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Produktguide

KNOXHULT
Køkkenserie

VEDLIGEHOLDELSE

Tør skabene af med en fugtig
klud evt. tilsat et ikke-slibende
rengøringsmiddel. Tør efter
med en ren, tør klud. Overflader
af rustfrit stål tørres af efter
brug med en svamp og en ren
klud, evt. tilsat et ikke-slibende
rengøringsmiddel. Tør altid af på
langs ad køkkenbordet.

SIKKERHED

Forskellige vægmaterialer
kræver forskellige skruer og
rawlplugs. Brug de skruer og rawlplugs, der passer til væggene i
dit hjem (medfølger ikke).

GODT AT VIDE

Hængslerne kan indstilles lodret,
vandret og i dybden, så det
er nemt at montere lågerne i
nøjagtig den position, du ønsker.
Lågerne kan monteres til venstre
eller højre. Benene kan indstilles, så stellet står sikkert, selv
på ujævne gulve.

Komplette køkkenskabe – til en lav pris
Ønsker du dig et enkelt køkken til en lav pris? KNOXHULT køkkenserien indeholder 6 komplette skabe med låger, skuffer og hylder.
Alle under- og vægskabe har overflader af folie, der er nemme at
rengøre, både indvendig og udvendig. Arbejdsområdet har en dybde
på 61 cm. Kombiner KNOXHULT køkken med LAGAN hårde hvidevarer,
og fuldend køkkenet med en vask og et blandingsbatteri fra samme
serie – og greb og knopper, selvfølgelig.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

KOMPLETTE KØKKENER
Køkkenerne leveres komplette med bordplade, hylder, skuffer, hængsler, sokkel,
vask, vandlås og blandingsbatteri. Du behøver kun supplere med knopper, greb
og hvidevarer. Se forslag til hvidevarer fra LAGAN serien i oversigten "Alle dele

og priser" på side 4. KNOXHULT køkkensystem kan også kombineres med alle
andre hvidevarer i IKEA sortimentet.

Fritstående ovn
Pris i alt
Gråt

991.804.36

1.918.-

Hvidt

191.804.64

1.468.-

Denne kombination indeholder:
FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm

1 stk.

LAGAN blandingsbatteri

1 stk.

KNOXHULT underskab med låger og skuffer, 120 cm

1 stk.

LILLVIKEN bundventil/vandlås

1 stk.

Samlet mål: B182×D61 cm

Pris i alt
Hvidt

891.804.65

2.323.-

Denne kombination indeholder:

Samlet mål: B224×D61 cm

2

FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm

1 stk.

LAGAN blandingsbatteri

1 stk.

KNOXHULT underskab med skuffer, 120 cm

1 stk.

KNOXHULT underskab med skuffer, 40 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låge, 40x75 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låge, 60x60 cm

1 stk.

LILLVIKEN bundventil/vandlås

1 stk.

KOMPLETTE KØKKENER
Køkkenerne leveres komplette med bordplade, hylder, skuffer, hængsler, sokkel,
vask, vandlås og blandingsbatteri. Du behøver kun supplere med knopper, greb
og hvidevarer. Se forslag til hvidevarer fra LAGAN serien i oversigten "Alle dele

og priser" på side 4. KNOXHULT køkkensystem kan også kombineres med alle
andre hvidevarer i IKEA sortimentet.

Indbygget ovn
Pris i alt
Gråt

791.804.42

2.268.-

Hvidt

691.804.66

1.768.-

Denne kombination indeholder:
FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm

1 stk.

LAGAN blandingsbatteri

1 stk.

KNOXHULT underskab med låger og skuffe, 180 cm

1 stk.

LILLVIKEN bundventil/vandlås

1 stk.

Samlet mål: B182×D61 cm

Pris i alt
Hvidt

491.804.67

2.623.-

Denne kombination indeholder:

Samlet mål: B224×D61 cm

3

FYNDIG indbygningsvask, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låger, 120 cm

1 stk.

LAGAN blandingsbatteri

1 stk.

KNOXHULT underskab med låger og skuffe, 180 cm

1 stk.

KNOXHULT underskab med skuffer, 40 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låge, 40x75 cm

1 stk.

KNOXHULT vægskab med låge, 60x60 cm

1 stk.

LILLVIKEN bundventil/vandlås

1 stk.

ALLE DELE OG PRISER
Køkkenskabenes stel er fremstillet af 16 mm tyk spånplade med låger og
fronter i hvid eller grå polypropylenfolie. Skabene leveres komplette med
bordplade i egelaminat, hylder, skuffer, hængsler og sokkel. Du skal blot

KNOXHULT underskab med låger og skuffe. Du
kan montere en vask og tilpasse opbevaringspladsen
med 2 flytbare hylder. Stellet og fronterne er beklædt
med folie, som gi'r en ridsefast overflade, der er nem
at gøre ren. Du kan nemt montere lågen i den rigtige
position, da hængslerne kan indstilles i højden, dybden
og bredden. Skabet står stabilt på ujævne gulve, da
det har indstillelige fødder. Skuffe med skuffestop.
Bordpladen har 1 cm udhæng i hver side. 120×61×90
cm. Skab B120 cm.
Gråt

503.267.94 995.-

Hvidt

303.267.90 695.-

KNOXHULT underskab med låger og skuffe. Du
kan montere en vask og tilpasse opbevaringspladsen
med 2 flytbare hylder. Stellet og fronterne er beklædt
med folie, som gi'r en ridsefast overflade, der er nem
at gøre ren. Du kan nemt montere lågen i den rigtige
position, da hængslerne kan indstilles i højden, dybden
og bredden. Skabet står stabilt på ujævne gulve,
da det har indstillelige fødder. Bordpladen har 1 cm
udhæng i hver side. Skal suppleres med en indbygningsovn og kan suppleres med kogeplade og vask.
180×61×90 cm. Skab B180 cm.
Gråt

203.267.95 1.345.-

Hvidt

703.267.88 995.-

KNOXHULT underskab med skuffer. Skuffe med
skuffestop. Skuffefronterne er beklædt med folie, som
gi'r en ridsefast overflade. Skabet står stabilt på ujævne gulve, da det har indstillelige fødder. 40×61×90 cm.
Skab B40 cm.
Hvidt

903.267.87 495.-

supplere med hvidevarer, en vask, et blandingsbatteri til køkken, knopper og
greb for at få et komplet køkken.

LAGAN OV3 ovn. Har alle basisfunktioner til daglig
madlavning. Energiforbrug ved standardbelastning,
over- og undervarme: 0,83 kWh. 59,4×56×59 cm.
504.169.21 899.-

Hvid

ENERGIKLASSE A. På en skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
OVERVARME. Gi'r retterne en sprød overflade.
Ideel til gratin og desserter.
UNDERVARME. Gi'r retterne ekstra varme nedefra uden at brænde overfladen. Ideel i den sidste
del af tilberedningstiden, til retter med sprød
bund og til tilberedning i vandbad.
OVER- OG UNDERVARME. Kombination af høj
varme i ovnens øverste del og lavere varme i
den nederste. Ideel til langsom tilberedning og
gratin.
LAGAN HGC3K keramisk kogeplade. Glat overflade
af hærdet glas. Nem at gøre ren. Gi'r ekstra arbejdsplads. 2300W brænder, 1200W brænder, 1800W
brænder, 59x52x3,9 cm.
501.823.52 899.-

Sort

LAGAN vægmonteret emhætte. Indbygget emhætte
med 3 hastigheder. Udsugningskapacitet – rustfrit
stål: 322 m³/t. Udsugningskapacitet – hvid: 265 m³/t .
Støjniveau ved maks. udsugningskapacitet: 69 dB (A).
60×51×13 cm.
Rustfrit stål

203.889.67 399.-

Hvid

504.013.83 249.-

LAGAN dekorationsrør til emhætte. Gør LAGAN
emhætte BF275 til en skorstensemhætte.
Rustfrit stål

KNOXHULT vægskab med låge. Du kan tilpasse
opbevaringspladsen med den flytbare hylde. Lågen
er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade.
Lågen kan monteres, så den åbner til venstre eller
højre. 40×31×75 cm.
Hvidt

503.267.89 165.-

KNOXHULT vægskab med låge. Du kan tilpasse
opbevaringspladsen med den flytbare hylde. Lågen
er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade.
60×31×60 cm.
Hvidt

103.267.91

LAGAN køleskab/fryser A+. Dørene kan monteres,
så de åbner til venstre eller højre. Energiforbrug:
297 kWh/år. Nettovolumen, køleskab: 194 liter.
Nettovolumen, fryser: 109 liter. 59,5×64,2×174,5 cm.
Hvid

Gråt

003.267.96 545.-

Hvidt

903.267.92 395.-

4-stjernet fryser/fryserum. Til indfrysning af friske madvarer ved -18° eller
koldere.

LAGAN køleskab/fryser. Dørene kan monteres,
så de åbner til venstre eller højre. Energiforbrug:
174 kWh/år. Nettovolumen, køleskab: 97 liter.
Nettovolumen, fryser: 16 liter. 55×57×84,5 cm.
Energiklasse A++. På en skala fra A (mest effektiv)
til G (mindst effektiv). 4-stjernet fryser/fryserum. Til
indfrysning af friske madvarer ved -18° eller koldere.
Hvid

FYNDIG vask. Vask af rustfrit stål – et hygiejnisk,
stærkt og holdbart materiale, der er nemt at gøre rent.
Lydabsorberende materiale. Passer til skabsstel, der
er mindst 50 cm brede. Skal suppleres med LILLVIKEN
bundventil/vandlås. 45×39 cm.
Rustfrit stål

902.021.26 149.-

102.823.63 1.899.ENERGIKLASSE A+ På en skala fra A (mest
effektiv) til G (mindst effektiv).

195.-

KNOXHULT vægskab med låger. Du kan tilpasse
opbevaringspladsen med 2 flytbare hylder. Lågerne
er beklædt med folie, som gi'r en ridsefast overflade.
Lågen kan monteres, så den åbner til venstre eller
højre. 120×31×75 cm.

900.690.66 300.-

603.349.63 899.ENERGIKLASSE A++ På en skala fra A (mest
effektiv) til G (mindst effektiv).
4-stjernet fryser/fryserum. Til indfrysning af friske madvarer ved -18° eller
koldere.

LAGAN blandingsbatteri. Etgrebs. Hanen kan drejes
360°. H 16 cm.
Forkromet
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100.850.27 99.-

IKEA tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Vi henviser i øvrigt til gældende salgs- og leveringsbetingelser.

