
Alla produkter (som visas här) kanske inte finns i varuhuset. Kontakta personalen  
eller gå in på IKEA.se för mer information. För mer detaljerad produktinformation,  
se prislappen och IKEA.se. Alla delar kräver montering.

Bra, funktionell belysning
Belysningen är viktig i alla kök, både av säkerhetsskäl och för att det är snyggt.  
Bra, jämn belysning över arbetsytan gör att matlagningen och andra köksuppgifter  
blir säkrare, enklare och roligare. Spots, skåpbelysning och lådbelysning hjälper  
dig inte bara att hitta det du letar efter utan är också en dekorativ detalj i köket.

IKEA har tre serier med integrerad belysning: OMLOPP, STRÖMLINJE och IRSTA. 
Serien OMLOPP har tre funktioner, bänkbelysning, lådbelysning och spots. 
STRÖMLINJE serien har en enkel design och är lätt att installera. Serien IRSTA är 
en modern och tunn LED belysning som täcker hela undersidan av väggskåpet och 
på så sätt ger ett jämnt ljus över hela bänskskivan. Lägg till TRÅDFRI fjärrkontroll 
för att dimma belysningen, du kan även addera TRÅDFRI gateway för att styra din 
köksbelysning genom TRÅDFRI app, tillsammans med annan TRÅDFRI belysning i ditt hem.

KÖPHJÄLP

Integrerad köksbelysning
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Planerar du att förnya ditt kök?

Inget kök är komplett utan bra, funktionell belysning. 
Därför är det en bra idé att tänka på belysningen redan  
när du planerar och köper ditt kök. Då blir det lättare att 
installera och du sparar massor av tid och arbete. Men du 
kanske bara vill förbättra belysningen i ditt befintliga kök? 
Inga problem, vi har lösningar för det också. Kom ihåg att 
alla kök är olika – planera efter dina egna behov!

Så planerar du

Börja med att bestämma var i köket du vill ha din belys-
ning. Bestäm sedan vilken slags belysning som passar dig 
och ditt kök bäst. Börja med att välja den bänkbelysning du 
vill ha. Lägg sedan till spots, skåpbelysning och lådbelys-
ning.

Bänkbelysning Spots och skåpbelysning Lådbelysning

IKEA har tre serier med integrerad  
belysning – OMLOPP, STRÖMLINJE och 
IRSTA. Alla ger dig arbets- och stäm-
ningsbelysning och kan dimmas. Du 
sparar energi eftersom alla serierna 
använder LED-belysning, vilket drar 
85 % mindre energi och räcker upp till 
20 gånger längre än vanliga glödlampor.

Spots är ett dekorativt och funktionellt 
val för väggmonterade skåp med vitrin-
dörrar. Det blir enkelt att se vad som 
finns i skåpen och de lyser samtidigt 
upp ditt kök.

Skåpbelysning är enkelt att välja, och 
det finns i olika versioner så att du kan 
matcha både modern och traditionell 
stil. 

OMLOPP lådbelysning tänds och släcks 
när du öppnar och stänger lådorna. Du 
behöver inte längre famla i mörkret när 
du letar efter köksutrustningen!

Använd: OMLOPP, STRÖMLINJE, IRSTA. Använd: OMLOPP, FORMAT, URSHULT, 
LINDSHULT.

Använd: OMLOPP.



Så planerar du

Produktfakta OMLOPP STRÖMLINJE IRSTA

Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer

Behöver TRÅDFRI LED drivare och anslutningssladd*

Kabelhantering ingår

Ljusstyrka** 186lm 300lm 300lm

* Drivare och sladdar säljes separat.
** I Alla delar och priser på s.16, kan du se energiförbrukningen (W) för varje produkt.

OMLOPP, STRÖMLINJE eller IRSTA?



5

OMLOPP bänkbelysning
Bygg så här 
OMLOPP bänkbelysning och tillbehör du behöver.

 • Börja med att välja hur många OMLOPP ljuslister du 
behöver.

 • Lägg till TRÅDFRI LED drivare: 10W eller 30W. Se s.15 
för mer information om TRÅDFRI LED drivare.

 • Med gatewayen och appen TRÅDFRI kan du styra varje 
ljuskälla individuellt, skapa olika typer av ljussättningar 
- och styra dem med fjärrkontroll eller app. 

 • Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED drivare i en 
installation med hjälp av en mellankopplingssladd.

•   Lägg till anslutningssladd.

•   Lägg till TRÅDFRI fjärrkontroll för att dimma 
  belysningen. Koppla dimmern till drivaren och hela 
  kombinationen dimmas på samma gång.

•   Om du vill kan du komplettera systemet med andra 
  produkter, som t ex spots, lådbelysning eller 
  skåpbelysning.

Belysning och tillbehör

OMLOPP LED bänkbelysning
Längd: 40, 60 och 80 cm.
Färg: Vit och aluminum.

TRÅDFRI LED drivare
Effekt: 10W/30W.

FÖRNIMMA anslutningssladd
Längd: 3.5m

TRÅDFRI fjärrkontroll
Färg: vit.

Installationstillbehör

FÖRNIMMA mellankopplingssladd
Längd: 0.7m eller 2m.

TRÅDFRI gateway

I Alla delar och priser på s.16, kan du se energiförbrukningen (W) för varje produkt.

Produkt Antal
OMLOPP LED bänkbelysning 80 cm (7.4W) 1 st
OMLOPP LED bänkbelysning 40 cm (4.1W) 1 st
OMLOPP LED bänkbelysning 60 cm (5.4W) 1 st
TRÅDFRI LED drivare 30W 1 st
FÖRNIMMA anslutningssladd 1 st
TRÅDFRI fjärrkontroll 1 st

Kombination
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STRÖMLINJE bänkbelysning

Bygg så här

Bänkbelysningen STRÖMLINJE är riktigt enkel att installera 
på egen hand. Enheterna kopplas ihop direkt med varandra 
med hjälp av de 2 små skarvkopplingarna, så det blir färre 
sladdar att hålla ordning på.

• Innan du börjar bygga ditt system behöver du ta reda 
på vilken bredd dina skåp har. T ex till ett skåp med 
bredd om 80 cm, behöver du 2 enheter som båda har en 
bredden 40 cm.

• Lägg till TRÅDFRI LED drivare: 10W eller 30W. Mer 
information om drivare hittar du på sidan 15.

 • Med gatewayen och appen TRÅDFRI kan du styra varje 
ljuskälla individuellt, skapa olika typer av ljussättningar 
- och styra dem med fjärrkontroll eller app. 

 • Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED drivare i en 
installation med hjälp av en mellankopplingssladd.

 • Lägg till anslutningssladd.
 • Lägg till TRÅDFRI fjärrkontroll för att dimma 

belysningen. Koppla dimmern till drivaren och hela 
kombinationen dimmas på samma gång.

 • Om du vill kan du komplettera systemet med andra 
produkter, som t ex spots, lådbelysning eller 
skåpbelysning.

Belysning och tillbehör

STRÖMLINJE LED bänkbelysning
Längd: 20, 40 och 60 cm
Färg: vit

TRÅDFRI LED drivare
Effekt: 10W/30W.

FÖRNIMMA anslutningssladd
Längd: 3.5m

TRÅDFRI fjärrkontroll
Färg: vit.

Installationstillbehör

FÖRNIMMA mellankopplingssladd
Längd: 0.7m eller 2m.

TRÅDFRI gateway

I Alla delar och priser på s.16, kan du se energiförbrukningen (W) för varje produkt.

Produkt Antal
STRÖMLINJE LED bänkbelysning 60 cm (8W) 1 st
STRÖMLINJE LED bänkbelysning 40 cm (5W) 3 st
TRÅDFRI LED drivare 30W 1 st
FÖRNIMMA anslutningssladd 1 st
TRÅDFRI fjärrkontroll 1 st

Kombination
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IRSTA bänkbelysning

Bygg så här

• Börja med att välja hur många IRSTA LED bänkbelysn-
ing du behöver. Eftersom de täcker hela undersidan av 
skåpet, kan du välja antal baserat på skåpet mått.

• Lägg till TRÅDFRI LED drivare: 10W eller 30W. Mer infor-
mation om drivare hittar du på sidan 15.

• Med gatewayen och appen TRÅDFRI kan du styra varje 
ljuskälla individuellt, skapa olika typer av ljussättningar - 
och styra dem med fjärrkontroll eller app.

• Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED drivare i en  

  installation med hjälp av en mellankopplingssladd.
 • Lägg till anslutningssladd.
 • Lägg till TRÅDFRI fjärrkontroll för att dimma 

belysningen. Koppla dimmern till drivaren och hela 
kombinationen dimmas på samma gång.

 • Om du vill kan du komplettera systemet med andra 
produkter, som t ex spots, lådbelysning eller 
skåpbelysning.

Belysning och tillbehör

IRSTA LED bänkbelysning
Längd: 40, 60 och 80 cm.
Färg: opal vit

TRÅDFRI LED drivare
Effekt: 10W/30W.

FÖRNIMMA anslutningssladd
Längd: 3.5m

TRÅDFRI fjärrkontroll
Färg: vit.

Installationstillbehör

FÖRNIMMA mellankopplingssladd
Längd: 0.7m eller 2m.

TRÅDFRI gateway

I Alla delar och priser på s.16, kan du se energiförbrukningen (W) för varje produkt.

Produkt Antal
IRSTA LED bänkbelysning 80 cm (8.5W) 1 st
IRSTA LED bänkbelysning 40 cm (4.5W) 1 st
IRSTA LED bänkbelysning 60 cm (7W) 1 st
TRÅDFRI LED drivare 30W 1 st
FÖRNIMMA anslutningssladd 1 st
TRÅDFRI fjärrkontroll 1 st

Kombination
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I Alla delar och priser på s.16, kan du se energiförbrukningen (W) för varje produkt.

Spot och skåpbelysning

Bygg så här

• Börja med att välja de delar du behöver.
• Lägg till TRÅDFRI LED drivare: 10W eller 30W. Se sidan 

15 för mer information om drivare.
• Med gatewayen och appen TRÅDFRI kan du styra varje 

ljuskälla individuellt, skapa olika typer av ljussättningar - 
och styra dem med fjärrkontroll eller app.

Belysning och tillbehör

OMLOPP LED spots eller LED skåp-
belysning* 
Diameter, rund spot: 6.8 cm.
Längd, rektangulär spot: 20 cm.
Färg: vit, aluminium och svart.

*Du kan även använda FORMAT, 
URSHULT och LINDSHULT. I Alla delar 
och priser på sidan 16, kan du se mått 
och priser.

TRÅDFRI LED drivare
Effekt: 10W/30W.

FÖRNIMMA anslutningssladd 
Längd: 3.5m.

TRÅDFRI fjärrkontroll
Färg: vit.

Installationstillbehör

FÖRNIMMA mellankopplingssladd
Längd: 0.7m eller 2m.

TRÅDFRI gateway

eller

•   Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED drivare i en  
  installation med hjälp av en mellankopplingssladd.

 • Lägg till anslutningssladd.
 • Lägg till TRÅDFRI fjärrkontroll för att dimma 

belysningen. Koppla dimmern till drivaren och hela 
kombinationen dimmas på samma gång.
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OMLOPP och IRSTA
Du behöver lägga till en TRÅDFRI LED drivare och en 
anslutningssladd. Du behöver också en mellankop-
plingssladd om du använder mer än en drivare. 

Anslut så här

STRÖMLINJE
Du behöver lägga till en TRÅDFRI LED drivare och en 
anslutningssladd. Enheterna kopplas ihop direkt med var-
andra med hjälp av de 2 små skarvkopplingarna, så det blir 
färre sladdar att hålla ordning på.
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Lådbelysning

Bygg så här

• Börja med att välja de delar du behöver.
• Lägg till TRÅDFRI LED drivare: 10W eller 30W. Se sidan 

15 för mer information om drivare.  
• Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED drivare i en  

installation med hjälp av en mellankopplingssladd.

Belysning och tillbehör

OMLOPP LED ljuslist för lådor 
Längd: 36, 56 och 76 cm. 
Perfekt för METOD bänkskåpsstomme 
på 40, 60 eller 80 cm.

TRÅDFRI LED drivare
Effekt: 10W/30W.

FÖRNIMMA anslutningssladd 
Längd: 3.5m.

• Lägg till anslutningssladd.
• Belysningen slår på och av automatiskt när du öppnar 

eller stänger lådan så att ingen energi slösas bort.

Köp en separat TRÅDFRI LED drivare till din lådbelysn-
ing. Lägg till en mellankopplingssladd om du har mer än 1 
drivare. Koppla inte ihop drivaren till lådbelysningen med 
din andra köksbelysning eftersom det kan stänga av funk-
tionerna i lådbelysningen.

Anslut så här
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1. 10W, 3 anslutningsuttag.

2. 30W, 9 anslutningsuttag

1 2

Det finns två TRÅDFRI LED drivare. Välj beroende på hur 
många enheter du vill koppla ihop. Du kan koppla ihop upp 
till 3 enheter med 10 W LED drivaren, så länge det totala 
wattantalet inte överstiger 10 W och upp till 9 enheter i 
en transformator om enhetens sammanlagda strömför-
brukning inte överskrider 30W. Du kan ansluta upp till 10 
TRÅDFRI LED drivare i en installation. Ett blinkande ljus 
visar när max wattalet för LED drivaren har överskrid-

TRÅDFRI LED DRIVARE

its. Om du vill använda mer än en LED drivare, se till att 
synkronisera varje LED drivare med TRÅDFRI fjärrkontroll 
så att hela KOMBINATION kan dimmas samtidigt. Gör 
din köksbelysning smart genom att lägga till TRÅDFRI-
gatewayen. Med hjälp av gatewayen, kan du styra din 
belysning från TRÅDFRI app och skapa stämning tillsam-
mans med din andra TRÅDFRI belysning.
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Alla delar och priser

OMLOPP LED bänkbelysning 40 cm. IKEA. Modell 
L1513 OMLOPP. 4.1W. *

Vit 302.452.18 249:-
Aluminiumfärgad 102.452.19 249:-

OMLOPP LED bänkbelysning 60 cm. IKEA. Modell 
L1514 OMLOPP. 5.4W. *

Vit 302.452.23 349:-
Aluminiumfärgad 702.452.21 349:-

OMLOPP LED bänkbelysning 80 cm. IKEA. Modell 
L1515 OMLOPP. 7.4W. *

Vit 102.452.24 499:-
Aluminiumfärgad 602.452.26 499:-

STRÖMLINJE LED bänkbelysning, 20 cm. IKEA. 
Modell L1603 STRÖMLINJE. 3W. *

Vit 903.339.95 199:-

STRÖMLINJE LED bänkbelysning, 40 cm. IKEA. 
Modell L1604 STRÖMLINJE. 5W. *

Vit 803.430.42 399:-

STRÖMLINJE LED bänkbelysning, 60 cm. IKEA. 
Modell L1605 STRÖMLINJE. 8W. *

Vit  003.430.41 599:-

IRSTA LED bänkbelysning 40 cm. IKEA. Modell 
L1714 IRSTA. 4.5W. *

Opal vit 104.069.43 499:-

IRSTA LED bänkbelysning 60 cm. IKEA. Modell 
L1715 IRSTA. 7W. *

Opal vit 204.069.47 649:-

IRSTA LED bänkbelysning 80 cm. IKEA. Modell 
L1716 IRSTA. 8.5W. *

Opal vit 404.069.51 799:-

OMLOPP LED spot 6.8 cm. IKEA. Modell L1516 
OMLOPP. 1.4W. *

Vit 702.451.79 149:-
Aluminiumfärgad 502.329.60 149:-
Svart 202.771.82 149:-

OMLOPP LED spot 20×2.6 cm. IKEA. Modell L1517 
OMLOPP. 1.7W. *

Vit 002.453.71 149:-
Aluminiumfärgad 802.453.72 149:-
Svart 002.771.83 149:-

OMLOPP LED ljuslist för lådor. Aluminiumfärgad. 
IKEA. Modell L1510 OMLOPP. *

1.5W.
36 cm 402.452.27 249:-
56 cm 002.452.29 299:-

3W.
76 cm 802.452.30 349:-

FORMAT LED skåpbelysning. Ger ett fokuserat ljus 
som är bra för att lysa upp mindre ytor. IKEA. Modell 
L1306 FORMAT. 2W. *

Förnicklad 302.603.84 179:-

LINDSHULT LED skåpbelysning. Ger ett fokuserat 
ljus som är bra för att lysa upp mindre ytor. IKEA. 
Modell L1304 LINDSHULT. 2 W. *

Förnicklad 102.604.36 179:-

URSHULT LED skåpbelysning. Ger ett fokuserat ljus 
som är bra för att lysa upp mindre ytor. IKEA. Modell 
L1305 URSHULT. 2W. *

Förnicklad 302.604.02 179:-
Vit 502.603.97 179:-

* Denna ljuskälla innehåller inbyggda lampor av energiklasserna A ++ till A. Lamporna idenna ljuskälla kan inte bytas. Kompletteras med TRÅDFRI 
LED drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd, säljes separat.
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Alla delar och priser

TRÅDFRI LED drivare för trådlös styrning. Grå. 
Används med TRÅDFRI fjärrkontroll och TRÅDFRI 
gateway. Du kan ansluta upp till 10 TRÅDFRI LED 
drivare i en installation med hjälp av FÖRNIMMA mel-
lankopplingssladd.

10W 503.561.87 130:-
30W 603.426.56 250:-

TRÅDFRI fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan du 
enkelt styra dina ljuskällor. Du kan använda fjärrkon-
trollen TRÅDFRI för att samtidigt styra upp till 10 LED 
ljuskällor, drivare, LED ljuspaneler eller LED ljusdörrar 
- dimma, släcka, tända, välja färger och stegvis byta 
från varm till kallt ljus. Inkl batteri.

Vit 303.388.49 149:-

FÖRNIMMA anslutningssladd 3.5 m. För anslutning 
till elnätet av en eller upp till 10 seriekopplade drivare, 
använd strömbrytaren på sladden för att tända/släcka 
alla samtidigt.

Vit 503.946.98 50:-

FÖRNIMMA mellankopplingssladd 0.7 m. Gör att 
du kan seriekoppla flera drivare med endast en anslut-
ning till elnätet.

Vit 903.947.00 30:-

FÖRNIMMA mellankopplingssladd 2 m. Gör att du 
kan seriekoppla flera drivare med endast en anslutning 
till elnätet.

Vit 303.946.99 40:-

TRÅDFRI gateway. Med gatewayen och appen 
TRÅDFRI kan du styra varje ljuskälla eller drivare indi-
viduellt, skapa olika typer av ljussättningar - och styra 
dem med fjärrkontroll eller app.

Vit 403.378.06 299:-
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Börja skissa på dina belysningsbehov
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© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2017  Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Våra priser kan förändras. På IKEA.se finns aktuellt pris. 

Leverans Installation Öppet köp
Vi kan leverera hem eller till ditt före-
tag. Handlar du i varuhuset kan du 
också välja att låta oss plocka ihop 
dina varor. Läs mer om dina olika 
alternativ och vad det kostar till dig 
på IKEA.se/leverans

Genom lokala och fristående hant-
verkare, som vi föreslår, kan du få 
hjälp med installation av IKEA kök 
och badrum. Du kan också få hjälp 
att riva det gamla. Hantverkarna har 
flera års erfarenhet av att installera 
IKEA kök och badrum och du får pro-
fessionell installation enligt högsta 
branschstandard. Läs mer på
IKEA.se/service

Du har 365 dagar på dig att lämna 
tillbaka din oanvända vara. Spara 
kvittot för att göra återköpet en-
klare. Läs mer på IKEA.se/öppetköp

Vi erbjuder en rad servicetjänster som kan göra ditt liv lite enklare – oavsett om du vill ha hjälp med mycket eller lite. Välj det 
som passar dig. Ju mer du gör själv, desto lägre blir priset. Ju mer du låter oss göra, desto mer kan du slappna av och njuta av 
ett färdigt resultat. 

Service


