×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt ruime lades waar je makkelijk bij kan, veel werkruimte als je 
een smalle kookplaat kiest en plaats voor inbouwtoestellen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 193.373.04 396,50 493.373.12 413,-
Lijstdeur, grijs 093.373.14 486,- 693.373.11 500,-
Deur, eikenpatroon 293.373.13 500,- — —
Deur, betonpatroon 793.373.15 509,- 393.373.17 460,-

ENHET K112 183×63,5 cm. H 222 cm.
In deze goed geplande ruimte heb je open en gesloten opbergers, een werkzone en 
plaats voor vrijstaande en ingebouwde toestellen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.374.74 293,- 893.375.03 300,-
Lijstdeur, grijs 193.374.79 362,- 193.375.11 372,-
Deur, eikenpatroon 293.374.93 310,- — —
Deur, betonpatroon 993.374.99 310,- 293.375.15 322,-

ENHET K113 183×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt gesloten opbergers om rommel weg te bergen, open 
opbergers om te pronken met je mooiste servies en een werk- en kookzone. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 393.374.21 372,50 393.374.16 389,-
Lijstdeur, grijs 793.374.19 472,- 893.374.14 496,-
Deur, eikenpatroon 593.374.20 415,- — —
Deur, betonpatroon 193.374.17 435,- 093.374.13 436,-

ENHET K114 203×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, plaats voor 
toestellen en voldoende werkruimte als je een smalle kookplaat kiest.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.374.07 424,- 393.374.02 438,-
Lijstdeur, grijs 693.374.05 576,- 193.373.99 606,-
Deur, eikenpatroon 493.374.06 457,- — —
Deur, betonpatroon — — 393.373.98 576,-
Standaard deur, betonpatroon/wit 193.374.03 514,- — —
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De totale breedte van de keuken houdt rekening met 1,5 cm overhang aan beide kanten van het werkblad. 
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET K116 223×63,5 cm. H 222 cm.
Open en gesloten opbergers, een werkzone en plaats voor inbouwtoestellen bieden 
een perfecte combinatie voor de dagelijkse chef-kok. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.377.34 417,50 793.377.49 466,-
Lijstdeur, grijs 293.377.37 566,- 493.377.55 607,-
Deur, eikenpatroon 093.377.43 525,- — —
Deur, betonpatroon — — 893.377.58 471,-
Standaard deur, betonpatroon/wit 393.377.46 470,- — —

ENHET K117 223×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie is een perfecte mix van open en gesloten opbergers en zet de 
ruimte slim aan het werk zodat je plaats hebt voor vrijstaande toestellen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.377.61 380,- 793.378.48 387,-
Lijstdeur, grijs 693.377.64 413,- 293.378.41 469,-
Deur, eikenpatroon 793.378.29 411,- — —
Deur, betonpatroon 893.378.38 391,- 093.378.61 413,-
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ENHET K118 243×63,5 cm. H 222 cm.
Dit is een perfecte combinatie wanneer je rommel en toestellen graag achter 
kastdeuren en lades verbergt voor een strakke, uniforme look. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.378.76 517,50 — —
Lijstdeur, grijs 393.378.88 587,- — —
Deur, eikenpatroon 293.379.21 578,- — —
Deur, betonpatroon 793.379.28 632,- — —

ENHET K119 243×63,5 cm. H 241 cm.
Deze combinatie heeft alle functies die een dagelijkse kok nodig heeft, samen met 
een sterke uitstraling en heel wat open opbergers. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 593.379.34 427,50 193.380.49 463,-
Lijstdeur, grijs 593.379.53 525,- 293.380.58 630,-
Deur, eikenpatroon 493.379.82 462,- — —
Deur, betonpatroon 793.380.46 522,- 493.380.62 465,-
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ENHET COMPLETE KEUKEN
De totale breedte van de keuken houdt rekening met 1,5 cm overhang aan beide kanten van het werkblad. 
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET K121 243×63,5 cm. H 241 cm.
Deze biedt een knusse ontbijthoek en sterke uitstraling met planken en een open 
plek voor een wandgemonteerde afzuigkap. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.381.43 474,- 993.381.87 427,-
Lijstdeur, grijs 193.381.53 484,- 293.382.18 494,-
Deur, eikenpatroon 593.381.70 477,- — —
Deur, betonpatroon 893.381.83 482,- 593.382.31 494,-

ENHET K122 243×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, veel 
werkbladruimte om eten klaar te maken of was te vouwen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.377.91 444,50 393.378.12 490,-
Lijstdeur, grijs 393.377.94 517,- 093.378.23 586,-
Deur, eikenpatroon 293.378.03 459,- — —
Deur, betonpatroon 193.378.08 459,- 593.378.30 527,-

ENHET K123 323×63,5 cm. H 241 cm.
Deze combinatie biedt een persoonlijke mix van open en gesloten opbergers, een 
ruime werkzone en alle functies die een chef in de dop nodig heeft. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.378.36 910,- 993.378.85 822,-
Lijstdeur, grijs 593.378.49 963,- 593.379.05 1.091,-
Standaard deur, eikenpatroon/wit 293.378.60 948,- — —
Deur, betonpatroon — — 593.379.10 945,-
Standaard deur, betonpatroon/wit 293.378.79 858,- — —

ENHET K120 243×63,5 cm. H 222 cm.
Deze goed doordachte combinatie biedt de perfecte mix van open en gesloten 
opbergers en veel plaats om eten klaar te maken. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.380.75 579,50 993.381.06 548,-
Lijstdeur, grijs 093.380.78 633,- 293.381.19 677,-
Deur, eikenpatroon 393.380.91 609,- — —
Deur, betonpatroon 693.380.99 579,- 293.381.24 658,-
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ENHET K502 121,5/185×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, en een 
keukeneiland om te koken, te werken, te snacken en het samen gezellig te maken. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.381.84 501,50 493.382.17 517,-
Lijstdeur, grijs 993.381.92 554,- 593.382.26 541,-
Deur, eikenpatroon 993.382.05 521,- — —
Deur, betonpatroon 593.382.12 556,- 393.382.32 604,-

ENHET K500 170,5/168,5×63,5 cm H 222 cm.
Deze hoekcombinatie biedt een mix van open en gesloten opbergers in een 
hoekoplossing die de workflow vergemakkelijkt omdat je alles bij de hand hebt. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.379.27 394,- 593.379.67 401,-
Lijstdeur, grijs 893.379.37 493,- 293.379.78 493,-
Deur, eikenpatroon 093.379.55 411,- — —
Deur, betonpatroon 093.379.60 411,- 793.379.85 513,-

ENHET K503 210,5/248,5×63,5 cm. H 226 cm.
Deze combinatie biedt plaats voor inbouwtoestellen en een hoekoplossing die de 
workflow vergemakkelijkt omdat je alles bij de hand hebt. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 193.381.29 670,- 593.381.27 639,-
Lijstdeur, grijs 793.381.31 728,- 793.381.26 824,-
Standaard deur, eikenpatroon/wit 393.381.33 709,- — —
Standaard deur, betonpatroon/wit 993.381.30 739,- 993.381.25 731,-

ENHET K501 181,5/121,5×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt veel opbergruimte in een open hoek en de flexibiliteit om de 
kookplaat weg te bergen zodat je plaats krijgt voor andere activiteiten. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.381.36 444,- 493.381.61 451,-
Lijstdeur, grijs 093.381.39 513,- 993.381.73 533,-
Deur, eikenpatroon 593.381.46 481,- — —
Deur, betonpatroon 993.381.54 466,- 493.381.80 483,-
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ENHET K504 181,5/245×63,5 cm H 241 cm.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers, en een 
keukeneiland dat een gezellige babbel tijdens het kokerellen mogelijk maakt.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.382.37 596,50 693.382.35 597,-
Lijstdeur, grijs 893.382.39 654,- 993.382.34 791,-
Deur, eikenpatroon 493.382.41 631,- — —
Deur, betonpatroon 093.382.38 620,50 193.382.33 684,-

15 cm
(5 ⅞")

40 cm
(15 ¾")

245 cm (96 ½")181.5 cm (71 ½")

63.5 cm
(25") 63.5 cm

(25")

15
0 

cm
 (5

9"
)

91
 c

m
 (3

5 
⅞

")

34
.5

 c
m

(1
3 
⅝

")

20 cm (7 ⅞")

ENHET K505 181,5/281,5×63,5 cm H 241 cm.
Deze oplossing vormt een knusse ontbijthoek met een sterke uitstraling dankzij de 
open planken, ideaal voor mensen die graag tijd in de keuken doorbrengen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 193.380.68 649,- 593.380.66 788,-
Lijstdeur, grijs 793.380.70 761,- 793.380.65 741,-
Deur, eikenpatroon 393.380.72 727,- — —
Deur, betonpatroon 993.380.69 737,- 093.380.64 791,-
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ENHET K506 261,5/221,5×63,5 cm. H 222 cm.
Deze oplossing biedt alle functies die je nodig hebt en voldoende ruimte om eten 
klaar te maken of kleren te vouwen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.380.23 738,- 093.380.21 859,-
Lijstdeur, grijs 193.380.25 853,- 293.380.20 893,-
Deur, eikenpatroon 793.380.27 867,- — —
Deur, betonpatroon 493.380.24 786,- 493.380.19 933,-

ENHET K507 190,5/228,5×63,5 cm H 222 cm.
Deze kleine combinatie biedt alle functies voor dagelijks gebruik, inclusief een goed 
geplande ruimte voor toestellen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 393.379.92 564,50 693.379.95 535,-
Lijstdeur, grijs 293.379.97 613,- 093.379.98 642,-
Deur, eikenpatroon 293.380.01 580,- — —
Standaard deur, betonpatroon/wit 193.379.93 515,- 493.379.96 538,-
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ENHET COMPLETE KEUKEN

ENHET K508 168,5/290,5×63,5 cm. H 241 cm.
Deze oplossing biedt wandopbergers in verschillende dieptes om aan jouw 
behoeften te voldoen, en een persoonlijke look waarbij je alles bij de hand hebt. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 093.378.37 680,50 293.379.02 769,-
Lijstdeur, grijs 893.378.95 884,- 393.379.06 925,-
Standaard deur, eikenpatroon/wit 893.379.18 1.440,- — —
Standaard deur, betonpatroon/wit 093.379.17 750,- 293.379.16 783,-
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De totale breedte van de keuken houdt rekening met 1,5 cm overhang aan beide kanten van het werkblad. 
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ENHET ADD-ONCOMBINATIES

ENHET A102 wandopbergcombinatie 60×30 cm. H 150 cm.
Deze combinatie biedt het ideale plekje voor vuilnisbakken of een wasmachine. De 
planken benutten de ruimte onder de kast optimaal. Ze bieden een mooi overzicht 
waardoor je makkelijk bij bokalen, flessen en andere veel gebruikte zaken kan. 
De ruimte onder de open kast is een handig plekje om handdoeken te hangen, 
een vrijstaande vuilnisemmer te zetten of gewoon je roltafeltje te parkeren. Deze 
combinatie kan ook dienstdoen als wasplaats met opbergruimte voor wasmiddelen 
en ruimte onder de open kast voor de wasmachine.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.314.34 85,50 693.314.65 89,-
Lijstdeur, grijs 593.314.56 94,- 093.314.68 95,-
Deur, eikenpatroon 593.314.61 94,- — —
Deur, betonpatroon 193.314.63 94,- 893.314.69 95,-

ENHET A100 wandopbergcombinatie 60×30 cm. H 255 cm.
Deze combinatie verbergt de rommel en zet de spullen waarvan je houdt in de 
kijker. De hoge kast biedt veel opbergruimte voor eten, keukenhanddoeken en 
poetsmiddelen zonder al te veel vloerruimte in te nemen. Deze kast is ideaal om de 
wanden in kleinere ruimtes optimaal te benutten. De open wandopbergcombinatie 
met 2 planken biedt een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij bokalen, flessen en 
andere veel gebruikte zaken kan. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen om 
de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.314.05 175,50 293.314.53 179,-
Lijstdeur, grijs 893.314.07 199,- 793.314.17 200,-
Deur, eikenpatroon 093.314.11 199,- — —
Deur, betonpatroon 893.314.12 199,- 593.314.18 200,-

ENHET A103 wandopbergcombinatie 121,5×63,5 cm. H 222 cm.
Deze combinatie biedt de ruimte voor een vrijstaande koelkast. De kast heeft drie 
handige lades waarin je de kleinste prulletjes én de grootste potten kwijt kan. Met 
een microgolfoven of een draagbare inductiekookplaat heb je een functionele 
kitchenette in een handomdraai. Afzonderlijk verkocht. De ruimte naast de kast kan 
je gebruiken voor een vaatwasser of wasmachine als je een wasruimte wil creëren 
met handige opbergers voor wasmiddelen en poetsproducten. Met ENHET haken 
hou je keukengerei bij de hand. Je schuift ze in de groeven onder de open ENHET 
elementen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.314.70 201,- 793.315.11 208,-
Lijstdeur, grijs 293.314.86 248,- 393.315.13 260,-
Deur, eikenpatroon 593.315.07 218,- — —
Deur, betonpatroon 993.315.10 218,- 193.315.14 240,-

ENHET A101 wandopbergcombinatie 120×30 cm. H 150 cm.
Deze combinatie biedt plaats voor een vuilnisemmer en/of handdoeken. De 
bovenkast biedt voldoende ruimte om eten, handdoeken en poetsmiddelen op te 
bergen. De open wandopbergcombinatie biedt een mooi overzicht waardoor je 
makkelijk bij bokalen, flessen en andere veel gebruikte zaken kan. De ruimte onder 
de open kast is een handig plekje om handdoeken te hangen, een vrijstaande 
vuilnisemmer te zetten of gewoon je roltafeltje te parkeren.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.314.34 85,50 793.314.55 170,-
Lijstdeur, grijs 593.314.56 94,- 893.314.50 181,-
Deur, eikenpatroon 593.314.61 94,- — —
Deur, betonpatroon 193.314.63 94,- 693.314.51 181,-
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Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.

ENHET draait rond eenvoud en de mogelijkheid om je woning 
aan te passen als je leven verandert. Wat er ook gebeurt, het 
dagelijks leven verloopt veel makkelijker wanneer alles zijn 
vaste stek heeft, zeker als je weinig vloerruimte hebt. Daarom 

hebben we deze combinaties ontwikkeld zodat je ze kan 
toevoegen aan je ENHET keukenelementen om extra werk- en/
of opbergruimte te creëren. Kies een oplossing die het best bij 
jouw behoeften past en je helpt de ruimte optimaal te benutten.
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ENHET A107 wandopbergcombinatie  
123×63,5 cm. H 207 cm.
Deze combinatie biedt open en gesloten opbergers met een werkblad dat groot 
genoeg is voor een draagbare kookplaat en een koffiemachine. De bovenkast 
met deuren benut de ruimte boven het werkblad. Dat is perfect om glaswerk en 
tafelgerei stofvrij op te bergen. De open onderkasten bieden massa's ruimte voor 
schalen en kleinere toestellen zoals een broodrooster, blender en rijstkoker. Ga 
voor een schitterende kookoplossing met een microgolfoven of een draagbare 
inductiekookplaat. Afzonderlijk verkocht. Deze combinatie omvat ook SKATTÅN 
bakken die ruimte besparen in lades zodat je makkelijk aan bestek en kruiden kan. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.315.58 203,50 893.315.63 247,-
Lijstdeur, grijs 693.315.59 247,- 193.315.66 258,-
Deur, eikenpatroon 293.315.61 217,- — —
Deur, betonpatroon 093.315.62 217,- 793.315.68 258,-

ENHET A104 open kast, keukeneiland 123×63,5 cm. H 91 cm.
Het keukeneiland is dé blikvanger waar je eten klaarmaakt, boodschappen uitpakt 
of tapas serveert. Deze combinatie biedt veel open opbergruimte voor grotere 
zaken zoals potten, pannen en broodmanden. Je kan makkelijk ENHET accessoires 
toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

693.315.16 146,- 493.315.17 186,-

ENHET A108 opbergcombinatie voor keukeneiland met 
zitoplossing 123×63,5 cm. H 91 cm.
Dit keukeneiland houdt alles bij de hand en wordt zeker jouw favoriete plekje om 
een hapje te eten, te werken en te socializen. Dit keukeneiland biedt veel open 
opbergruimte voor schalen en dienbladen. Er is plaats om te zitten om een hapje 
te eten, maar je kan het eiland ook gebruiken als tapasbar wanneer vrienden 
langskomen. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de functionaliteit 
van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

593.315.69 135,- 993.315.72 175,-

ENHET A105 opbergcombinatie voor oven/kookplaat  
143×63,5 cm. H 91 cm.
Deze combinatie biedt 2 werkplekken, veel open opbergruimte en een handige lade 
onder de oven voor pannen, folie en bakpapier. Berg potten, pannen en schalen die 
je nodig hebt tijdens het koken aan één kant en de spullen om de tafel te dekken 
aan de andere kant. De wandgemonteerde afzuigkap maakt een groot verschil, 
niet alleen voor de uitstraling van de keuken, maar ook voor de luchtkwaliteit. 
Afzonderlijk verkocht. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de 
functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

293.315.18 174,- 093.315.19 204,-
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ENHET ADD-ONCOMBINATIES
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET A111 wandopbergcombinatie 40×30 cm.
Zelfs in krappe ruimtes bieden gesloten opbergers het voordeel dat je rommel 
achter de deuren kan opbergen, terwijl je in open opbergers je favoriete spullen 
kan uitstallen. De bovenkast verbergt de rommel en houdt alles stofvrij. De planken 
benutten de ruimte onder de kast optimaal. Ze bieden een mooi overzicht waardoor 
je makkelijk bij bokalen, flessen en andere veel gebruikte zaken kan. Deze combinatie 
omvat ook de hangende ENHET plankinzet waarin je spullen kan opbergen en meer 
opbergruimte creëert in de open ENHET elementen. Perfect voor espressokopjes 
in de keuken of een haardroger in de badkamer. Je kan makkelijk meer ENHET 
accessoires toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.355.94 65,50 893.355.99 69,-
Lijstdeur, grijs 293.356.01 75,- — —
Deur, eikenpatroon 293.355.97 74,- — —
Deur, betonpatroon 093.355.98 74,- 093.356.02 75,-

ENHET A109 opbergcombinatie voor vrijstaande toestellen 
121,5×63,5 cm. H 222 cm.
De open opberger zorgt voor een luchtige uitstraling en met de accessoires hou 
je alles bij de hand. Er is zelfs een plekje voorzien voor je koelkast. De planken 
benutten de ruimte boven het werkblad optimaal. Je kan er ook keukengerei 
ophangen of er koffiekopjes, flessen en bokalen opbergen die je vaak gebruikt. De 
open onderkastelementen zijn ideaal om serveerschalen en tafelgerei bij de hand 
te houden. Ga voor een schitterende kookoplossing met een microgolfoven of een 
draagbare inductiekookplaat. Afzonderlijk verkocht. De ruimte naast de kast kan 
je gebruiken voor een vaatwasser of wasmachine als je een wasruimte wil creëren 
met handige opbergers voor wasmiddelen en poetsproducten. Deze combinatie 
omvat ook SKATTÅN bakken die ruimte besparen in lades zodat je makkelijk aan 
bestek en kruiden kan. Je kan makkelijk meer ENHET accessoires toevoegen om de 
functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

793.315.73 106,- 593.315.74 141,-

ENHET A112 opbergcombinatie voor de wasruimte  
90×30 cm. H 180 cm.
Deze combinatie biedt de perfecte mix van open en gesloten opbergers, en een 
perfect plekje voor een wasmachine en wasmand. Deze wasoplossing werkt in de 
keuken, de badkamer en de wasruimte. De bovenkasten zijn perfect om handdoeken 
stofvrij op te bergen of om rommelige schoonmaakspullen te verbergen. Als je 
de wand gebruikt om spullen op te bergen, kan je je wasmachine en wasmanden 
eronder plaatsen. In het open bovenkastelement kan je wasmiddelen dicht bij 
de wasmachine opbergen. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de 
functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 193.315.09 150,50 493.315.03 154,-
Lijstdeur, grijs 393.315.08 169,- 893.315.01 170,-
Deur, eikenpatroon 293.315.04 169,- — —
Deur, betonpatroon 993.315.05 169,- 593.314.99 170,-

ENHET A110 combinatie boven- en onderelement 60×30 cm. 
Deze combinatie geeft je de opbergruimte die je wenst zodat je alles binnen handbereik 
hebt. In de open kast kan je alles bij de hand opbergen voor een goed overzicht. Het 
blad op het onderste element is de perfecte plek om een koffiemachine, een haardroger, 
accessoires of make-up op te bergen. Met de draaibare ENHET plank kan je snel en 
makkelijk bij die kleinere spulletjes zoals parfum, sleutels, accessoires, vitamines of 
kruidenpotjes. Je kan haar makkelijk aan een van de open elementen van de ENHET 
serie bevestigen. Deze combinatie omvat ook de hangende ENHET plankinzet die meer 
opbergruimte creëert tussen de planken in de open ENHET elementen.

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

093.315.76 80,- 893.315.77 80,-
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ENHET ADD-ONCOMBINATIES
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET A115 wandopbergcombinatie 60×30 cm. H 180 cm. 
De hoge kast biedt veel opbergruimte voor eten, handdoeken en 
schoonmaakmiddelen die je minder vaak gebruikt. De open wandopbergcombinatie 
biedt een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij bokalen, flessen en andere veel 
gebruikte zaken kan. Deze combinatie omvat ook de hangende ENHET plankinzet 
waarin je spullen kan opbergen en meer opbergruimte creëert in de open ENHET 
elementen. Perfect voor kleinere handdoeken, glazen of espressokopjes. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.314.78 140,50 093.314.73 144,-
Lijstdeur, grijs — — 493.314.71 165,-
Deur, eikenpatroon 593.314.75 154,- — —
Deur, betonpatroon 893.314.74 154,- 293.314.67 155,-

ENHET A113 wandopbergcombinatie 40×15 cm. H 150 cm. 
Deze combinatie is een perfecte mix van open en gesloten opbergers die de rommel 
verbergen en dagelijkse basics bij de hand houden. De bovenkast verbergt de 
rommel en houdt alles stofvrij. Het open bovenkastelement benut de ruimte onder 
de kast optimaal. Ze bieden een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij bokalen, 
flessen en andere veel gebruikte zaken kan. Door opbergers aan de wand te hangen, 
kan je de vloer eronder gebruiken voor andere dingen, zoals een wasmand of een 
afvalemmer. Deze combinatie omvat ook de draaibare ENHET plank waarmee je 
snel en makkelijk bij die kleinere spulletjes kan zoals kruidenpotjes. Je kan makkelijk 
ENHET accessoires toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te 
breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 793.314.98 60,50 093.314.92 60,50
Lijstdeur, grijs — — 493.314.90 73,-
Deur, eikenpatroon 893.314.93 69,- — —
Deur, betonpatroon 693.314.94 69,- — —

ENHET A116 wandopbergcombinatie 80×30 cm. H 150 cm.
Deze combinatie verbergt rommel en zet de spullen waarvan je houdt in de kijker. 
De bovenkast biedt voldoende ruimte om eten, handdoeken en poetsmiddelen op 
te bergen. De open wandopbergcombinatie biedt een mooi overzicht waardoor je 
makkelijk bij bokalen, flessen en andere veel gebruikte zaken kan. De ruimte onder 
de open kast is perfect om handdoeken op te hangen, een vrijstaande wasmand of 
bankje te zetten, of om je roltafel te parkeren. Deze combinatie kan ook dienstdoen 
als wasplaats met opbergruimte voor wasmiddelen en ruimte onder de open 
kast voor de wasmachine. Deze combinatie omvat ook de draaibare ENHET plank 
waarmee je snel en makkelijk bij die kleinere spulletjes kan zoals kruidenpotjes. 
Je kan makkelijk meer ENHET accessoires toevoegen om de functionaliteit van je 
opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.314.64 100,50 493.314.52 105,-
Lijstdeur, grijs 393.314.62 109,- 093.314.49 220,-
Deur, eikenpatroon 993.314.59 109,- — —
Deur, betonpatroon 393.314.57 109,- — —

ENHET A114 opbergcombinatie voor de wasruimte  
120×30 cm. H 150 cm. 
Met deze combinatie kan je je kleding te drogen hangen. Deze wasoplossing werkt 
in de keuken, de badkamer en de wasruimte. Het open bovenkastelement is perfect 
om handdoeken, manden en andere dingen die je vaak gebruikt bij de hand op te 
bergen. In de bovenkast kan je wasmiddelen en poetsbenodigdheden uit het zicht 
opbergen. De ruimte onder de kast en het open bovenkastelement is perfect voor 
een wasmachine en wasmand. Je kan ook een roede met haken toevoegen om de 
was op te hangen. Afzonderlijk verkocht. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.314.88 125,50 193.314.82 129,-
Lijstdeur, grijs — — 593.314.80 135,-
Deur, eikenpatroon 993.314.83 134,- — —
Deur, betonpatroon 793.314.84 134,- 793.314.79 135,-
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ENHET ADD-ONCOMBINATIES
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET A117 wandopbergcombinatie 120×30 cm. H 225 cm. 
Deze combinatie bevat een mix van open en gesloten opbergers waarmee je rommel 
wegbergt, maar ook een mooie blikvanger creëert. De bovenkast biedt voldoende 
ruimte om eten, handdoeken en poetsmiddelen op te bergen. De planken benutten 
de ruimte tussen de kasten optimaal. Het perfecte plekje voor je favoriete potten, 
bokalen en andere dingen die je vaak gebruikt. Je kan makkelijk ENHET accessoires 
toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.314.47 251,50 993.314.35 262,-
Lijstdeur, grijs 693.314.46 292,- 093.314.25 295,-
Deur, eikenpatroon — — — —
Deur, betonpatroon 793.314.41 292,- 393.314.24 295,-

ENHET A118 wandopbergcombinatie 30×30 cm. H 180 cm. 
Dit element haalt het uiterste uit een smalle ruimte: je kan er veel spullen in kwijt, je 
kan er makkelijk bij en je hebt een goed overzicht. Dit open hoog kastelement biedt 
veel opbergruimte zonder al te veel vloerruimte in te nemen. Het geeft je een goed 
overzicht en je kan makkelijk bij manden, handdoeken en dingen die je vaak gebruikt. 
Deze combinatie omvat ook de hangende ENHET plankinzet die meer opbergruimte 
creëert tussen de planken in de open ENHET elementen. Perfect om espressokopjes, 
bokalen, een haardroger of handdoeken op te bergen. 

Deze combinatie met Basiselement, wit
Basiselement, 
antraciet

593.314.23 65,- 393.314.19 65,-
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ENHET ADD-ONCOMBINATIES
Opgelet! Toestellen en verlichting zijn niet inbegrepen.
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ENHET – alle onderdelen en prijzen

Gesloten kasten

ENHET Bovenkast met 1 plank, 60×30 cm. H 60 cm. Met 
deze bovenkast heb je flessen, potten en de dingen die je 
vaak gebruikt binnen handbereik. Geef het een persoonlijke 
tint met je favoriete ENHET deur. Past op een aan de wand 
gemonteerde afzuigkap met afvoer naar buiten. Zo krijg je 
een rij mooi uitgelijnde ENHET bovenkasten (hoogte 75 cm) 
en wordt je keuken één geheel. Hiermee verander je de 
ruimte boven je afzuigkap in een handige opbergruimte.
Wit 904.404.29 30,-

ENHET Bovenkast met 2 planken. Met deze bovenkast heb 
je flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET deur. Met deze bovenkast met twee planken benut 
je de ruimte op je wand optimaal. Zo heb je alles wat je vaak 
gebruikt binnen bereik. 
40×15 cm. H 75 cm
Wit 104.404.47 20,-
Grijs 004.404.43 25,-
60×15 cm. H 75 cm
Wit 204.404.56 30,-
Grijs 404.404.55 40,-

ENHET Bovenkast met 2 planken. Met deze bovenkast heb 
je flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET deur. Met deze bovenkast met twee planken heb je 
flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Dichte opbergers geven je kamer een rustige 
en meer eenduidige uitstraling dan open opbergers.
40×30 cm. H 75 cm
Wit 104.404.28 25,-

 60×30 cm. H 75 cm
Wit 504.404.12 30,-
80×30 cm. H 75 cm
Wit 604.404.16 35,-

ENHET Hoge kast met 4 planken. Deze hoge kast met 
vier planken biedt voldoende ruimte voor levensmiddelen, 
handdoeken en schoonmaakspullen, zonder te veel 
vloerruimte in te nemen. Een optimaal gebruik van de 
ruimte aan de wand in kleinere ruimtes.
30×30 cm. H 180 cm
Wit 104.404.52 55,-
Grijs 204.404.42 65,-

ENHET Onderkast met plank. Een kast met een plank die 
ruimte biedt voor keukenspullen zoals kommen of kleine 
apparaten. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET deur.
40×60 cm. H 75 cm
Wit 104.404.14 30,-
60×60 cm. H 75 cm.
Wit 204.404.23 40,-
80×60 cm. H 75 cm.
Wit 804.404.20 50,-

 

ENHET Onderkast met 3 lades. Een kast met drie lades 
met veel opbergruimte voor keukengerei, bestek, potten 
en pannen. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET ladefronten. Je kan deze lade voor driekwart 
uittrekken, zodat je goed overzicht hebt en je spullen 
makkelijk binnen bereik zijn. Je richt de lades helemaal 
naar je eigen behoeftes in met ladeverdelers, worden apart 
verkocht.
40×60 cm. H 75 cm.
Wit 404.404.22 65,-
60×60 cm. H 75 cm.
Wit 204.404.18 70,-
80×60 cm. H 75 cm.
Wit 304.404.27 75,-

ENHET Hoekpaneel. Wil je een hoekoplossing samenstellen 
met onderkasten? Dit paneel biedt meer mogelijkheden om 
je ruimte optimaal te benutten. Als je een hoekoplossing 
zoekt, kan je de onderkast verdelen met het hoekpaneel. 
Een ENHET deur (40×75 cm of 60×75 cm) bedekt de 
opening. Geschikt voor ENHET onderkasten. Combineer een 
hoekpaneel met een 80 cm brede onderkast en ENHET deur 
van 40×75 cm of 60×75 cm. Kast en deur, apart verkocht.
Wit 804.404.15 20,-
Grijs 604.811.81 20,-
Eikenpatroon 404.811.82 20,-

ENHET Onderkast voor oven met lade. Op maat gemaakt 
voor inbouwovens van 60×60 cm en geschikt voor een 
inbouw- of draagbare kookplaat. De ventilatiekanalen laten 
de warme lucht uit de oven circuleren, zodat het niet te heet 
wordt in de kast. In de lade heb je extra opbergruimte voor 
koekenpannen, bakplaten en snijplanken. Je kan deze lade 
voor driekwart uittrekken, zodat je goed overzicht hebt en je 
spullen makkelijk binnen bereik zijn. 
60×60 cm. H 75 cm.
Wit 304.404.13 45,-

ENHET Onderkast voor spoelbak. Deze kast is ontworpen 
voor een spoelbak, kraan en ingebouwde afvalbak. Geef 
het een persoonlijke tint met je favoriete ENHET deur. 
Ontworpen voor een spoelbak en kraan, met ruimte voor 
leidingen in de achterkant van de kast. Goed te combineren 
met de HÅLLBAR afvalscheidingsoplossing. Als je afval 
onder de spoelbak scheidt, voorkom je geknoei omdat 
je het niet van de spoelbak naar de vuilnisbak hoeft te 
brengen.
60×60 cm. H 75 cm.
Wit 504.404.26 35,-

Poten en plinten voor gesloten kasten
Deze poten verhogen de stabiliteit van de onderkast. Je kan ze verstoppen achter een 
plint of de mooie, luchtige look behouden, jij kiest! De 12,5 cm hoge poten zorgen 
ervoor dat de onderkasten op een comfortabele hoogte staan. Je kan kiezen uit 
wit of antraciet zodat ze passen bij de kleur van je open ENHET kast. De poten zijn 
verstelbaar tussen 11-13,5 cm om oneffenheden in de vloer te compenseren. 

ENHET Poten voor kast, 12,5 cm, 2 st. 

Wit 104.490.18 5,-
Antraciet 904.490.19 5,-

ENHET Plint, 180×12 cm.

Wit 704.563.55 10,-

Een nieuwe start is kinderspel met een keukenoplossing uit 
de ENHET serie. De unieke wigpluggen vergemakkelijken de 
montage, en het beslag is nagenoeg onzichtbaar. Jij bepaalt 
de look met de fronten uit de ENHET serie. Je kan zichtbare 

poten kiezen of ze verstoppen achter een ENHET plint voor een 
strakkere look en een makkelijk schoon te maken keuken.
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ENHET fronten voor gesloten kasten
ENHET Deur, wit. 
Met witte deuren en ladefronten creëer je een strakke, 
heldere en frisse stijl, waaraan je accenten in alle kleuren 
van de regenboog kan toevoegen. Aangenaam en altijd in 
stijl.
Deur
60×60 cm 504.521.55 10,-
40×75 cm 304.521.61 10,-
60×75 cm 904.521.63 15,-
30×180 cm 204.521.66 15,-

Ladefront

40×15 cm 404.521.65 5,-
60×15 cm 504.521.60 5,-
80×15 cm 704.521.59 5,-
40×30 cm, 2 st. 704.521.64 6,-
60×30 cm, 2 st. 804.521.68 10,-
80×30 cm, 2 st. 904.521.58 15,-

Ladefront voor onderkast voor oven
60×14 cm 604.574.78 5,-

ENHET Deur, grijs frame. 
Met grijs als basiskleur creëer je een warme en gezellige 
sfeer. Perfect als je op zoek bent naar een discrete kleur die 
bij alles past. Modern of klassiek: jij bepaalt de stijl.
Deur
60×60 cm 004.576.69 15,-
40×75 cm 204.576.68 15,-
60×75 cm 804.576.70 20,-
30×180 cm 604.576.66 25,-

Ladefront
40×15 cm 604.576.71 5,-
60×15 cm 204.576.73 5,-
80×15 cm 704.576.75 5,-
40×30 cm, 2 st. 404.576.72 10,-
60×30 cm, 2 st. 004.576.74 20,-
80×30 cm, 2 st. 504.576.76 25,-

Ladefront voor onderkast voor oven
60×14 cm 304.576.77 5,-

ENHET Deur, eikenpatroon. 
Een fijne uitstraling door goede samenwerking. Het 
oppervlak van bladmetaal is eenvoudig te reinigen en 
is bestand tegen vocht, krassen en stoten, terwijl het 
houtpatroon een levendige en warme indruk geeft.
Deur
60×60 cm 604.576.47 15,-
40×75 cm 804.576.46 15,-
60×75 cm 404.576.48 20,-
30×180 cm 304.576.44 25,-

Ladefront
40×15 cm 204.576.49 5,-
60×15 cm 804.576.51 5,-
80×15 cm 904.576.55 5,-
40×30 cm, 2 st. 004.576.50 10,-
60×30 cm, 2 st. 604.576.52 20,-
80×30 cm, 2 st. 704.576.56 25,-

Ladefront voor onderkast voor oven
60×14 cm 504.576.57 5,-

ENHET Deur, betonpatroon. 
Dit is een perfecte keuze als je een moderne, industriële 
sfeer wilt creëren die warm en uitnodigend is. Het patroon 
doet denken aan beton en het bladmetaal is duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk.
60×60 cm 704.576.99 15,-
40×75 cm 904.576.98 15,-
60×75 cm 304.577.00 20,-
30×180 cm 304.576.96 25,-

Ladefront

40×15 cm 104.577.01 5,-
60×15 cm 704.577.03 5,-
80×15 cm 204.577.05 5,-
40×30 cm, 2 st. 904.577.02 10,-
60×30 cm, 2 st. 504.577.04 20,-
 80×30 cm, 2 st. 004.577.06 25,-

Ladefront voor onderkast voor oven
60×14 cm 804.577.07 5,-
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Open kastelementen
ENHET Bovenkastelement met planken – 15 cm diep 

40×15 cm. H 75 cm.
Wit 704.489.35 25,-
Antraciet 304.489.37 25,-
60×15 cm. H 75 cm.
Wit 004.489.67 30,-
Antraciet 804.489.68 30,-
Roodoranje 304.740.21 30,-

ENHET Bovenkastelement met planken – 30 cm diep 

40×30 cm. H 75 cm.
Wit 904.489.44 30,-
Antraciet 604.489.45 30,-
60×30 cm. H 75 cm.
Wit 204.489.71 35,-
Antraciet 004.489.72 35,-
Roodoranje 104.740.22 35,-

ENHET Hoog kastelement met planken.

30×30 cm. H 180 cm.
Wit 404.489.46 60,-
Antraciet 204.489.47 60,-
60×30 cm. H 180 cm.
Wit 804.489.54 80,-
Antraciet 704.489.64 80,-

ENHET Onderkast met planken.

40×60 cm. H 75 cm.
Wit 204.489.52 35,-
Antraciet 004.489.53 35,-
60×60 cm. H 75 cm.
Wit 304.489.75 45,-
Antraciet 104.489.76 45,-
Roodoranje 004.740.27 45,-

ENHET Poten voor onderstel, 12,5 cm, 2 st. Deze poten 
geven open onderkasten net dat tikkeltje meer en 
zorgen voor een luchtige look. Voor gebruik in ENHET 
open basisframes die 60 cm diep en 75 cm hoog zijn. De 
poten zijn 12,5 cm hoog en geven de basisframes een 
comfortabele werkhoogte. Kies de kleur die past bij het 
basisframe en een accent toevoegt aan het ontwerp van 
je kamer. De poten zijn verstelbaar van 11 tot 13,5 cm om 
oneffenheden in de vloer te compenseren.
Wit 404.599.11 5,-
Antraciet 204.599.12 5,-
Roodoranje 604.740.29 5,-

ENHET Montagekit keukeneiland. Met deze montagekit 
kan je het keukeneiland van je dromen bouwen. Het is 
makkelijk en geeft een nieuwe dimensie aan je keuken. 
Hiermee kan je twee of drie open ENHET basisframes 
met elkaar verbinden om een losstaand keukeneiland te 
vormen. De montagekit stabiliseert de frames en bevat 
ook vloerbevestigingen. Je kan ook een keukeneiland 
samenstellen met één open basisframe (40×60×75 cm) dat 
aan de wand is bevestigd en één werkblad (max. 80×60 cm). 
Bevestig het werkblad aan de wand met FIXA verzinkt 
steunbeslag voor werkblad.
40 cm
Wit 204.801.74 7,-
Antraciet 704.801.76 7,-
60 cm 
Wit 704.801.81 8,-
Antraciet 104.801.79 8,-

ENHET accessoires voor open kasten
ENHET Hangende plankinzet, 26×28 cm. H 15 cm. De inzet 
schept ruimte voor meer en helpt je om de ruimte in de 
open ENHET frames optimaal te gebruiken. De inzet deelt de 
opbergruimte op en maakt plaats voor meer spullen in een 
handomdraai. Hang gewoon deze plankinzet in de groepen 
aan de zijkant van de open kast, tussen twee planken of 
onder een wandelement. Je hebt geen gereedschap nodig 
en hoeft geen gaten te boren in de muur. Perfect voor 
glazen, servies en schalen in de keuken en voor potjes en 
flessen in de badkamer.
Antraciet 704.657.55 5,-

ENHET Draaiplateau, 40×21 cm. Ben je het beu om 
steeds op zoek te gaan naar spullen die verdwijnen in de 
keuken? Je kan dit makkelijk oplossing door deze handige 
draaiplank te bevestigen aan een van de open elementen 
van de ENHET serie. Dankzij het slimme ontwerp kan je de 
plank snel en eenvoudig bevestigen in elk open frame uit 
de ENHET serie. Je kan de plank ronddraaien om dingen 
te zoeken en te pakken. Perfect als kruidenrek naast het 
fornuis, om tijdens het koken alle smaken bij de hand te 
hebben.
Antraciet 204.657.34 5,-
Roodoranje 404.740.25 5,-

ENHET Haak, 6×24 mm, 2 st. Met deze haken kan je 
makkelijk meer opbergruimte creëren. Pure magie! Niet 
helemaal... Je hangt de haken gewoon in de groeven onder 
de open ENHET elementen. En je hoeft ook geen gaten te 
boren! Je kan deze haken in de groeven onder de open 
ENHET frames hangen – of aan een ENHET ophangrail 
die apart wordt verkocht. Met deze haken maak je van 
onbenutte ruimte een praktische opbergruimte. Perfect 
voor van alles, van kookgerei en handdoeken in de keuken 
tot halskettingen en badjassen in de badkamer. Hang 
SKATTÅN bakken aan de haken om ruimte te scheppen voor 
bijvoorbeeld bestek of tandenborstels.
Wit 004.657.54 1,-
Antraciet 604.657.51 1,-

ENHET Rail voor haken. Met deze stang benut je elke 
centimeter onder je open ENHET element. Je hangt er 
haken en bakjes op, zonder gereedschap of gaten te boren. 
Kies een kleur die bij je inrichting past of een kleuraccent 
toevoegt. Met ENHET haken en een SKATTÅN bak aan de rail 
creëer je ruimte in overvloed voor allerlei zaken, van bestek 
en kookgerei in de keuken tot accessoires en tandenborstels 
in de badkamer.
37 cm
Wit 104.657.39 3,-
Antraciet 704.657.36 3,-
57 cm
Wit 504.657.42 4,-
Antraciet 704.657.41 4,-

SKATTÅN Houder, 12×34 cm. Je houdt alles bij de hand, 
van bestek tot kruiden, zonder je lades vol te hoeven 
proppen. Je kan makkelijk haken bevestigen aan de 
zijkanten of de onderkant van open ENHET kastelementen. 
Verandert ruimte onder open ENHET frames in praktische 
opbergruimte, waar je alles binnen handbereik hebt. Als je 
kleine spullen in bakken kan opbergen, is het makkelijker 
om het werkblad in de keuken of de wastafel in de 
badkamer op orde te houden.

304.657.57 1,-

TAVELÅN Dienblad, 2 st. Met deze decoratieve dienbladen 
creëer je veel opbergruimte, zelfs in krappe plekjes. Als je 
ze stapelt, nemen ze zelfs nog minder plaats in. Past perfect 
in ENHET open wandframes (15 of 30 cm diep), maar je 
kan deze natuurlijk gebruiken waar je maar wilt. Misschien 
op het werkblad of een plank, in een kast of een lade? 
Decoratief, praktisch en makkelijk te verplaatsen als je de 
spullen ergens anders nodig hebt. De grote bak is handig 
voor van alles, van bestek en kruidenmolens tot flessen 
parfum en potjes. In de kleine bak kan je kruidenzakjes 
of kleinere toiletartikelen opbergen. We hebben de lades 
gemaakt van bamboe, een duurzaam en snelgroeiend 
natuurlijk materiaal dat goed tegen vocht en spatwater kan. 

504.657.56 7,99
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De GUBBARP knop en handgreep in wit plastic hebben een 
simpele, moderne look die je makkelijk kan combineren met 
verschillende deuren en ladefronten.
GUBBARP Knop, 2 st.
21 mm
Wit 803.364.33 0,50
GUBBARP Greep, 2 st. 
116 mm
Wit 003.364.32 0,50

BILLSBRO handgrepen hebben strakke lijnen met een 
minimalistische, moderne uitstraling.
BILLSBRO Greep, 2 st. 
40 mm
Wit 203.343.14 4,-
Roestvrij staalkleur 603.235.92 4,-
120 mm
Wit 503.343.03 5,-
Roestvrij staalkleur 703.236.00 5,-
320 mm 
Wit 603.343.12 8,-
Roestvrij staalkleur 503.235.97 8,-
520 mm
Wit 503.343.17 10,-
Roestvrij staalkleur 403.235.93 10,-
720 mm
Wit 103.343.19 12,-

Roestvrij staalkleur 703.235.96 12,-

BAGGANÄS knoppen en handgrepen hebben strakke 
lijnen met een moderne look. Ze zijn verkrijgbaar in zwart, 
messing en roestvrij staal zodat je de look kan kiezen die het 
best bij je smaak en interieur past.
BAGGANÄS Knop zwart 2 st.
20 mm
Zwart 103.384.16 4,-
Messingkleur 803.384.08 4,-
Roestvrij staal 103.384.21 4,-
BAGGANÄS Knop, 2 st.
21 mm
Zwart 903.384.17 4,-
Messingkleur 003.384.12 4,-
Roestvrij staal 903.384.22 4,-
BAGGANÄS Greep, 2 st.
143 mm
Zwart 803.384.13 7,-
Messingkleur 003.384.07 7,-
Roestvrij staal 703.384.18 7,-
335 mm
Zwart 603.384.14 10,-
Messingkleur 203.384.11 10,-
Roestvrij staal 503.384.19 10,-

Knoppen en grepen voor ENHET –  
alle onderdelen en prijzen

ENERYDA knoppen en handgrepen zijn verkrijgbaar in 
verschillende vormen en kleuren, met een traditionele 
uitstraling. Je kan kiezen uit chroom, messing en zwart.
ENERYDA Knop, 2 st. 
20 mm
Zwart 303.475.04 4,-
Messingkleur 203.475.09 4,-
Verchroomd 503.475.03 4,-
27 mm 
Zwart 803.475.06 5,-
Messingkleur 403.475.08 5,-
Verchroomd 003.475.10 5,-
ENERYDA Knop, 2 st.
35 mm
Zwart 003.475.05 8,-
Messingkleur 603.475.07 8,-
Verchroomd 803.475.11 8,-
ENERYDA Komgreep, 2 st.
89 mm
Zwart 503.475.17 10,-
Messingkleur 903.475.15 10,-
Verchroomd 403.475.13 10,-
ENERYDA Greep, 2 st.
112 mm
Zwart 703.475.16 8,-
Messingkleur 203.475.14 8,-
Verchroomd 603.475.12 8,-

HACKÅS knoppen en handgrepen zijn glad maar bieden 
toch een goede grip en geven je interieur een moderne 
look.
HACKÅS Knop, 2 st. 
15 mm
Wit 604.086.85 5,-
Antraciet 803.397.90 5,-
HACKÅS Greep, 2 st.
100 mm
Wit 304.086.82 5,-
Antraciet 303.424.79 5,-
300 mm
Wit 104.086.83 10,-
Antraciet 503.424.78 10,-

HISHULT knoppen en handgrepen zijn gemaakt van zacht 
afgerond wit porselein dat een goede grip biedt en je 
woning een landelijke look geeft.
HISHULT Knop, porselein wit, 2 st. 
23 mm
Wit 202.731.41 4,-
30 mm 
Wit 502.652.48 5,-

HISHULT Greep, porselein wit, 2 st.
140 mm 
Wit 902.652.46 8,-
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Verlichting voor ENHET – alle onderdelen en prijzen

Verlichtingsoplossingen voor ENHET –  
alle onderdelen en prijzen

De SKYDRAG verlichtingskit is ontworpen voor de ENHET serie 
en doet dienst als werkblad- en sfeerverlichting in de keuken. 
Met de TRÅDFRI driver en de draadloze dimmer kan je makkelijk 
je verlichting aan- en uitzetten of je verlichting dimmen. 

SKYDRAG LED-strip werkblad/kast met sensor, dimbaar. 

40 cm
Wit 504.395.88 9,99
Antraciet 904.396.28 9,99
60 cm
Wit 304.395.89 14,99
Antraciet 304.396.12 14,99
80 cm
Wit 104.395.90 19,99

FÖRNIMMA Aansluitsnoer, 3.5 m 

504.468.81 5,-

TRÅDFRI Driver voor draadloze besturing, grijs. 

10W 503.561.87 20,-
30W 603.426.56 30,-

TRÅDFRI Draadloze dimmer, wit.

704.085.95 6,-

Past perfect bij de ENHET keuken code 100, 101, 103

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 1, antraciet 093.856.49 45,99
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 2, wit 093.856.54 45,99

Past perfect bij de ENHET keuken code 102, 104, 105, 106, 111, 112

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 3, antraciet 493.856.52 70,98
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 4, wit 993.856.64 70,98

Past perfect bij de ENHET keuken code 109, 115, 117, 500, 501, 502

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 5, antraciet 993.856.59 100,96
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 6, wit 393.856.62 100,96

Past perfect bij de ENHET keuken code 110, 118, 503

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 7, antraciet 893.856.69 85,97
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 8, wit 393.856.57 85,97

Past perfect bij de ENHET keuken code 107, 113

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 9, antraciet 893.856.50 75,97
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 10, wit 393.856.43 75,97

Past perfect bij de ENHET keuken code 108, 119

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 11, antraciet 693.856.51 80,96
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 12, wit 693.856.65 80,96

Past perfect bij de ENHET keuken code 116, 506 

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 14, antraciet 593.856.61 90,96
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 15, wit 593.856.56 90,96

Past perfect bij de ENHET keuken code 120

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 16, antraciet/wit 293.856.48 110,95
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 17, wit 793.856.55 110,95

Past perfect bij de ENHET keuken code 121, 504, 507

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 18, antraciet 193.856.63 50,98
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 19, wit 493.856.47 50,98

Past perfect bij de ENHET keuken code 122

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 20, antraciet 193.856.58 80,97
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 21, wit 793.856.60 80,97

Past perfect bij de ENHET keuken code 505

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 22, antraciet 493.856.66 100,94
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 23, wit 893.856.45 100,94

Past perfect bij de ENHET keuken code 508

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 24, antraciet 093.856.68 70,97
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 25, wit 293.856.67 70,97

Past perfect bij de ENHET keuken code 114, 123

SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 26, antraciet/wit 293.856.53 90,96
SKYDRAG/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 27, wit 193.856.44 90,96
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Werkbladen voor ENHET 123 cm
LILLTRÄSK Werkblad 123×2,8 cm.

Wit/laminaat 004.798.74 20,-

Werkbladen voor ENHET 186 cm
LILLTRÄSK Werkblad 186×2,8 cm.

Wit/laminaat 502.427.23 30,-

EKBACKEN Werkblad 186×2,8 cm.

Mat beige/ 
met een patroon laminaat 003.971.85 50,-

Essenpatroon/laminaat 503.376.17 40,-
Lichtgrijs betonpatroon/laminaat 303.954.39 40,-
Wit marmerpatroon/laminaat 703.356.22 40,-
Mat antraciet/laminaat 004.090.13 60,-
Donkergrijs marmerpatroon/
laminaat 403.971.69 40,-

SÄLJAN Werkblad 186×3,8 cm.

Eikenpatroon/laminaat 604.391.73 50,-

Werkbladen voor ENHET 246 cm
LILLTRÄSK Werkblad 246×2,8 cm. 

Wit/laminaat 902.427.21 35,-

EKBACKEN Werkblad 246×2,8 cm.

Mat beige/ 
met een patroon laminaat 203.971.89 60,-

Essenpatroon/laminaat 903.376.20 50,-
Lichtgrijs betonpatroon/laminaat 503.954.43 50,-
Wit marmerpatroon/laminaat 003.356.25 50,-
Mat antraciet/laminaat 104.090.17 70,-
Donkergrijs marmerpatroon/
laminaat 403.971.74 50,-

SÄLJAN Werkblad 246×3,8 cm. 

Eikenpatroon/laminaat 804.392.09 60,-

Spoelbakken voor ENHET – alle onderdelen en prijzen

Spoelbakken voor de ENHET kast voor 
spoelbak, 60 cm breed

FYNDIG Inbouwspoelbak, 1 bak, 46×40 cm. Spoelbak van 
roestvrij staal, een hygiënisch, sterk en slijtvast materiaal 
dat eenvoudig schoon te houden is.
Roestvrij staal 591.580.03 40,-

FYNDIG Inbouwspoelbak, 1 bak met afdruipdeel, 
70×50 cm. Spoelbak van roestvrij staal, een hygiënisch, sterk 
en slijtvast materiaal dat eenvoudig schoon te houden is. 
Roestvrij staal 091.581.85 50,-

BOHOLMEN Inbouwspoelbak, 1 bak, Ø45 cm. Deze ronde 
spoelbak geeft je keuken een zachtere uitstraling. Spoelbak 
van roestvrij staal, een hygiënisch, sterk en slijtvast 
materiaal dat eenvoudig schoon te houden is. 
Roestvrij staal 791.574.94 60,-

BOHOLMEN Inbouwspoelbak, 1 bak, 47×30 cm. Met deze 
ondiepe spoelbak hou je meer werkruimte over. Spoelbak 
van roestvrij staal, een hygiënisch, sterk en slijtvast 
materiaal dat eenvoudig schoon te houden is.
Roestvrij staal 991.575.01 60,-

LÅNGUDDEN Inbouwspoelbak, 1 bak, 46×46 cm. De 
LÅNGUDDEN spoelbak is aan de achterkant wat dieper, 
zodat je daar bijvoorbeeld afwasmiddel en de afwasborstel 
kan neerzetten in plaats van op het werkblad. Spoelbak van 
roestvrij staal, een hygiënisch, sterk en slijtvast materiaal 
dat eenvoudig schoon te houden is. 
Roestvrij staal 591.573.91 70,-

LÅNGUDDEN Inbouwspoelbak, 1 bak, 56×53 cm. De 
LÅNGUDDEN spoelbak is aan de achterkant wat dieper, 
zodat je daar bijvoorbeeld afwasmiddel en de afwasborstel 
kan neerzetten in plaats van op het werkblad. Spoelbak van 
roestvrij staal, een hygiënisch, sterk en slijtvast materiaal 
dat eenvoudig schoon te houden is.
Roestvrij staal 291.574.77 100,-

VATTUDALEN Inbouwspoelbak, 1 bak met afdruipdeel, 
69×47 cm. Het blad van deze spoelbak loopt enigszins 
schuin af, zodat overtollig water van bijvoorbeeld de 
afwas terugloopt in de bak. Spoelbak van roestvrij staal, 
een hygiënisch, sterk en slijtvast materiaal dat eenvoudig 
schoon te houden is. 
Roestvrij staal 691.581.68 90,-

HAVSEN Inbouwspoelbak, 1 bak, 53×47 cm. Deze 
duurzame spoelbak in keramiek heeft zachte vormen voor 
een rustieke, traditionele look in je keuken.
Wit 392.537.13 100,-
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Mengkranen voor ENHET – alle onderdelen en prijzen

LAGAN Keukenmengkraan eengreeps, verchroomd. Een 
in de kraan geïntegreerde beluchter zorgt voor een precies 
goede waterstroom, met een lager verbruik van water 
en energie. Verchroomd messing is een hard en slijtvast 
oppervlak dat makkelijk schoon te maken is.

100.850.27 20,-

GLYPEN Mengkraan, roestvrij staalkleur. Deze mengkraan 
bespaart energie en water. De keukenmengkraan heeft 
harde, duurzame keramische plaatjes die bestand zijn 
tegen de hoge frictie die ontstaat bij het regelen van de 
watertemperatuur.

304.423.65 50,-

EDSVIK Keukenmengkraan tweegreeps, verchroomd. Met 
deze hoge mengkraan bespaar je energie en water, en kan 
je makkelijk grote potten afwassen. Verchroomd messing 
is een hard en slijtvast oppervlak dat makkelijk schoon te 
maken is.

000.318.41 50,-

GAMLESJÖN Keukenmengkraan tweegreeps, geborsteld 
zwart metaal. Met deze hoge mengkraan bespaar je energie 
en water, en kan je makkelijk grote potten afwassen. 
Verchroomd messing is een hard en slijtvast oppervlak dat 
makkelijk schoon te maken is.

203.416.73 100,-

Vrienden van ENHET – alle onderdelen en prijzen

Oplossingen voor afvalbeheer
Ben je benieuwd naar hoe je van je afval nieuwe grondstoffen 
kan maken? De HÅLLBAR serie helpt je verschillende materialen 
in verschillende bakken te sorteren. Dat is makkelijk en een 
goede eerste stap om afval een nieuw leven te schenken.

HÅLLBAR afvalscheidingsbakken voor kast van 20 L  
uittrekbaar en geventileerd.
Lichtgrijs 993.088.16 29,98

HÅLLBAR afvalscheidingsbakken voor kast van 20 L  
uittrekbaar.
Lichtgrijs 793.088.03 29,98

HÅLLBAR afvalscheidingsbakken voor kast van 22 L 
uittrekbaar.
Lichtgrijs 093.088.25 27,99

HÅLLBAR afvalscheidingsbak, 3 L. 

Lichtgrijs 904.321.94 4,-

 HÅLLBAR afvalscheidingsbak, 10 L. 

Lichtgrijs 803.980.58 4,99

HÅLLBAR bak voor biologisch afbreekbaar afval, 10 L. 

Lichtgrijs 804.338.82 4,99

HÅLLBAR afvalscheidingsbak, 22 L.

Lichtgrijs 204.202.03 7,99

HÅLLBAR afvalscheidingsbak, 35 L. 

Lichtgrijs 504.202.06 12,99

HÅLLBAR uittrekbare bak afvalscheiding.

Lichtgrijs 204.228.53 20,-

Kastinrichting 
VARIERA Plankinzet, wit.

32×13 cm. H 16 cm. 801.366.22 4,99
32×28 cm. H 16 cm. 601.366.23 5,99

VARIERA bak, wit.

10×12 cm 503.351.09 1,50

VARIERA bak, wit 

24×17 cm 301.550.19 3,-
34×24 cm 701.772.55 5,-

STÖDJA Bak voor keukengerei, wit. 

20×50 cm 401.772.28 1,50
31×50 cm 501.772.23 2,50
51×50 cm 001.772.25 3,50

Bijkomend assortiment
NISSAFORS Roltafel, 50,5×30 cm. H 83 cm.. 

Zwart 203.997.77 24,99
Roodoranje 804.657.45 24,99
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Kookplaat
TILLREDA Draagbare inductiekookplaat, Wit. Perfect 
voor kleinere keukens of op plekken waar je een extra 
warmtezone nodig hebt. Bovendien eenvoudig te 
verplaatsen en op te bergen als hij niet wordt gebruikt, 
bv. om ruimte voor andere dingen vrij te maken op het 
werkblad.

003.316.27 49,99

GRUNDAD 300 Inductiekookplaat. Deze energie-efficiënte 
inductiekookplaat biedt alle basisfuncties die je nodig hebt. 
Hij is snel, efficiënt en heeft vier warmtezones, zodat je alles 
perfect kan bereiden.

404.670.82 199,-

VÄLBILDAD 300 Inductiekookplaat. Deze kookplaat met 
twee zones is energie-efficiënt en ook een ideale oplossing 
als je weinig ruimte hebt. Hij heeft slimme functies zoals een 
timer, plus een booster in elke zone: perfect om water te 
koken en om te wokken.

204.675.92 199,-

Afzuigkap
LAGAN Afzuigkap wand, 60 cm, wit. Een afzuigkap met 
led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan 
in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige 
uitstraling van de keuken.

504.013.83 49,99

LAGAN Afzuigkap wand, roestvrij staal. Een afzuigkap met 
led-verlichting en alle basisfuncties die je nodig hebt. Kan 
in een bovenkast worden gemonteerd voor een eenduidige 
uitstraling van de keuken.

203.889.67 69,99

RYTMISK Afzuigkap wand, 60 cm, roestvrij staal.
De wandgemonteerde afzuigkap met ledverlichting zet de 
look van je keukenontwerp kracht bij. Ze is stil en voorkomt 
de verspreiding van alle geuren en vet.

803.889.69 99,99

MATÄLSKARE Afzuigkap wand. De wandgemonteerde 
afzuigkap met ledverlichting zet de look van je 
keukenontwerp kracht bij. Ze is stil en voorkomt de 
verspreiding van alle geuren en vet.

Roestvrij staal 903.688.00 249,-
Zwart 103.889.77 249,-

MATTRADITION Afzuigkap wand. De wandgemonteerde 
afzuigkap met ledverlichting zet de look van je 
keukenontwerp kracht bij. Ze is stil en voorkomt de 
verspreiding van alle geuren en vet.
Roestvrij staal 703.688.01 249,-
Zwart 703.891.44 249,-
Wit 403.891.45 249,-

Magnetron
TILLREDA Magnetron, wit. 

504.867.92 49,99

Toestellen voor ENHET – alle onderdelen en prijzen

Oven
LAGAN Oven, wit.

504.169.21 119,-

GÖRLIG Oven, roestvrij staal.

204.117.03 169,-

MATÄLSKARE Heteluchtoven, roestvrij staalkleur. De 
MATÄLSKARE heteluchtoven biedt een strakke, moderne 
look. Hij verspreidt de warmte gelijkmatig zodat je 
verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken. Voor 
gerechten die traag garen, kies je de functie onder- en 
bovenwarmte.

403.687.65 279,-

MATTRADITION Heteluchtoven, roestvrij staal. De 
MATTRADITION heteluchtoven creëert een strakke, 
traditionele look. Hij verspreidt de warmte gelijkmatig 
zodat je verschillende gerechten tegelijk kan klaarmaken. 
Voor gerechten die traag garen, kies je de functie onder- en 
bovenwarmte.

003.687.67 279,-

MATTRADITION Heteluchtoven, zwart. De MATTRADITION 
heteluchtoven creëert een strakke, traditionele look. Hij 
verspreidt de warmte gelijkmatig zodat je verschillende 
gerechten tegelijk kan klaarmaken. Voor gerechten die 
traag garen, kies je de functie onder- en bovenwarmte.
Zwart 804.117.24 279,-
Wit 304.117.26 279,-

EFTERSMAK Heteluchtoven, zwart.

704.117.29 449,-

Koelkast en vriezer voor onder het 
werkblad

LAGAN Koelkast met vriesvak A++, 97/16 L, wit.

603.349.63 169,-

Vrijstaande koel-/vrieskast 
LAGAN koel- / vrieskast A+,194/109 L, wit.

102.823.63 299,-

Vaatwasser
LAGAN Inbouwvaatwasser.

504.754.25 279,-



Begeleiding

Keukenbrochure
Een brochure vol inspirerende afbeeldingen van keukens in alle 
stijlen en afmetingen. Je vindt er alles, van complete keukens 
tot kleine extraatjes die het dagelijkse leven in de keuken 
makkelijker en leuker maken.

ENHET klant
Je kan gebruik maken van de ENHET klantenbegeleiding om 
je aankoop snel en vlot te laten verlopen. Online vind je een 
overzicht van de kant-en-klare complete keukenoplossingen die 
onze designexperts hebben samengesteld op basis van jaren 
ervaring in keukenontwerp. Wanneer je je favoriete oplossing 
in één muisklik hebt geselecteerd, kan je de specifieke functies 
personaliseren zoals de fronten, het werkblad, de spoelbak, de 
kranen, de knoppen/handgrepen en de toestellen. 

ENHET keukeninstallatiegids
Onze ENHET keukeninstallatiegids biedt tips en stap-voor-
stapinstructies over hoe je je keuken zelf installeert. Denk 
eraan: je kan het allemaal alleen doen. Maar dat hoeft niet. Lees 
meer over onze services op IKEA.be.

Je nieuwe IKEA keuken,  
van begin tot einde.
Het boekje Jouw nieuwe IKEA keuken is jouw gids voor de 
planning, het opmeten, het bestellen en het plaatsen van jouw 
nieuwe IKEA keuken. Pik hem op in jouw IKEA woonwarenhuis 
of ga even kijken op IKEA.be.

Bezoek een IKEA winkel
Je vindt de openingsuren en de routebeschrijving 
voor een IKEA in je buurt op onze website IKEA.be.

IKEA online:
Voor meer informatie over winkelen  
bij IKEA ga je naar IKEA.be.

Winkelen bij IKEA

IKEA.com
Op onze website vind je hopen inspiratie en ideeën voor je 
ENHET keuken, zowel voor een nieuwe keuken als voor een 
bestaande die je een opknapbeurt wilt geven. Bovendien vind 
je hier alle denkbare producten om je ideale keuken in detail uit 
te werken. 

IKEA Home Planner
Stel jouw ENHET keuken samen in een 3D-omgeving waarbij je 
een prijs krijgt voor elk element en de volledige keuken. Je kan 
de plannen en productenlijsten thuis afdrukken of ze opslaan 
op de IKEA website. In jouw IKEA winkel kan je het ontwerp 
bespreken met een van onze keukenexperts voor meer advies 
en ondersteuning. Meer informatie op IKEA.be. 

Snel en makkelijk van je nieuwe IKEA keuken genieten. Wij 
helpen je met plezier. Hieronder vind je brochures en tools die 
je ondersteunen bij elke stap.  Alle materialen zijn verkrijgbaar 
in jouw IKEA winkel of online op IKEA.be.
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