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Bra vitvaror ska passa människorna som använder dem. Vi har alla 
olika behov, preferenser och plånböcker. Våra vitvaror är designa‑
de för att göra ditt liv i köket enklare. Därför jobbar vi med leve‑
rantörer som är bäst inom sitt område när det gäller att förenkla 
människors vardag. Vi delar med oss av våra kunskaper om livet 
hemma och de delar med sig av sin expertis. Tillsammans skapar 
vi vitvaror du kan lita på, till priser som passar plånböcker i alla 
storlekar.

Vitvaror du kan 
lita på

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att 
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från 
IKEA har 5 års garanti (utom TILLREDA och 
LAGAN).

05



Hitta din  
perfekta 
vitvarulösning
Ett nytt kök innebär en hel del olika beslut. 
Vilken stil vill du ha? Vad vill du att dina vitvaror 
ska ha för funktioner? Vad har du för budget? 
För att göra det lättare för dig har vi designat 
våra vitvaror så att de passar tillsammans och 
matchar våra kök perfekt. Mer information om 
respektive vitvara hittar du på 
följande sidor.
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HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

I den här lösningen får du alla basfunktioner 
du behöver till ett otroligt bra pris. Designen är enkel 
och LAGAN ugn, häll och köksfläkt matchar varandra 

perfekt. Här har du allt du behöver för grundläggande 
matlagning och bakning.

I princip allt du behöver

LAGAN ugn, vit.

504.169.21 1695:-

LAGAN väggmonterad fläktkåpa, vit.

504.013.83 599:-

LAGAN HGC3K häll, svart.

501.823.52 1495:-
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HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

TILLREDA mikrovågsugn, vit. 

504.867.92 699:-

Börja laga mat på nolltid!
TILLREDA vitvaror är enkla att använda och väldigt lätta 
att förvara. Induktionshällen är perfekt för mindre kök, 
eller där du behöver en extra värmezon. Dessutom enkel 
att flytta och förvara när den inte används, till exempel 
för att frigöra yta till annat på köksbänken.    

Den praktiska lilla mikrovågsugnen är lätt att placera 
nästan var som helst. Handtagsfri lucka skapar ett 
stilrent uttryck som öppnas med ett knapptryck. Ett 
perfekt alternativ i mindre kök eller där du inte har plats 
för en inbyggd mikrovågsugn.

TILLREDA portabel induktionshäll, vit.

104.867.94 499:-
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HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

RYTMISK väggmonterad fläktkåpa, ros-
tfritt stål. 

803.889.69 1495:-

GÖRLIG ugn, rostfritt stål. 

204.117.03 1995:-

Enkel och effektiv matlagning - 
varje dag
Dessa vitvaror erbjuder alla funktioner du behöver för 
dalig användning tillsammans med en stilren och enkel 
design som gör dem lätta att förstå och använda. 
 

GÖRLIG ugn i rostfritt stål ger ett klassiskt, tidlöst 
uttryck till ditt kök medan den snabba och energi-effektiva 
GRUNDAD induktionshäll får dig att laga mat till perfek-
tion på nolltid. RYTMISK led-ljusremsa lyser upp hela 
bänkskivan och ger atmosfär och ett effektivt arbetsljus.

GRUNDAD induktionshäll, svart.

404.670.82 2495:-
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MATÄLSKARE varmluftsugn, rostfritt 
stål.

403.687.65 2995:-

MATÄLSKARE mikrovågsugn, rostfritt 
stål.

403.687.70 2995:-

MATÄLSKARE väggmonterad 
fläktkåpa, rostfritt stål.

903.688.00 2495:-

MATMÄSSIG induktionshäll, 
svart.

104.670.93 3295:-

Vitvarorna i den här lösningen har alla funktioner man 
behöver i ett modernt kök. Här har du allt från varm‑
luftsugnen som hjälper dig tillaga flera rätter samtidigt, 
till LED ljuslisten i köksfläkten som effektivt lyser upp 

hela hällen. Kombinera med MATMÄSSIG induktionshäll 
och spara upp till 40 procent energi och 50 procent av 
tillagningstiden.

Modern design - utsida och insida

HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING
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HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

MATTRADITION varmluftsugn, 
vit.

304.117.26 3495:-

MATTRADITION mikrovågsugn, 
vit

304.117.69 2995:-

MATTRADITION väggmonterad 
fläktkåpa, vit.

403.891.45 2495:-

MATMÄSSIG gashäll, 
rostfritt stål.

003.768.47 2495:-

Ett klassiskt kök behöver inte innebära att du 
måste nöja dig med gammaldags vitvaror. Med 
MATTRADITION får du även modern teknik. I 
varmluftsugnen kan du baka eller tillaga flera rätter 
samtidigt utan att de tar smak av varandra, och 
köksfläktens låga ljudnivå gör att ni kan fortsätta 

prata med varandra i köket även när ni tillagar 
maten. Förstärk den klassiska stilen genom att 
välja MATMÄSSIG gashäll som ger dig perfekt 
kontroll över både värmeregleringen och det 
smakfullaslutresultatet.  

Traditionell design - modern teknik
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EFTERSMAK varmluftsugn, svart.

704.117.29 3995:-

EFTERSMAK mikrovågsugn, svart.

705.085.09 4995:-

FOKUSERA väggmonterad fläktkåpa, 
svart.

503.893.38 3795:-

SMAKLIG induktionshäll, svart.

504.678.83 4995:-

Vill du ha ett snyggt kök som sticker ut? 
Då är den här lösningen i matt svart det perfekta 
valet. Precis som alla våra varmluftsugnar hjälper 
EFTERSMAK dig att tillaga flera rätter samtidigt utan att 
de tar smak av varandra. 

Köksfläkten har en LED ljuslist som ger jämn 
belysning över hela hällen. Dessutom har den en djärv 
design och blir pricken över i:et som ger ditt kök ett 
modernt och uppdaterat uttryck. 

Läcker mix av design och funktion

HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING
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HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

ANRÄTTA varmluftsugn med 
pyrolytisk funktion, rostfritt stål.

004.117.18 5495:-

ANRÄTTA kombimikrovågsugn med 
varmluft, rostfritt stål.

104.117.65 6295:-

BEMÖTA väggmonterad vertikalfläkt, 
rostfritt stål.

903.893.36 4995:-

SMAKLIG induktionshäll, svart.

504.678.83 4995:-

En klassisk vitvarulösning med fantastiska 
tillagningsfunktioner! Det här är en perfekt 
kombination för dig som gillar att laga mat och
baka. ANRÄTTA varmluftsugn har pyrolytisk 
rengöring som bränner fett och matrester till aska. 

Den flexibla brofunktionen på SMAKLIG induktionshäll 
gör att du kan använda större kokkärl eftersom den 
kopplar ihop 2 värmezoner till 1 stor när det behövs, 
och den vertikala köksfläkten BEMÖTA gör området 
runt hällen mer tillgängligt.

Klassisk elegans med extra allt 



HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING

KULINARISK varmluftsugn med 
ångfunktion, rostfritt stål. 

704.210.83 7295:-

KULINARISK kombimikrovågs-ugn 
med varmluft, rostfritt stål.

204.168.14 6995:-

KULINARISK väggmonterad 
köksfläkt, rostfritt stål.

303.831.44 6995:-

BLIXTSNABB induktionshäll, svart.

604.678.30 7995:-

Med sina rena linjer och moderna uttryck är 
KULINARISK varmluftsugn, kombimikrovågsugn och 
köksfläkt några av våra mest exklusiva och innovativa 
vitvaror. De har alla touchkontrollpaneler som 
förstärker det stilrena och moderna utseendet. 

Ångfunktionen bibehåller matens smak och 
näringsämnen så att den blir saftig och smakrik. 
Tillsammans med den extra breda hällen med 
flexibla zoner är det här en perfekt lösning för 
hemmakocken.

Exklusivt med nyttig ångkokning
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FINSMAKARE varmluftsugn med 
pyrolys-/ångfunktion, svart.

504.117.30 8495:-

FINSMAKARE kombimikrovågs- 
ugn med varmluft, svart.

504.117.68 7295:-

FINSMAKARE väggmonterad 
verktikalfläkt, svart.

503.891.40 5495:-

HÖGKLASSIG induktionshäll, svart.

404.678.26 5995:-

FINSMAKARE är en supermodern serie med alla 
funktioner du kan tänka dig. Ugnen har ångfunktion 
som bibehåller matens smak och näringsämnen 
så att den blir saftig och smakrik. Med ugnens 
självrengörande pyrolytiska funktion trycker du bara 
på en knapp för att bränna bort fett och matrester. 

Fläktens vinkel gör området kring hällen mer åtkomligt. 
Och den snabba och energieffektiva induktionshällen 
har flexibla zoner som anpassar sig efter dina grytor 
och kastruller. Allt som allt ett perfekt val för dig som 
älskar att laga mat.

Gourmetkök för finsmakare

HITTA DIN PERFEKTA VITVARULÖSNING
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Ugnar
Våra ugnar är tillverkade med omsorg för att tillgodose alla dina krav och behov i 
matlagningen. De har ett brett utbud av funktioner och integrerade tillbehör som 
gör matlagningen både enklare och roligare. Oavsett om du är ute efter avancerade 
matlagningsfunktioner eller praktiska självrengöringsprogram så har vi den rätta ugnen 
för dig. Välj den som passar ditt sätt att laga mat på och placera den där du vill för att 
underlätta arbetsflödet i ditt kök.

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att  
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från  
IKEA har 5 års garanti (utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer ugn ska du fundera över följande:

01 02 03

Hur ofta använder du 
din ugn och till vilken 
typ av mat? Vi har allt 
från väldigt enkla och 
lättanvända ugnar till 
mer avancerade  
modeller med massor 
av olika funktioner. 

Hur mycket mat brukar 
du tillaga samtidigt? Våra 
ugnar finns i storlekar från 
56 till 72 liter.

Vilken stil gillar du? 
Oavsett om ditt kök har 
en mer modern eller 
klassisk stil så har vi ugnar 
som kommer att matcha 
perfekt.
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Tips 
Visste du att utdragbara teleskopskenor gör 
matlagningen mycket enklare och säkrare? Att 
ställa in och ta ut mat ur ugnen blir enkelt eftersom 
man får bättre grepp om ugnsformen och 
minimerar risken att bränna sig – alltså när man 
använder grytvantar. Det blir också superenkelt att 
röra om bland grönsakerna eller ösa steken. 

Visste du att du kan rengöra ugnen och hålla den 
som ny med i princip ingen arbetsinsats alls? Med 
den självrengörande pyrolytiska funktionen hettas 
ugnen upp och fett och matrester bränns till aska. 
Allt du behöver göra är att torka ur den efteråt.  
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UGNAR

Varmluftsugnar med ångfunktion
Perfekt för dig som älskar att laga nyttig mat. 
Den här typen av ugn har samma funktioner som 
varmluftsugnar och dessutom en ångfunktion. 
Kombinationen av ånga och värme bevarar smak och 
näringsämnen bättre och gör maten god och saftig på 
insidan samt krispigt gyllenbrun på utsidan.

Varmluftsugnar med självrengöring/
pyrolytisk funktion
De här ugnarna har samma funktioner som varm‑
luftsugnar och är dessutom lätta att hålla rena. Med 
den pyrolytiska funktionen bränns fett och matrester 
till aska som du sedan torkar bort med en ren trasa. 
Perfekt om du gillar matlagning men inte rengöringen 
efteråt! 

Typer

Varmluftsugnar 
Idealisk för dig som älskar att laga mat. Sprider värmen 
snabbt och jämnt, så att du kan tillaga flera rätter 
samtidigt utan att de tar smak av varandra. 

Ugnar med basfunktioner 
Perfekt för dig som vill ha en lättanvänd ugn  
med basfunktionerna du behöver för matlagning och 
bakning. 
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UGNAR

Översikt

FINSMAKARE 
Användbar volym: 72 liter

KULINARISK 
Användbar volym: 72 liter

EFTERSMAK
Användbar volym: 72 liter

SMAKSAK
Användbar volym: 72 liter

KULINARISK 
Användbar volym: 43 liter

GÖRLIG 
Användbar volym: 56 liter

LAGAN 
Användbar volym: 56 liter

MATÄLSKARE
Användbar volym: 71 liter

MATTRADITION
Användbar volym: 71 liter

Ångugn

Ugnar med basfunktioner

Varmluftsugnar

Varmluftsugn med pyrolytisk 
funktion och ångfunktion 

Varmluftsugn med 
ångfunktion

BEJUBLAD
Användbar volym: 71 liter

ANRÄTTA
Användbar volym: 71 liter

Varmluftsugnar med självrengöring/pyrolytisk funktion

ANRÄTTA 
Användbar volym: 71 liter

KULINARISK 
Användbar volym: 72 liter

FINSMAKARE
Användbar volym: 72 liter

SMAKSAK 
Användbar volym: 72 liter
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Huvudfunktioner

Integrerad stektermometer med temperatursensor gör att du kan 
du tillaga all sorts kött utan att behöva övervaka tillagningsprocessen.

Touchkontroll är enkel att använda och hålla ren och ger en 
modern känsla i alla kök. 

Utdragbara teleskopskenor gör att du lättare kan ställa in och ta ut 
mat ur ugnen utan att bränna dig eftersom du får bättre grepp om 
ugnsformen. Dra enkelt ut maten för att kolla temperaturen, röra om 
bland grönsakerna eller ösa steken. 

Inbyggd klocka är perfekt när du behöver hålla koll på tiden medan 
du bakar och lagar mat.

Den rostfria ytan är behandlad för att förhindra fingeravtryck och är 
lätt att hålla skinande ren.

Rymlig innervolym med utrymme för upp till fem plåtar gör att det 
finns gott om plats för din mat. Välj bland ugnar med volymer från 56 
till 72 liter.

UGNAR
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Ugnsfunktioner

Snabbupptiningsfunktionen tinar din mat 
sju gånger snabbare än vanlig upptining.

Varmhållningsprogrammet gör att du kan 
hålla maten varm utan att den blir överkokt 
eller bränd.

Varmluftsfunktionen sprider värmen 
snabbt och jämnt så att du kan baka eller 
tillaga flera bakverk eller rätter samtidigt 
utan att de tar smak av varandra.

Grillfunktionen fördelar värmen jämnt i 
hela ugnen så du får den där goda ytan på 
kött och grönsaker samt den där gyllenbruna 
ytan på dina gratänger.

Funktionen för snabb förvarmning gör att 
ugnen snabbt blir varm.

Bröd- och pizzafunktionen ger en 
djupare brun färg på utsidan och en 
supergod krispig botten.

Specialfunktionen för bakverk hjälper dig 
att få det perfekta resultatet på dina kakor 
och pajer.

Med förinställda matlagningsprogram kan du enkelt välja rätt 
inställningar för olika typer av råvaror, maträtter och recept – och få 
samma goda resultat varje gång.

Över- och undervärme är perfekt för 
tillagning av rätter som ska ha en krispig yta 
och för långkok av grytor.

Ångfunktionen kombinerar ånga och 
varmluft för en optimal fuktighets- och 
temperaturnivå, så att maten blir saftig 
och god på insidan samt krispig och 
gyllenbrun på utsidan.

Självrengörande pyrolytisk funktion gör 
det lättare för dig att hålla ugnen ren. Fett 
och matrester bränns till aska som du sedan 
enkelt torkar bort med en trasa.

UGNAR

Alla våra ugnsluckor har barnlås som gör det säkert för barnen att 
vistas i köket och ta del av alla aktiviteter.



PE680941
väntar på prov

MPP klar vecka 23?  
(använd befintlig MPP? se sta-

A ALAGAN 
Ugn

1695:-
Vit. 504.169.21

Den här ugnen har alla basfunktioner du behöver och är enkel att 
använda i din vardagsmatlagning.

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 56 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 10A, spänning 230V
B59,4×D56×H58,9 cm
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UGNAR

GÖRLIG 
Ugn

1995:-
Rostfritt stål. 204.117.03

Den här ugnen har alla basfunktioner du behöver och är enkel 
att använda i din vardagsmatlagning. Den enkla och stilrena 
designen matchar våra mikrovågsugnar i rostfritt stål.

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 56 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation.  
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 10A, spänning 220-240V
B59,4×D56×H58,9 cm

UGNAR
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UGNAR

Fullständig beskrivning av funktioner samt installationsanvisningar hittar du på IKEA.se

VARMLUFTSUGNAR

MATÄLSKARE
Varmluftsugn

2995:-
Rostfritt stål. 403.687.65

Matchande mikrovågsugn

MATÄLSKARE
2995:-
403.687.70

Ugn i modern stil med alla funktioner du behöver i din vardag. 
Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm

MATTRADITION
Varmluftsugn

3495:-
Rostfritt stål. 003.687.67

Matchande mikrovågsugn

MATTRADITION
2995:-
603.687.69

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner du behöver i din vardag. 
Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm
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UGNAR

VARMLUFTSUGNAR

MATTRADITION
Varmluftsugn

3495:-
Svart. 804.117.24

Matchande mikrovågsugn

MATTRADITION
2995:-
104.117.70

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner du behöver i din vardag. 
Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm

MATTRADITION
Varmluftsugn

3495:-
Vit. 304.117.26

Matchande mikrovågsugn

MATTRADITION
2995:-
304.117.69

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner du behöver i din vardag. 
Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm



+A +A

25

UGNAR

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

VARMLUFTSUGNAR

ANRÄTTA
Varmluftsugn

3995:-
Rostfritt stål. 604.117.20

Matchande mikrovågsugn

ANRÄTTA
4995:-
704.117.67

Den här självrengörande ugnen är packad med funktioner och idealisk 
för att tillaga olika rätter. Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga 
flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm

BEJUBLAD
Varmluftsugn

3995:-
Vit, glas. 604.116.64

Matchande mikrovågsugn

BEJUBLAD
4995:-
904.117.47

Många smarta funktioner och stilren design. Varmluftsfunktionen sprider 
värmen jämnt och snabbt så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm
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VARMLUFTSUGNAR

EFTERSMAK
Varmluftsugn

3995:-
Svart. 704.117.29

Matchande mikrovågsugn

EFTERSMAK
5295:-
705.085.09

Ugn med smarta funktioner och stilren design i matt svart. Varmluftsfunktionen 
sprider värmen jämnt och snabbt så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm

SMAKSAK
Varmluftsugn

4495:-
Rostfritt stål. 304.116.89

Matchande kombimikrovågsugn

SMAKSAK
6295:-
204.117.60

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner du behöver. Massor av 
plats och varmluftsfunktion så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm
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Fullständig beskrivning av funktioner samt installationsanvisningar hittar du på IKEA.se

SMAKSAK
Varmluftsugn

4495:-
Svart. 904.117.28

Matchande kombimikrovågsugn

SMAKSAK
6295:-
704.117.72

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner du behöver. Massor av
plats och varmluftsfunktion så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm

ANRÄTTA
Varmluftsugn med pyrolys

5495:-
Rostfritt stål. 004.117.18

Matchande kombimikrovågsugn

ANRÄTTA
6295:-
104.117.65

Den här självrengörande ugnen är packad med funktioner och idealisk 
för att tillaga olika rätter. Varmluftsfunktionen gör att du kan tillaga 
flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 71 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 13A, spänning 220-240V
B59,5×D55×H59,5 cm

VARMLUFTSUGNAR MED PYROLYTISK FUNKTION
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VARMLUFTSUGNAR MED PYROLYTISK FUNKTION

SMAKSAK
Varmluftsugn med pyrolys

5995:-
Rostfritt stål. 704.116.73

Matchande 
kombimikrovågsugn

SMAKSAK
6295:-
204.117.60

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner. Den är självrengörande och 
har varmluftsfunktion så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm

SMAKSAK
Varmluftsugn med pyrolys

5995:-
Svart. 304.131.22

Matchande 
kombimikrovågsugn

SMAKSAK
6295:-
704.117.72

Ugn i traditionell stil med alla moderna funktioner. Den är självrengörande och 
har varmluftsfunktion så att du kan tillaga flera rätter samtidigt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

1 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm
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Fullständig beskrivning av funktioner samt installationsanvisningar hittar du på IKEA.se

VARMLUFTSUGN MED ÅNGFUNKTION

KULINARISK
Varmluftsugn med pyrolys

7295:-
Rostfritt stål. 704.210.59

Matchande 
kombimikrovågsugn

KULINARISK
6995:-
204.168.14

Rymlig insida och massor av möjligheter. Självrengörande ugn i vilken du kan 
tillaga flera rätter samtidigt. Touchkontrollen gör den lätt att använda. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

2 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm

KULINARISK
Varmluftsugn med ångfunktion

7295:-
Rostfritt stål. 704.210.83

Matchande 
kombimikrovågsugn

KULINARISK
6995:-
204.168.14

Den här ugnen har en stor insida och ger dig massor av möjligheter. 
Ångfunktionen gör maten god och saftig samtidigt som den bevarar 
näringsämnena maximalt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

2 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm
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Fullständig beskrivning av funktioner samt installationsanvisningar hittar du på IKEA.se

VARMLUFTSUGN MED ÅNGFUNKTION ÅNGUGN

FINSMAKARE
Varmluftsugn med pyrolys
och ångfunktion

8495:-
Svart. 504.117.30

Matchande 
kombimikrovågsugn

FINSMAKARE
7295:-
504.117.68

Den här ugnen har en stor insida och ger dig massor av möjligheter. 
Ångfunktionen gör maten god och saftig samtidigt som den bevarar 
näringsämnena maximalt. 

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 72 liter

Tillbehör som medföljer
2 ugnsgaller
1 bakplåt 
1 djup långpanna

2 par utdragbara teleskopskenor
1 integrerad matlagningstermometer

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H58,9 cm

KULINARISK
Ångugn med ångrengöring

7295:-
Rostfritt stål. 704.168.21

En mindre ugn med massor av funktioner som gör maten både nyttigare och 
godare. Du kan laga mat med ren ånga för att bevara näringsämnena samt få rätt 
krispighet på utsidan och saftighet på insidan.

Produktfördelar

Barnlås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Teleskopskenor

Snabbuppvärmning

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Ugnsfunktioner

Över- och undervärme

Grill

Varmluft

Bröd- och pizzafunktion

Snabbupptining

Specialfunktion för bakverk

Varmhållning

Övervärme

Undervärme

Självrengöring (pyrolytisk funktion)

Ångfunktion

Förinställda matlagningsprogram

Ångrengöring

Snabb förvarmning

Användbar volym: 43 liter

Tillbehör som medföljer
1 ugnsgaller
1 bakplåt

1 integrerad matlagningstermometer
1 svamp

Teknisk information 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
B59,4×D56,7×H45,5 cm
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Hälsosamma 
vanor
Ångfunktionen bevarar matens 
smak och näringsämnen så att 
den blir saftig och smakrik.

KULINARISK 
Varmluftsugn med ångfunktion
704.210.83

7295:-
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Mikrovågsugnar 
Vad gjorde vi innan det fanns mikrovågsugnar och kombimikrovågsugnar? Vi fick vänta 
mycket och länge. Tack och lov för snabba, praktiska och energieffektiva mikrovågsugnar 
och kombimikrovågsugnar. Vi har modeller med extra matlagningsfunktioner och även 
modeller med inbyggda fläktar. Förutom att värma och tina kan du med våra modeller 
även grilla, ångkoka och få en krispig yta på dina rätter. Kombinera en mikrovågs‑ eller en 
kombiugn med en vanlig ugn i en snygg lösning som ger maximal flexibilitet. 

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på 
att vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från IKEA 
har 5 års garanti (utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer mikrovågsugn ska du fundera  
över följande:

01 02 03

Hur ofta använder du 
din mikrovågsugn och 
till vilken typ av mat? Vi 
har allt från väldigt enkla 
och lättanvända modeller 
till mer avancerade 
mikrovågsugnar/kombi‑
mikrovågsugnar med 
massor av olika funktioner. 

Hur mycket mat brukar 
du tillaga samtidigt? Med 
en kombimikrovågsugn 
kan du få allt i ett eller 
använda den som extra‑ 
ugn när alla vännerna 
kommer på middag.

Vilken stil gillar du? 
Oavsett om ditt kök  
har en mer modern  
eller klassisk stil så  
har vi mikrovågsugnar 
som kommer att  
matcha perfekt.



Tips 
Visste du att tillagningstiden förkortas avsevärt om 
du kombinerar mikrovågsfunktionen med varmluft 
i en kombimikrovågsugn, jämfört med i en vanlig 
ugn? Kombinationen gör att du kan få ett perfekt 
resultat varje gång och samtidigt spara både tid och 
energi. 

Visste du att placeringen av en inbyggd 
mikrovågsugn i ett hög‑ eller väggskåp  
är ett smart sätt att utnyttja utrymmet och 
samtidigt ger ett ergonomiskt och smidigt  
arbetsflöde i köket?

Hållbarhet 
Med våra kombimikrovågsugnar får du varmluftsugn 
och mikrovågsugn i ett. Det ger dig snabbare bakning, 
grillning och stekning samt snabb upptining och varm‑
hållning. Du kan lägga mindre tid på att vänta och mer 

tid på att njuta av hemlagad mat med dina nära och 
kära. Kortare tid i ugnen sparar även el och ger dig 
lägre elräkning och ett mer hållbart liv hemma.
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Typer

Kombimikrovågsugn
Mikrovågsugn och varmluftsugn i ett. 
Idealisk för dig som vill ha flexibiliteten men inte 
två konventionella ugnar. Använd den som mikro-
vågsugn för snabb uppvärmning eller upptining och 
som ugn för grillning, bakning och stekning. Dessutom 
kan du kombinera bägge för att spara in på tid och 
energi.

Mikrovågsugnar 
Perfekta för dig som snabbt och enkelt vill tina 
eller värma upp mat och dryck. En del av våra 
modeller har även en krispfunktion som gör att 
du exempelvis kan baka en paj. 



35

MIKROVÅGSUGNAR

Mikrovågsugnar för vägg-/högskåp Kombimikrovågsugnar för bänk-/
högskåp

Översikt

VÄRMD
Användbar volym: 20 liter

ANRÄTTA
Användbar volym: 40 liter

FINSMAKARE
Användbar volym: 43 liter

ANRÄTTA
Användbar volym: 31 liter

MATÄLSKARE
Användbar volym: 22 liter

SMAKSAK
Användbar volym: 43 liter

KULINARISK
Användbar volym: 43 liter

BEJUBLAD
Användbar volym: 31 liter

EFTERSMAK
Användbar volym: 46 liter

MATTRADITION
Användbar volym: 22 liter

Mikrovågsugnar för bänk-/högskåp

TILLREDA 
Användbar volym: 20 liter
Fristående
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MIKROVÅGSUGNAR

Huvudfunktioner

Inbyggd klocka är perfekt när du behöver hålla koll på tiden medan 
du lagar mat. Använd timern när du vill ha full koll på tillagningstiden. 

Den rostfria ytan är behandlad för att förhindra fingeravtryck och är 
lätt att hålla skinande ren.

Touchkontroll är lätt att använda och hålla ren samt ger en modern 
känsla i alla kök. 

Alla våra mikro- och kombimikrovågsugnar har barnlås på ugnsluck-
orna som ökar säkerheten i köket så barnen kan vara med när ni ska 
baka och laga mat.
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Mikrovågsfunktioner

Upptiningsfunktionen kan användas för att tina kött, fågel, fisk, 
grönsaker och bröd. Snabbt och effektivt!

Grillfunktionen fördelar värmen jämnt i hela ugnen så du får den där 
aptitliga ytan på kött och grönsaker och den där gyllenbruna nyansen 
på dina gratänger. 

Snabbstartsfunktionen använder du för att värma mat och dryck på 
ett kick.

Krispfunktionen gör att du kan grädda pizza, paj eller tillaga andra 
rätter snabbare än i en vanlig ugn. Funktionen är även toppen när 
man ska steka mat som ägg, bacon eller korv. 

Över- och undervärme är perfekt för 
tillagning av rätter som ska ha en krispig yta 
och för långkok av grytor.

Bröd- och pizzafunktionen ger maten 
en djupare brun färg på utsidan och en krispig 
botten.

Kombinationsgrillen värmer upp fort och 
effektivt så att du snabbt kan grilla kött och 
grönsaker med perfekt resultat. 

Förinställda matlagningsprogram 
hjälper dig att välja rätt inställningar för olika 
typer av rätter och recept – och få samma 
goda resultat varje gång. 

Varmluftsfunktionen sprider värmen snabbt 
och jämnt så att du kan baka eller tillaga flera 
bakverk eller rätter samtidigt utan att de tar 
smak av varandra.

Snabbstartsfunktionen värmer mat och 
dryck på ett kick. 

Ugnsfunktioner



VÄRMD
Mikrovågsugn

1995:-
Rostfritt stål. 104.306.98

Ett perfekt val när du bara behöver en pålitlig mikrovågsugn som 
värmer och tinar mat. Den har alla basfunktioner och är enkel 
att använda. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 20 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 800W. Totalt 5 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,5×D34,4×H39,4 cm
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MIKROVÅGSUGNAR

TILLREDA
Mikrovågsugn
699:-
Vit. 504.867.92

Matlagning kan inte bli enklare – vrid bara på vreden så är din mat eller dryck 
klar på nolltid. Den här praktiska lilla mikrovågsugnen är lätt att placera nästan 
var som helst.

Produktfördelar

Barnlås/knapplås
Timer/klocka
Yta som motverkar fingeravtryck
Digital display
Extra stor volym
Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart
Upptining
Krispfunktion
Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft
Varmluft/mikrovågor
Bröd- och pizzafunktion
Över- och undervärme
Undervärme
Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 20 liter

Installation

Väggskåp
Högskåp
Bänkskåp
Fristående

Tillbehör som medföljer
1 roterande bottenplatta i härdat glas 

Teknisk information
Max. mikrovågseffekt: 700W. Totalt 5 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B43,9×D34,0×H25,8 cm

 



MATÄLSKARE
Mikrovågsugn

2995:-
Rostfritt stål. 403.687.70

Den här lättanvända mikrovågsugnen har alla basfunktioner du behöver 
och sprider värmen jämnt och snabbt. Den stilrena designen matchar 
ugnen MATÄLSKARE eller någon av våra andra ugnar i rostfritt stål. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 22 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 ångkokningsset

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 750W. Totalt 4 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,5×D32×H39,4 cm

 

MATTRADITION
Mikrovågsugn

2995:-
Rostfritt stål. 603.687.69

Den här lättanvända mikrovågsugnen har alla basfunktioner du behöver  
och sprider värmen jämnt och snabbt. Den är designad för att matcha  
våra traditionella kök och passar perfekt med ugnen MATTRADITION. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 22 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 ångkokningsset

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 750W. Totalt 4 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,5×D32×H39,4 cm
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MATTRADITION
Mikrovågsugn

2995:-
Vit. 304.117.69

Den här lättanvända mikrovågsugnen har alla basfunktioner du behöver 
och sprider värmen jämnt och snabbt. Den är designad för att matcha våra 
traditionella kök och passar perfekt med ugnen MATTRADITION i vitt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 22 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 ångkokningsset

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 750W. Totalt 4 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,5×D32×H39,4 cm

 

MATTRADITION
Mikrovågsugn

2995:-
Svart. 104.117.70

Den här lättanvända mikrovågsugnen har alla basfunktioner du behöver  
och sprider värmen jämnt och snabbt. Den är designad för att matcha  
våra traditionella kök och passar perfekt med ugnen MATTRADITION i svart. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 22 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 ångkokningsset

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 750W. Totalt 4 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 230V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,5×D32×H39,4 cm
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ANRÄTTA
Mikrovågsugn

4995:-
Rostfritt stål. 704.117.67

Alla fördelarna hos en mikrovågsugn plus krispfunktion som ger en perfekt 
krispig pajbotten och grillfunktion som är idealisk när man bryner kött eller 
grönsaker. Matchar ANRÄTTA ugn perfekt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 31 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 krisppanna med avtagbart handtag

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 7 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,5×D46,8×H39,7 cm
 

BEJUBLAD
Mikrovågsugn

4995:-
Vit. 904.117.47

Har alla mikrons fördelar plus krispfunktion som ger en perfekt krispig pajbotten 
och grillfunktion som är idealisk när man bryner kött eller grönsaker. Matchar 
BEJUBLAD ugn perfekt.

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 31 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 krisppanna med avtagbart handtag

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 7 effektlägen
Minsta säkring: 10A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,5×D46,8×H39,7 cm
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KOMBIMIKROVÅGSUGNAR MED VARMLUFT

ANRÄTTA
Kombimikrovågsugn med varmluft

6295:-
Rostfritt stål. 104.117.65

En mikrovågsugn och vanlig ugn i ett – ett praktiskt val för mindre  
kök eller om du ofta lagar mycket mat och behöver en extra ugn. 
Matchar ANRÄTTA ugn i rostfritt stål perfekt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 40 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 bottenplatta i härdat glas 
1 galler

1 bakplåt

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 900W. Totalt 7 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,5×D56,6×H45,5 cm
 

MIKROVÅGSUGNAR

EFTERSMAK
Mikrovågsugn

4995:-
Svart. 705.085.09

Rymlig mikrovågsugn med många smarta funktioner och stilren design  
i matt svart. Tinar och värmer mat snabbt. Du kan även använda grill-
funktionerna för gratänger, kött och grönsaker. Matchar EFTERSMAK ugn. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 46 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 roterande bottenplatta i härdat glas 
1 galler

Borttagbart sidogaller

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 10 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
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KOMBIMIKROVÅGSUGNAR MED VARMLUFT

SMAKSAK
Kombimikrovågsugn med varmluft

6295:-
Svart. 704.117.72

Kombinerad mikrovågsugn och vanlig ugn i en traditionell stil med rymlig insida. 
Idealisk för mindre kök eller om du brukar laga mycket mat och behöver en extra 
ugn. Designad för att matcha SMAKSAK ugn perfekt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 43 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 bottenplatta i härdat glas 
1 galler

1 bakplåt
Borttagbart sidogaller

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 10 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
 

SMAKSAK
Kombimikrovågsugn med varmluft

6295:-
Rostfritt stål. 204.117.60

Kombinerad mikrovågsugn och vanlig ugn i en traditionell stil med rymlig insida. 
Idealisk för mindre kök eller om du brukar laga mycket mat och behöver en extra 
ugn. Designad för att matcha SMAKSAK ugn perfekt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 43 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 bottenplatta i härdat glas 
1 galler 

1 bakplåt
Borttagbart sidogaller

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 10 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
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FINSMAKARE
Kombimikrovågsugn med varmluft

7295:-
Svart. 504.117.68

Mikrovågsugn och ugn i ett! Touchkontroll och massor av andra bra och smarta 
funktioner som underlättar matlagningen i din vardag. Designen matchar andra 
vitvaror i FINSMAKARE serien perfekt. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 43 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 bottenplatta i härdat glas 
1 galler 

1 bakplåt
Borttagbart sidogaller

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 10 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
 

KOMBIMIKROVÅGSUGNAR MED VARMLUFTSUGN

KULINARISK
Kombimikrovågsugn med varmluft

6995:-
Rostfritt stål. 204.168.14

Kombimikrovågsugn som har rymlig insida och är packad med funktioner – ett 
praktiskt val för mindre kök eller om du brukar laga mycket mat och behöver en 
extra ugn. Matchar andra vitvaror i KULINARISK serien. 

Produktfördelar

Barnlås/knapplås

Timer/klocka

Yta som motverkar fingeravtryck

Digital display

Extra stor volym

Touchkontroll

Mikrovågsfunktioner

Snabbstart

Upptining

Krispfunktion

Kombinationsgrill

Ugnsfunktioner

Varmluft

Varmluft/mikrovågor

Bröd- och pizzafunktion

Över- och undervärme

Undervärme

Förinställda matlagningsprogram

Användbar volym: 43 liter

Installation

Väggskåp

Högskåp

Bänkskåp

Tillbehör som medföljer

1 bottenplatta i härdat glas 
1 galler

1 bakplåt
Borttagbart sidogaller

Teknisk information

Max. mikrovågseffekt: 1000W. Totalt 10 effektlägen
Minsta säkring: 16A, spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59,4×D56,7×H45,5 cm
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Kombo som  
sparar tid  
och energi

FINSMAKARE 
Den här vinnaren av Red Dot Design Award är 
en mikrovågsugn och ugn i ett! 504.117.68

7295:-
Kombinationen av varmluft och 
mikrovågor i din kombimikrovågsugn 
minskar både tillagningstiden och 
energi-förbrukningen.
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Hällar
Hemmakockens bästa vän i köket är hällen. Våra energieffektiva induktionshällar 
är snabba och exakta, lätta att använda och har alla de funktioner du behöver i din 
matlagning. Varje hälltyp har sina unika egenskaper som passar ditt sätt att laga 
mat - välj bland olika hällstorlekar och med en eller flera flexibla värmezoner.

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att 
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från  
IKEA har 5 års garanti (utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer häll ska du fundera över följande:

01 02 03

Hur ofta använder du 
hällen? Vi har allt från 
portabla hällar med  
en värmezon till mer 
avancerade gas‑ och 
induktionshällar.

Hur mycket mat brukar 
du tillaga samtidigt? 
Du kan välja en liten häll 
med en eller två värme‑ 
zoner eller välja en extra 
bred häll med flexibla 
zoner.

Vilken typ av kock är du? 
Vill du ha total kontroll 
ska du välja en gas‑ eller 
induktionshäll – eller både 
och genom att kombinera 
två dominohällar.
Du kan även välja en 
häll med förinställda 
matlagningslägen.



GRUNDAD 
Den här energieffektiva induktionshällen har de basfunktioner du 
behöver. Den är snabb, effektiv och har 4 värmezoner som hjälper 
dig att göra din matlagning perfekt. 404.670.82.

2495:- 
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Hållbarhet 
Spara tid och energi när du lagar mat! 
Gillar du att laga mat, men har ont om tid? 
Induktionshällar värmer upp dina kokkärl på  
ett supereffektivt sätt. Det innebär snabbare  
matlagning och mer tid att sitta ner och njuta av  

hemlagad mat tillsammans med familj och 
vänner. Och eftersom en induktionshäll enbart  
värmer upp kokkärlen förbrukar de mindre el  
och är även säkrare.
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HÄLLAR

Induktionshäll med integrerad 
köksfläkt
Med den här induktionshällen med integrerad fläkt får 
du bättre översikt och tillgänglighet till hällen. Hällen 
är perfekt i en öppen planlösning med till exempel en 
köksö mitt i rummet, men fungerar lika bra i ett vanligt 
kök mot en vägg. Fläkten anpassar sig automatiskt till 
värmenivån på hällen, ju högre hetta desto kraftigare 
utsugningskapacitet. 

Gashällar 
Gashällar ger inte bara köket en proffsig känsla utan 
dessutom snabbreglerad värme som behövs när man 
bryner och steker.   

Induktionshällar
Induktionshällar är upp till 50 procent snabbare  
och 40 procent mer energieffektiva. Du väljer  
funktioner med touchkontrollen och reglerar  
värmen direkt.

Typer
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HÅLLAR

Översikt 

LIVSGNISTA
59 cm

MÖJLIG
29 cm

MATMÄSSIG 
59 cm

TREVLIG 
59 cm

BEJUBLAD
59 cm

HÖGKLASSIG
59 cm

BEJUBLAD 
59 cm

SMAKLIG 
59 cm

BLIXTSNABB
78 cm

UTNÄMND
78 cm

FÖRDELAKTIG
83 cm

TILLREDA
30 cm

TILLREDA
30 cm

MATMÄSSIG
60 cm

GRUNDAD 
59 cm

Induktionshällar

Gashällar

LAGAN
30 cm

LAGAN
56 cm

VÄLBILDAD
29 cm
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HÄLLAR

Touch- och tryckkontrollpanelen gör att du kan reglera effekten/
vämen enkelt och exakt genom att bara trycka på + och - symbolerna.

Med individuella timers för varje separat zon kan du styra din tillag-
ning på ett optimalt sätt. Perfekt när du ska koka ägg, ris eller pasta.

En portabel häll är perfekt i mindre kök eller på andra ställen där du 
behöver en extra kokplatta. Den är lätt att flytta runt och kan ställas 
undan när den inte används för att frigöra plats på bänkskivan för 
andra aktiviteter. Sätt bara i stickkontakten när den ska användas. 
En bra vän under tiden köket renoveras.

När du trycker på pausfunktionen växlar hällen automatiskt till ”varm-
hållning” på alla aktiverade värmezoner – när du trycker på pausknap-
pen igen återgår zonerna till samma effekt som tidigare. På så sätt 
kan du vara säker på att maten inte bränns vid eller kokar över om du 
måste lämna köket för en minut. 

Beroende på dina behov och hur mycket mat du brukar laga samtidigt 
ska du välja en häll med tillräckligt många värmezoner. Vi har hällar 
med 1, 2, 3, 4 och 5 värmezoner. Fundera även över hällens bredd: ju 
bredare häll, desto mer utrymme har du för dina kokkärl och stek-
pannor.

När du håller in barnlåsknappen i 4 sekunder går det inte att sätta i 
gång hällen eller ändra temperaturen. För att koppla bort barnlåset: 
tryck in knappen igen i 4 sekunder. Den här funktionen kan du även 
använda när du ska rengöra hällen och inte oavsiktligt vill sätta i gång 
några zoner.

Produktfördelar
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HÄLLAR

Brofunktionen gör att du kan använda större och olika typer av kok-
kärl för speciella recept eller tillfällen eftersom den innebär att du kan 
koppla ihop två värmezoner till en stor.

Om du gillar att laga mat kommer du att älska förinställda  
matlagningslägen. Anpassa efter låg, medel eller hög värme genom 
att flytta kokkärlet i den flexibla zonen.

Med den här induktionshällen med integrerad fläkt får du bättre 
översikt och tillgänglighet till hällen, eftersom du inte behöver du ha en 
vanlig fläkt över matlagningsytan. Fläkten anpassar sig automatiskt till 
värmenivån på hällen, ju högre hetta desto kraftigare utsugnings
kapacitet.

Variera matlagningsytan med de flexibla värmezonerna. Du kan an-
vända dem tillsammans eller var för sig och anpassa dem efter kokkärl 
i olika former och storlekar. 

Dra bara fingret över touch- och slidekontrollpanelen så justeras     
effekten/värmen. Du väljer funktioner med touchkontrollen och 
reglerar effekten/värmen direkt.

Boosterfunktionen ger snabbt extra effekt till en enskild värmezon
och är toppen när du ska woka eller koka upp något snabbt. 
Boosterfunktionen aktiveras med ett enkelt knapptryck.

Funktioner
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TILLREDA
Portabelinduktionshäll
1 värmezon

499:-
Vit. 003.316.27

Perfekt i mindre kök eller på andra ställen 
där du behöver en extra kokplatta. Den är 
lätt att flytta runt och kan ställas undan när 
den inte används för att frigöra plats på 
bänkskivan för andra aktiviteter. Perfekt att 
använda under tiden köket renoveras.

Produktfördelar

Portabel
1 värmezon
Barnlås
Timer

Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P)
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningskabel med jordad stickkontakt 
medföljer, L140 cm. 
Anslutningseffekt: 2000W
Minsta säkring 10A. Spänning 220-240V 
B27×D30,5×H6,2 cm, vikt 3 kg

HÄLLAR

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

INDUKTIONSHÄLLAR

TILLREDA
Portabelinduktionshäll
2 värmezoner

995:-
Vit. 304.970.94

Perfekt i mindre kök eller på andra ställen 
där du behöver en extra kokplatta. Den är 
lätt att flytta runt och kan ställas undan när 
den inte används för att frigöra plats på 
bänkskivan för andra aktiviteter. Perfekt att 
använda under tiden köket ska
renoveras.

Produktfördelar

Portabel
2 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P)
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningskabel med jordad stickkontakt 
medföljer, L140 cm. 
Anslutningseffekt: 3200W
Minsta säkring 15A. Spänning 220-240V 
B28×D52×H6,2 cm, vikt 4,5 kg

LAGAN
Induktionshäll plug-in
1 värmezon

995:-
Svart. 605.055.68

 

Mycket snabb installation utan extra avgifter 
- anslut bara till vägguttaget och börja laga 
mat!

Produktfördelar

Portabel
1 värmezon
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P)
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningskabel med jordad stickkontakt medföljer, 
L150 cm. 
Anslutningseffekt: 2000W 
Minsta säkring 10A. Spänning 220-240V 
B30×D38×H5,9 cm, vikt 3,5 kg 
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VÄLBILDAD
IKEA 300 Induktionshäll

2295:-
Svart. 204.675.92

Den här hällen med två zoner är energi-
effektiv och en idealisk lösning när du har 
begränsad plats. Den har smarta funktioner 
som timer och booster i varje zon – perfekt 
för att koka vatten eller steka.

Produktfördelar

Portabel
2 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 3700W. 
Minsta säkring 2x16A. Spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B29xD52xH5,8 cm, vikt 4,5 kg

GRUNDAD
IKEA 300 Induktionshäll

2495:-
Svart. 404.670.82

Den här energieffektiva induktionshällen har 
de basfunktioner du behöver. Den är snabb, 
effektiv och har 4 värmezoner som hjälper dig 
att göra din matlagning perfekt.

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P)

Brofunktion

Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 6000W.
Minsta säkring 2x16A eller 1x32A. Spänning 220-
240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59xD52xH6 cm, vikt 8,75 kg

LAGAN
Induktionshäll plug-in
2 värmezoner

1795:-
Svart. 705.060.96

 

Mycket snabb installation utan extra avgifter 
- anslut bara till vägguttaget och börja laga 
mat!

Produktfördelar

Portabel
2 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P)
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningskabel med jordad stickkontakt medföljer, 
L150 cm. 
Anslutningseffekt: 3200W 
Minsta säkring 15A. Spänning 220-240V 
B56×D38×H5,7 cm, vikt 6,5 kg 
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HÄLLAR

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

INDUKTIONSHÄLLAR

BEJUBLAD
IKEA 500 Induktionshäll

3995:-
Svart. 004.678.14

Stilren design och energieffektiv induktion. 
Brofunktionen gör att du kan koppla ihop 2 värm-
ezoner till 1 stor, så du kan använda kastruller 
som är stora eller udda i formen.

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7400W. 
Minsta säkring 2x16A eller 1x32A. Spänning 220-240V
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B58xD52xH5,8 cm, vikt 8,8 kg

MATMÄSSIG
IKEA 300 Induktionshäll

3295:-
Svart. 104.670.93

      

Den här induktionshällen har alla basfunk-
tioner, plus 2 värmezoner med boosterfunk-
tion som är idealisk till att koka vatten, woka 
eller bryna kött. 

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7350W.
Minsta säkring 2x16A eller 1x32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59xD52xH4,9 cm, vikt 1,54 kg

TREVLIG
IKEA 300 Induktionshäll

3495:-
Svart. 504.678.35

Den här induktionshällen har alla basfunk-
tioner, plus 2 värmezoner med booster-
funktion som är idealisk till att koka vatten, 
woka eller bryna kött. Barnlåset håller små 
hjälpande händer i säkerhet. Effektiv och
användarvänlig kontrollpanel.

Produktfördelar 

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner

Boosterfunktion (P), 2 värmezoner

Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7200W. 
Minsta säkring 2x16A eller 1x32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59xD51xH5,4 cm, vikt 10 kg
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INDUKTIONSHÄLLAR

SMAKLIG
IKEA 500 Induktionshäll

4995:-
Svart. 504.678.83

Stilren design och energieffektiv induktion. 4 
boosterzoner ger snabb värme och med bro+ 
funktionen kan du koppla samman 2 värm-
ezoner till 1 stor, så du kan använda kokkärl 
med större eller udda format.

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7400W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59×D51×H5,4 cm, vikt 10 kg

HÖGKLASSIG
IKEA 700 Induktionshäll

5995:-
Svart. 404.678.26

   

Både snygg och bra på att laga mat. Med 
svart glas, stilren fasad kant och många funk-
tioner. Den är snabb, energieffektiv och du 
växlar mellan låg, medelhög och hög värme 
bara genom att flytta kokkärlet. Här lagar du 
mat som ett proffs!

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner

Förinställda matlagningslägen

Teknisk information  
Anslutningseffekt: 7350W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B59×D52×H4,9 cm, vikt 11,94 kg

BEJUBLAD
IKEA 500 Induktionshäll

4495:-
Vit. 004.672.96

Stilren design och energieffektiv induktion. 
Brofunktionen gör att du kan koppla ihop 
2 värmezoner till 1 stor, så du kan använda 
kastruller som är stora eller udda i formen.

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel

Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7400W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B58×D52×H5,8 cm, vikt 8,8 kg



INDUKTIONSHÄLLAR

UTNÄMND
IKEA 700 Induktionshäll

4995:-
Svart. 304.678.22

En bred, energieffektiv induktionshäll med 
stilren design. Varje zon har booster och 
med brofunktionen kan du koppla samman 
2 värmezoner till 1 stor – perfekt för kokkärl 
med större eller udda format. 

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel
Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7400W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B78×D52×H5,8 cm, vikt 10,4 kg

BLIXTSNABB
IKEA 700 Induktionshäll

7995:-
Svart. 604.678.30

      

Den här breda hällen har en stilren fasad kant 
och alla funktioner som en mästerkock kan 
behöva. Med 5 matlagningszoner finns det 
gott om plats för allt du har på gång.

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7350W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B78×D52×H4,9 cm, vikt 14,78 kg
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FÖRDELAKTIG
Induktionshäll/Integrerad fläkt

16 495:-
Svart. 504.494.03

Det här är en flexibel induktionshäll och 
effektiv fläkt i ett. Det gör att du slipper ha 
en fläkt över matlagningsytan och får bättre 
översikt – perfekt till en öppen planlösning 
med köksö mitt i rummet!

Produktfördelar

Portabel
4 värmezoner
Barnlås
Timer
Touch- och slidekontrollpanel

 Touch- och tryckkontrollpanel
Pausfunktion
Integrerad fläkt

Funktioner
Boosterfunktion (P), 2 värmezoner
Brofunktion
Flexibla zoner
Förinställda matlagningslägen

Teknisk information 
Anslutningseffekt: 7620W
Minsta säkring 2×16A eller 1×32A. Spänning 220-
240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig installatör.
B83×D52×H22,7/90,6 cm

Prestande:
Utsugningskapacitet: 550 m³/tim. 
Utsugningskapacitet med boosterfunktion: 700 m³/h. 
Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 66 dB (A). 
Utsugningskapacitet i återcirkulation: 380 m³/h. 
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 73 dB (A). 
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Boosta din 
matlagning till max!
Med en induktionshäll kan du spara upp till 40 procent 
energi och 50 procent av tillagningstiden.

MATMÄSSIG
Induktionshäll, IKEA 300
104.670.93

3295:-
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FÖRDELAKTIG
Induktionshäll/integrerad köksfläkt
504.494.03

16 495:-
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Häll och 
fläkt i ett
Flexibel induktionshäll och 
effektiv fläkt i samma produkt 
ger dig extra frihet i köket.
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Beroende på dina behov och hur mycket mat du brukar laga 
samtidigt ska du välja en gashäll med tillräckligt många 
brännare. Vi har gashällar med 2 och 4 brännare. 

Inga tändstickor behövs! Alla våra gashällar har eltändning.  
Brännarna tänds genom att du trycker in och vrider på vreden.

Huvudfunktioner  
gashällar

Bra att veta 
Alla våra gashällar har integrerad 
flamvakt som stänger av gasen 
automatiskt om lågan slocknar. 

MÖJLIG
Gashäll, domino

2495:-
Svart. 002.371.49

Passar i ett litet kök eller tillsammans med en induktions‑ eller 
glaskeramikhäll i samma serie. Gashällar i glas har en jämn yta som är 
enkel att rengöra. 

Produktfördelar

2 brännare varav 1 snabbrännare och 1 hjälpbrännare 

Eltändning

Flamvakt

Tillbehör som medföljer

Kastrullstöd i gjutjärn, avtagbart

2 set med olika vred för modern eller traditionell stil

Teknisk information 
Brännareffekt: 1×1000W, 1×2900W
Spänning 220‑240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig gasinstallatör.
Använd NYTTIG kopplingsslist för att kombinera med andra hällar.
B29×D52×H5 cm

GASHÄLLAR
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MATMÄSSIG
Gashäll

2495:-
Rostfritt stål. 003.768.47

Med den här gashällen kan du laga mat med precision och variation. 
De 4 högeffektiva brännarna ger kontroll över tillagningen och de stabila stöden i 
gjutjärn är platta så att de passar de flesta kokkärl. 

Produktfördelar

4  högeffektiva brännare 

Eltändning

Flamvakt

Tillbehör som medföljer

Kastrullstöd i gjutjärn, avtagbart

2 set med olika vred för modern eller traditionell stil

Teknisk information 
Brännareffekt: 1×1000W, 1×4000W, 2×1850W
Spänning 220‑240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig gasinstallatör.
B59,5×D51×H9,4 cm

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

LIVSGNISTA
Gashäll

2995:-
Svart. 102.780.64

En häll som hjälper dig att variera din matlagning. Idealisk för att woka, eftersom 
wokbrännaren ger snabb och högeffektiv hetta. Gashällar i glas har en jämn yta 
som är enkel att rengöra. 

Produktfördelar

4  högeffektiva brännare 

Eltändning

Flamvakt

Tillbehör som medföljer

4 kastrullstöd i gjutjärn, avtagbart

2 set med olika vred för modern eller traditionell stil

Teknisk information 
Brännareffekt: 1×1000W, 1×3000W, 2×2000W
Spänning 220‑240V 
Ingen stickkontakt medföljer. Fast installation. 
Installationen måste göras av en behörig gasinstallatör.
B59×D51×H4,6 cm

GASHÄLLAR
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Ett hett blick-
fång
En robust gashäll i gjutjärn förmed-
lar massor av attityd i alla typer av 
kök.

MATMÄSSIG  
gashäll
003.768.47

2495:-
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Köksfläktar
En köksfläkt håller köket fritt från ånga, fett och matos, men är även ett viktigt 
designelement. Du kanske vill ha en med häftig design eller så vill du kanske dölja
din köksfläkt i ett skåp för att få en enhetlig känsla i köket. Oavsett om du är ute 
efter en väggmonterad, inbyggd eller takmonterad köksfläkt ovanför din köksö, så har 
vi en mängd olika modeller med olika typer av utsugningskapacitet för just ditt kök. 

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att  
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från  
IKEA har 5 års garanti (utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer köksfläkt ska du fundera över följande:

01 02 03

Hur bred är din häll? 
Bredden på köksfläkten 
bör vara lika bred eller 
bredare.

Hur ser ditt kök ut? Om 
du har öppen planlösning 
ska du se till att välja en 
köksfläkt med bra effekt 
och låg ljudnivå.

Ventil eller kolfilter? 
Ta reda på om du kan 
ansluta din köksfläkt 
till en ventil som leder 
ut luften ur byggnaden.
Om inte måste du sätta ett 
kolfilter i fläkten som tar 
bort fett och matos från 
luften och sedan återcirku-
lerar den till rummet.
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Ljudnivåer 
Ljudnivåer för vitvaror mäts i decibel (dB). 
Våra vitvaror har testats för att fastställa och mäta 
dessa nivåer vid maximal utsugningshastighet.

När det gäller köksfläktar kan hastigheten 
eller installationstypen påverka ljudnivåerna.
 
Decibelnivåerna finns angivna i produkt- 
informationen. Jämför decibelnivåerna och 
välj den köksfläkt som passar dina behov  
och önskemål.

Tips!
Visste du att fläkten fungerar mer effektivt genom 
att starta den 5 minuter innan du börjar laga mat? 
Då cirkulerar luften och gör att fläkten mer effek-
tivt kan fånga upp matlagningslukten och dra den 

direkt in i fläkten. Det är också en bra idé att låta 
fläkten fortsätta 10 till 15 minuter efter matlagnin-
gen så att den kan absorbera kvarvarande partiklar 
i rummet.
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KÖKSFLÄKTAR

Typer av köksfläktar

Inbyggd köksfläkt 
Vill du ha ett helt enhetligt och strömlinjeformat kök 
ska du välja en inbyggd köksfläkt med en front som 
matchar resten av köket. 

Väggmonterade köksfläktar 
Våra väggmonterade köksfläktar finns i flera olika 
former, stilar och storlekar. Välj en som sticker ut eller 
en som matchar resten av vitvarorna och köket. Se bara 
till att den har samma storlek som hällen eller är lite 
bredare för bästa resultat. 

Takmonterade köksfläktar 
En takmonterad köksfläkt är den perfekta lösningen 
om du har en köksö där du lagar maten.
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Väggmonterade köksfläktar

Takmonterade köksfläktar 

Översikt 

SVÄVANDE
90 cm

OMNEJD
90 cm

LAGAN
60 cm

MATÄLSKARE
60 cm

BALANSERAD
80 cm

LAGAN
60 cm

MATTRADITION
60 cm

FOKUSERA
70 cm

RYTMISK
60 cm

RYTMISK
90 cm

FULLSTÄNDIG
80 cm

BEJUBLAD
66 cm

BEMÖTA
70 cm

FINSMAKARE
70 cm

FÖLJANDE
80 cm

KULINARISK
90 cm

UTDRAG
60 cm

Inbyggda köksfläktar 

UNDERVERK
60 cm

UNDERVERK
80 cm

MATÄLSKARE
60 cm

MATTRADITION
60 cm

MATTRADITION
60 cm

UPPFRISKANDE
80 cm
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Alla våra köksfläktar har energieffektiv LED-belysning. Den här typen 
av belysning håller normalt lika länge som köksfläkten och lyser upp 
hela hällen för att underlätta matlagningen. 

Med dimbar belysning väljer du själv hur starkt ljuset över 
hällen ska vara. Du kan välja starkare ljus för matlagning och mysig 
stämningsbelysning för måltider. 

När du lagar massor av mat och det blir mycket matos i köket kan 
boosterfunktionen göra en insats. Den har en högre hastighet än 
maxhastigheten och kan slås på i max. 6 minuter för att dra 
ut matoset.

Touchkontroll är lätt att använda och hålla ren samt ger en modern 
känsla i alla kök.
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LAGAN
Väggmonterad köksfläkt

599:-
Vit. 504.013.83

En köksfläkt med LED-belysning och alla basfunktioner du behöver. Kan monteras 
i ett väggskåp för ett enhetligt uttryck i köket. Kan kombineras med LAGAN ugn 
och LAGAN häll.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 273 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 75 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 71 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 71 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 125.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 900.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 125.

Teknisk information
Effekt: 115W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B60×D51×H13 cm

LAGAN
Väggmonterad köksfläkt

899:-
Rostfritt stål. 203.889.67

Klassisk köksfläkt med alla basfunktioner som behövs. Tidlös design i rostfritt 
stål passar i de flesta kök och matchar alla våra andra vitvaror i rostfritt stål. LED-
ljuslist ger jämn arbetsbelysning.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 322 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 116 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 73dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 77 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 125.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 900.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 125.

Teknisk information
Effekt: 140W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B60×D51×H13 cm

INBYGGDA KÖKSFLÄKTAR



UTDRAG
Inbyggd köksfläkt

1495:-
Rostfritt stål. 103.891.42

Vill du ha en fläkt, men helst inte behöva se den? Fläkten UTDRAG monteras 
nästan osynligt i ett väggskåp. Du startar den och justerar fläktytan genom att 
dra ut den nedre delen av fläkten.

Produktfördelar

3 hatigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 340 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 140 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 67 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 72 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 120.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 110W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,9×D38,7-64,4×H21,5 cm

KÖKSFLÄKTAR
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UNDERVERK
Inbyggd köksfläkt

2995:-
Rostfritt stål. 703.891.39

En kraftfull fläkt som är dold i skåpet – du behöver bara välja en front  
som du tycker om för att få ett enhetligt utseende i köket. En LED‑ljuslist  
ger jämn arbetsbelysning och gör matlagningen bekvämare. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 630 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 365 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 64 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 79 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 500.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 250W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,9×D35,8×H24,5 cm

INBYGGDA KÖKSFLÄKTAR
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UNDERVERK
Inbyggd köksfläkt

3495:-
Rostfritt stål. 103.939.74

En kraftfull fläkt som är dold i skåpet – du behöver bara välja en front  
som du tycker om för att få ett enhetligt utseende i köket. En LED‑ljuslist  
ger jämn arbetsbelysning och gör matlagningen bekvämare. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 630 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 365 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 64 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 79 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 500.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 250W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B79,9×D35,8×H24,5 cm

RYTMISK
Väggmonterad fläktkåpa

1495:-
Rostfritt stål. 803.889.69

Klassisk köksfläkt med alla basfunktioner som behövs. Tidlös design i rostfritt stål 
passar i de flesta kök och matchar alla våra andra vitvaror  
i rostfritt stål. LED‑ljuslist ger jämn arbetsbelysning.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 400 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 190 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 66 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 71 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 400.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 110W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D47,1×H71,5-99,5 cm

INBYGGDA KÖKSFLÄKTAR VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR
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RYTMISK
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Rostfritt stål. 703.893.42

Klassisk köksfläkt med alla basfunktioner som behövs. Tidlös design i rostfritt stål 
passar i de flesta kök och matchar alla våra andra vitvaror 
i rostfritt stål. LED‑ljuslist ger jämn arbetsbelysning.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 400 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 190 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 400.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 110W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B90×D47,1×H71,5-99,5 cm

MATÄLSKARE
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Rostfritt stål. 903.688.00

Den här fläkten med stilrena, raka linjer passar perfekt i ett modernt kök. En LED-
ljuslist ger jämn belysning och den låga ljudnivån gör att du lätt kan laga mat och 
prata med dina vänner samtidigt.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 511 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 398 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 559.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 210W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D45,8×H63,3-108,8 cm

VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR
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MATÄLSKARE
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Svart. 103.889.77

Den här fläkten med stilrena, raka linjer passar perfekt i ett modernt kök. En LED-
ljuslist ger jämn belysning och den låga ljudnivån gör att du lätt kan laga mat och 
prata med dina vänner samtidigt.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 511 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 398 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 559.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 210W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D45,8×H63,3-108,8 cm

MATTRADITION
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Rostfritt stål. 703.688.01

Den här fläkten med runda, mjuka kanter passar perfekt i ett traditionellt kök. En 
LED‑ljuslist ger jämn belysning och den låga ljudnivån gör att du lätt kan laga mat 
och prata med dina vänner samtidigt.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 552 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 398 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 63 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 210W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D45,8×H74,5-114,2 cm

VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR
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MATTRADITION
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Vit. 403.891.45

Den här fläkten med runda, mjuka kanter passar perfekt i ett traditionellt kök. En 
LED‑ljuslist ger jämn belysning och den låga ljudnivån gör att du lätt kan laga mat 
och prata med dina vänner samtidigt.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 552 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 398 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 71 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 210W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D45,8×H74,5-114,2 cm

MATTRADITION
Väggmonterad fläktkåpa

2495:-
Svart. 703.891.44

Den här fläkten med runda, mjuka kanter passar perfekt i ett traditionellt kök. En 
LED‑ljuslist ger jämn belysning och den låga ljudnivån gör att du lätt kan laga mat 
och prata med dina vänner samtidigt.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 552 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 398 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 65 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 71 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 210W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B59,8×D45,8×H74,5-114,2 cm
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BALANSERAD
Väggmonterad fläktkåpa

2995:-
Rostfritt stål/glas. 903.889.64

Glaset ger ett lätt och luftigt intryck. Kontrollpanelen på framsidan är lätt att 
komma åt, en LED-ljuslist ger jämn belysning och den stora fläktytan tar effektivt 
hand om matos, även från stora hällar. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion: 753 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 422 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 61 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 559.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B79,8×D45,2×H69,6-126,2 cm

UPPFRISKANDE
Väggmonterad fläktkåpa

4995:-
Rostfritt stål. 203.891.46

En kraftfull fläkt med LED-belysning, där du bestämmer utseendet: monterad 
i ett väggskåp eller ute i det fria med synlig skorsten. Oavsett vad du väljer blir 
det robusta stålet en del av din köksdesign. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion: 724 m³/tim. Utsugningskapacitet 
vid återcirkulation: 354 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 57 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 69 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B80×D51×H73,5-109 cm
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FULLSTÄNDIG
Väggmonterad fläktkåpa

3995:-
Vit. 703.893.37

Köksfläkt med en mjuk design som ger karaktär åt ditt kök. En LED-ljuslist ger 
jämn belysning och gör matlagningen bekvämare. 

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 640 m³/tim. 
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 383 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 63 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 68 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 260W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B79,8×D49,8×H76-104,4 cm

FOKUSERA
Väggmonterad fläktkåpa

3795:-
Svart. 503.893.38

En fläkt som kommer att synas med sin djärva, karakteristiska design, samtidigt 
som den är lätt att placera i alla typer av kök. En LED‑ljuslist ger jämn belysning– 
så att det blir bekvämare att laga mat.

Produktfördelar

4 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet: 669 m³/tim. 
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 384 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 57 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 69 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 260W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B69,8×D45×H75,6-109,5 cm
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BEJUBLAD
Väggmonterad vertikalfläkt

5495:-
Vit/glas. 403.319.08

Stilren, modern design med glasyta som är enkel att rengöra. Fläktens vinkel gör 
området kring hällen mer lättåtkomligt. Den är energieffektiv och matchar andra 
vitvaror i serien BEJUBLAD perfekt. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 720 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 360 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 62 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 70 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 500.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B66×D37,8×H78,2-115,2 cm

BEMÖTA
Väggmonterad vertikalfläkt

4995:-
Rostfritt stål. 903.893.36

Energieffektiv vertikalfläkt med en design som underlättar arbetet vid hällen. 
Boosterfunktionen avlägsnar effektivt starka lukter och LED-ljuslisten ger en 
jämn och bekväm arbetsbelysning. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 700 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 380 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 60 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 78 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 500.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B69,8×D38,1×H81,5-118,5 cm



FÖLJANDE
Väggmonterad fläktkåpa

5995:-
Rostfritt stål. 303.889.62

Kryddhyllan och stängerna som du kan hänga köksredskap i frigör yta på 
bänkskivan och förstärker det traditionella utseendet. En LED‑ljuslist ger jämn 
belysning – så att det blir bekvämare att laga mat. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 813 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 296 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 59 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 67 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 160W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B80×D48×H78-111,2 cm

KÖKSFLÄKTAR
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VÄGGMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

FINSMAKARE
Väggmonterad vertikalfläkt

5495:-
Svart. 503.891.40

Stilren, modern design med glasyta som är enkel att hålla ren. Fläktens vinkel gör 
området kring hällen lättare att komma åt och två dimbara  
LED‑ljuslister ger jämn belysning och underlättar matlagningen.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 740 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 380 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 59 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 74 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 500.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B69,8×D38,4×H78,2-115,7 cm



KÖKSFLÄKTAR
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TAKMONTERADE KÖKSFLÄKTAR

KULINARISK
Väggmonterad fläktkåpa

6995:-
Rostfritt stål/glas. 303.831.44

Stilren design med moderna funktioner som touchkontroll. Stor fläktyta tar hand 
om matos, även från stora hällar, och en dimbar LED‑ljuslist ger jämn belysning. 
Matchar andra vitvaror i serien KULINARISK.

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 700 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 340 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 59 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 74 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 650.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B89,8×D46×H73-101 cm

SVÄVANDE
Takmonterad fläktkåpa

5995:-
Rostfritt stål. 403.890.89

Tidlös design i rostfritt stål ger ett stilrent utseende. Den stora fläktytan tar 
effektivt hand om matos, även från stora hällar, och LED-belysningen sprider ett 
jämnt ljus över köksön. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED‑belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 710 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 350 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 60 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 75 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 650.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 270W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B89,8×D59,8×H74-107,5 cm



Kolfilter

Våra kolfilter absorberar effektivt matos vid återcirkula-
tion av luften. Genom att rengöra kolfiltret ungefär var 
tredje månad kan det återanvändas 
och upprätthålla sin funktionalitet under ca 2–3 år.  
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KÖKSFLÄKTAR, TILLBEHÖR

NYTTIG FIL 559 kolfilter.

900.279.72 399:-

NYTTIG TUB Ø125 flexibelt rör till fläkt. L82-300 cm

600.899.85 159:-

NYTTIG TUB Ø150 flexibelt rör till fläkt. L86-300 cm

902.502.59 199:-

LAGAN dekorativt rör till fläkt. B20,9×D17,5×H47,8-89 cm

900.690.66 399:-

NYTTIG FIL 400 kolfilter.

704.019.47 259:-/2st

NYTTIG FIL 650 kolfilter.

003.953.51 399:-

NYTTIG FIL 440 kolfilter.

704.019.52 329:-/2st

NYTTIG FIL 900 kolfilter.

604.019.57 159:-

NYTTIG FIL 500 kolfilter.

004.019.55 329:-/2st

Rör till fläktar

NYTTIG FIL 120 kolfilter.

904.213.36 329:-/2st

OMNEJD
Takmonterad fläktkåpa

8995:-
Rostfritt stål. 203.889.86

Kryddhyllan och stängerna där du kan hänga köksredskap frigör yta på 
bänkskivan och inspirerar till matlagning. Den stora fläktytan passar för större 
hällar och en dimbar LED-ljuslist ger jämn belysning. 

Produktfördelar

3 hastigheter

LED-belysning

Kontrollpanel framtill

Kontrollpanel undertill, framkant

Boosterfunktion

Dimbar belysning

Touchkontroll

Prestanda
Utsugningskapacitet med boosterfunktion 813 m³/tim.
Utsugningskapacitet vid återcirkulation: 296 m³/tim. 

Ljudnivå vid max. utsugningshastighet: 59 dB (A).
Ljudnivå vid max. återcirkulationshastighet: 67 dB (A).

Installation till frånluftskanal
Använd NYTTIG TUB 150.

Installation med återcirkulation
Använd kolfilter NYTTIG FIL 440.
För den här installationen krävs även NYTTIG TUB 150.

Teknisk information
Effekt: 160W, spänning 220-240V
Anslutningskabel med stickpropp medföljer
B90×D60×H96,8-131,5 cm

TAKMONTERADE KÖKSFLÄKTAR



Powerful AND 
quiet? Quite so.
Med våra tysta fläktar kan 
middagskonversationerna hållas i en 
behaglig ljudnivå.
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SVÄVANDE takmonterad  
fläktkåpa. Rostfritt stål.
403.890.89

5995:-
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Kyl och frys
Våra kylar och frysar har många smarta funktioner och tillbehör att förvara maten i som 
gör att den håller sig fräsch längre som; flaskkylningsläge för glasflaskor, kylfläkt som 
jämnfördelar temperaturen, elektronisk display för inställningar och funktioner, och 
snabbinfrysning (för att bara nämna några). Det finns både integrerade och fristående 
modeller och alla är gjorda för att passa vardagslivet så att allt fungerar smidigt i köket. 
De är lätta att hålla rena och använda. Och det bästa av allt? De tillhör energiklass F till D.

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att 
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från IKEA 
har 5 års garanti (utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer kyl och frys ska du fundera över följande:

01 02 03

Hur mycket mat förvarar 
du normalt i din kyl och/
eller frys? Hur många 
personer är ni i hushållet? 
Hur ofta brukar du handla? 
Vi har olika storlekar och 
förvaringskapacitet att 
välja bland.  

Behöver du några 
specifika funktioner 
eller tillbehör för att 
förenkla förvaringen och 
organiseringen i din kyl/
frys? 

Vilken stil föredrar du och 
vad fungerar i ditt kök? 
Välj mellan fristående 
vitvaror som blir ett 
designelement i köket eller 
integrerade modeller som 
ger ett strömlinjeformat 
och enhetligt uttryck.     
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Hållbarhet
Visste du att vi slänger ungefär en fjärdedel av all mat vi 
köper? Det är som att slänga en av fyra matkassar direkt 
i soporna! IKEA kylar och frysar är fullpackade med smarta f
unktioner som hjälper dig att bevara maten längre. Och genom 
att slänga mindre mat sparar du även pengar och tid.  
Våra kylar och frysar tillhör alla energiklass F till D och hjälper 
dessutom till att spara el.

Tips 
Visste du att du kan hålla maten fräsch 
längre med hjälp av en inbyggd fläkt? Fläkten 
cirkulerar den kalla luften och upprätthåller 
en enhetlig temperatur i hela kylen. Eftersom 
temperaturen är densamma överallt kan du 
förvara mat och dryck exakt där du vill.

Visste du att du numera slipper avfrosta din kyl? 
En automatisk reglering av luftfuktigheten 
förhindrar frost‑ och isbildning.
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KYLAR OCH FRYSAR

Kyl- och frystyper

Fristående 
Vill du att din kyl/frys ska synas i ditt kök? Då ska du
välja en fristående modell. De rymmer dessutom
mer än integrerade kylar/frysar utan att ta upp mer
utrymme i köket.

Integrerade under bänkskivan 
Om du har ett litet kök eller inte lagar så mycket
mat kan du placera en integrerad kyl/frys mellan
två bänkskåp under bänkskivan. Helt integrerad;
förses med likadan lucka som resten av köket. 

Intergrerade
Vill du ha ett enhetligt uttryck kan du integrera
din kyl/frys bakom samma fronter som resten av
köket. 
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KYLAR OCH FRYSAR

Översikt

Integrerade kylar och frysar

Fristående kylar och frysar

SVALNA
Användbar 
volym: 142 L

SVALKAS
Användbar 
volym: 109/14 L

AVKYLD
Användbar 
volym: 209 L

FÖRKYLD
Användbar 
volym: 174/14 L

FRYSA
Användbar 
volym: 314 L

RÅKALL
Användbar 
volym: 153/79 L

HUTTRA
Användbar 
volym: 108/18 L

SMÅFRUSEN
Användbar 
volym: 134 L

GENOMFRYSA
Användbar 
volym:  
91 L

DJUPFRYSA
Användbar 
volym: 98 L

FRYSA 
Användbar 
volym:  209 L

KÖLDGRADER 
Användbar 
volym: 213/61 L

ISANDE 
Användbar 
volym: 193/61 L

TINAD
Användbar 
volym: 210/79 L

Integrerade kylar och 
frysar som placeras under 
bänkskivan

TILLREDA
Användbar volym:  
43 L

LAGAN
Användbar volym: 
97/16 L

LAGAN
Användbar volym: 
118/52 L

VÄLGÅNG
Användbar volym: 
246/83 L

VÄLGÅNG
Användbar volym: 
246/83 L

VINTERKALL
Användbar volym: 
341/171 L

VINTERKALL
Användbar volym: 
341/171 L

FULLGÖRA
Användbar volym: 
263 L

FULLGÖRA
Användbar volym: 
263 L

FULLGÖRA
Användbar volym: 
364 L

FULLGÖRA
Användbar volym: 
364 L

PÅKALLA
Användbar volym: 
216/95 L

UPPKALLA
Användbar volym: 
216/95 L

MEDGÅNG
Användbar volym: 
364 L219/83 L

MEDGÅNG
Användbar volym:
364 L219/83 L



Semesterläge gör att du kan hålla den tomma kylen stängd medan du 
är borta utan att dålig lukt uppstår.

Snabbkylning gör att du snabbt kan kyla ner färsk mat och hyllan för 
drycker, perfekt när du ska storhandla. 

Med snabbfrysningsfunktionen kan du snabbt sänka temperaturen 
för att bevara matens fräschör och näringsämnen, även 
i större volymer. 

Med flaskkylningsläget hörs en ljudsignal i slutet av kylnings-
perioden. Perfekt om du snabbt vill kyla glasflaskor i frysen eller kyla 
mat.

Utrustad med dörralarm som låter om du inte stänger dörren 
ordentligt.

Temperaturlarmet varnar dig om det uppstår en plötslig temperatur-
ökning på grund av defekt eller tekniskt fel.

SNURRAD snurrbricka, transparent.

905.061.04 249:-

Glöm inte bort allt gott längst in i kylen! Denna hylla 
kan du dra ut och snurra så att du ser och når de 
minsta burkarna som gömmer sig bakom. Ett smart 
komplement till ditt kylskåp.

Funktioner

Tillbehör

Integrerad LED belysning lyser upp varje hörn. Ljuskällan är under-
hållsfri, håller under kylskåpets hela livstid och gör det enklare för dig 
att se vad du har för mat och dryck hemma.
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Den frostfria funktionen reglerar automatiskt fuktnivån så att frost 
och is inte bildas, varken på maten eller i kylen. Så du 
behöver aldrig mer frosta av eller skrapa loss is i kylen!  

En inbyggd kylfläkt  sprider luften och upprätthåller en enhetlig tem-
peratur, så att du kan utnyttja hela utrymmet och förvara alla typer av 
mat överallt.

Touchkontrollpanelen gör det lätt att välja rätt funktioner och tem-
peraturinställningar, oavsett om du ska kyla en dessert, frysa in färska 
grönsaker eller åka på semester.

Produktfördelar

KYLAR OCH FRYSAR
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SVALNA 
IKEA 300 Integrerad 
kylskåp
3795:-
304.964.76

 

Litet kylskåp för mindre kök. 
Passar bra med frysskåpet 
DJUPFRYSA.

Produktfördelar

Kylfläkt

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner 

Semesterläge

Snabbkyllning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer
4 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A). 
Energiförbrukning: 117 kWh/år
Ljudnivå: 38 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer.

Volym: 142 L

Mått
B54×D54,9×H87,3 cm.

SVALKAS 
IKEA 300 Integrerad 
kylskåp med frysfack
3795:-
504.964.56

Litet kylskåp med frysfack för 
mindre kök, eller mindre hushåll 
som inte har så mycket mat att 
förvara. 

Produktfördelar

Kylfläkt

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner 

Semesterläge

Snabbkyllning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer
2 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.
1 isfack.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A). 
Energiförbrukning: 178 kWh/år
Ljudnivå: 38 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer.

Volym: 109/14 L

Mått
B54.8×D54.9×H87.3 cm.

AVKYLD 
IKEA 500 Integrerad 
kylskåp 
3995:-
704.998.35

Mellanstort kylskåp med juster-
bara hyllor, så du kan anpassa 
utrymmet efter dina behov. 

Produktfördelar

Kylfläkt

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner 

Semesterläge

Snabbkyllning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 trådhylla för flaskor.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A). 
Energiförbrukning: 127 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer.

Volym: 209 L

Mått
B59.7×D54.5×H91.9 cm.

Integrerade kylskåp

FÖRKYLD 
IKEA 500 Integrerad 
kylskåp med frysfack
4795:-
904.964.64

Mellanstort kylskåp med frysfack 
och justerbara hyllor, så du kan 
anpassa utrymmet efter dina 
behov. 

Produktfördelar

Kylfläkt

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner 

Semesterläge

Snabbkyllning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
2 flyttbara hyllplan.
1 trådhylla för flaskor.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.
1 isfack.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A).
Energiförbrukning: 182 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer.

Volym: 174/14 L

Mått
B54.0×D54.9×H121.8 cm.

KYLAR OCH FRYSAR
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FRYSA 
IKEA 700 Integrerad
kylskåp
6995:-
304.972.73

Rymlig och energisnål kyl med 
touchkontroll och automatisk av-
frostning. Kombinera med FRYSA 
frysskåp.

Produktfördelar

Kylfläkt

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbfrysning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
5 flyttbara hyllplan.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A ).
Energiförbukning: 143 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer 

Volym: 314 L

Mått
B54×D54.5×H177 cm.

DJUPFRYSA 
IKEA 300 Integrerad 
frysskåp
3995:-
304.964.19

Litet och energisnålt med 
genomskinliga lådor, så du ser 
vad du har i dem. Kombinera med 
SVALNA frysskåp.

Produktfördelar

Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
4 fryslådor.
1 isfack.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: E (från G till A ).
Energiförbukning: 177 kWh/år
Ljudnivå: 34 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 98 L

Mått
B54×D54.9×H87.3 cm.

FRYSA 
IKEA 700 Integrerad 
frysskåp
7995:-
805.014.18

 

Rymlig och energisnål frys med 
touchkontroll och automatisk 
avfrostning. Kombinera med 
FROSTIG kykskåp. 

Produktfördelar

Auotomatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
6 fryslådor.
2 frysluckor.
2 isfack

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A ).
Energiförbukning: 294 kWh/år
Ljudnivå: 38 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 209 L

Mått
B54×D54.5×H177 cm.

Integrerade frysskåpIntegrerade kylskåp

KYLAR OCH FRYSAR
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RÅKALL 
IKEA 500 Integrerad 
kyl-/frysskåp
4995:-
204.999.51

Kombinerad kyl-/frys med flytt-
bara hyllplan och flaskställ så du 
kan anpassa utrymmet efter dina 
behov. 

Produktfördelar

Kylfläkt

Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.
3 fryslådor.
1 isfack.
1 kylklamp.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G to A ).
Energiförbukning: 274 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 153/79 L

Mått
B54.5×D54.5×H157.6 cm.

TINAD 
IKEA 550 Integrerad
kyl-/frysskåp
6995:-
604.999.54

Kombinerad kyl-/frys med flytt-
bara hyllplan och flaskställ så du 
kan anpassa utrymmet efter dina 
behov. 

Produktfördelar

Kylfläkt

Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 bottle shelf.
1 grönsakslåda.
1 egg tray.
3 fryslådors.
1 isfack.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: F (från G till A ).
Energiförbukning: 282 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 210/79 L

Mått
B54×D54.5×H185 cm.

Integrerade kylskåp/frysskåp

ISANDE 
IKEA 700 Integrerad
kyl-/frysskåp 
7995:-
104.963.02 

Rymligt och energisnålt med 
automatisk avfrostning och smart 
förvaring som håller maten fräsch 
längre.

Produktfördelar

Kylfläkt

Auotomatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
4 flyttbara hyllplan.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.
1 flaskhylla.
3 fryslådor.
2 isfack.
2 kylklampar.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: E (från G till A ).
Energiförbukning: 214 kWh/år
Ljudnivå: 35 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 193/61 L

Mått
B54×D54.9×H177.2 cm.

KÖLDGRADER 
IKEA 750 Integrerad
kyl-/frysskåp
9995:-
704.963.75

Rymlig kyl/frys med automatisk av-
frostning och smart förvaring som 
håller maten fräsch längre.

Produktfördelar

Kylfläkt

Auotomatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylningsläge

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
4 flyttbara hyllplan.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.
3 fryslådor.
1 isfack.
2 kylklampar.

Teknisk information
Energieffektivitetsklass: E (från G till A ).
Energiförbukning: 215 kWh/år
Ljudnivå: 36 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp med-
följer

Volym: 213/61 L

Mått
B54×D54.9×H188.4 cm.

KYLAR OCH FRYSAR
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SMÅFRUSEN 
IKEA 500 Integrerad 
kylskåp
3995:-
Vit. 104.947.70

Praktisk för mindre utrymmen, 
eftersom du kan placera det här 
lilla kylskåpet under bänkskivan 
mellan två skåp. Skapa en en-
hetlig stil genom addera en dörr 
som matchar resten av köket. 

Produktfördelar

Kylfläkt

Automatisk avfrostning

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 äggfack.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 116 kWh/år
Ljudnivå: 37 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 134 L.

Mått
B59.6×D54.7×H81.9 cm.

GENOMFRYSA 
IKEA 500 Integrerad 
frysskåp
4295:-
Vit. 804.999.10

Den lilla frysen är praktisk om du 
bor på liten yta eller vill ha en extra 
frys i ett trångt utrymme. Placera 
frysen under bänkskivan mellan 
två skåp och addera en matchande 
dörr för en enhetlig stil. 

Produktfördelar

Kylfläkt

Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
3 fryslådor.
1 isfack.
1 kylklamp.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 218 kWh/år
Ljudnivå: 40 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 91 L.

Mått
B59.6×D54.5×H81.9 cm.

TILLREDA 
Kylskåp
995:-
Vit. 104.969.53

 

Ett litet kylskåp för små kök. 
Även praktiskt i gästhus, källare, 
studentrum eller andra platser där 
du snabbt och lätt vill komma åt 
drycker och tilltugg. 

Produktfördelar

Kylfläkt

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
1 hyllplan.
1 avfrostningsbricka.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 100 kWh/år
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 43 L.

Mått
B47.2×D45×H49.2 cm.

Integrerade kylar och frysar som placeras under bänksskivan Fristående kylskåp

HUTTRA 
IKEA 500 Integrerad 
kylskåp med frysfack
4295:-
Vit. 104.999.18

Litet kylskåp med frysfack, så du 
har allt i ett när du bor på liten 
yta. Du kan placera det under 
bänkskivan mellan två skåp och 
skapa en enhetlig stil genom att 
addera en dörr som matchar 
köket.

Produktfördelar

Kylfläkt

Automatisk avfrostning

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
2 flyttbara hyllplan.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 187 kWh/år
Ljudnivå: 39 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 108/18 L.

Mått
B59.7×D54.5×H81.9 cm.

KYLAR OCH FRYSAR
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LAGAN 
Kylskåp  med frysfack 
1995:-
Vit. 004.969.39

Det här fristående kylskåpet med frysfack har 
alla basfunktioner du behöver. Storleken är 
perfekt för små kök, och de justerbara hyllorna 
gör att du kan anpassa utrymmet på insidan.

Produktfördelar

Kylfläkt

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
1 flyttbart hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 isskrapa.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 175 kWh/år
Ljudnivå: 39 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 97/16 L.

Mått
B55.3×D57.4×H83.8 cm.

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

Fristående kylskåp

FULLGÖRA 
IKEA 500 Kylskåp
6495:-
Vit. 204.948.02

Det här rymliga kylskåpet är ett bra val när du 
behöver förvara mycket mat. Det är fullt med 
smarta förvaringslösningar och funktioner 
som automatisk avfrostning. Matchar frysskå-
pet FULLGÖRA perfekt.

Produktfördelar

Kylfläkt

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
4 flyttbara hyllplan.
1  flaskhylla.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 118 kWh/år
Ljudnivå: 38 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 364 L.

Mått
B59.8×D63.1×H188,5 cm.

FULLGÖRA 
IKEA 500 Kylskåp
6995:-
Rostfritt stål. 004.947.99

 

Det här rymliga kylskåpet är ett bra val när du be-
höver förvara mycket mat. Det är fullt med smarta 
förvaringslösningar och funktioner som automa-
tisk avfrostning. Matchar frysskåpet FULLGÖRA 
perfekt.

Produktfördelar

Kylfläkt

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
4 flyttbara hyllplan.
1 flaskhylla.
2 grönsakslådor.
1 äggfack.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 118 kWh/år
Ljudnivå: 38 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp
medföljer.

Volym 364 L.

Mått
B59.8×D63.1×H188,5 cm.

KYLAR OCH FRYSAR
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FULLGÖRA 
IKEA 500 Frysskåp
7995:-
Rostfritt stål. 404.948.01

Det här rymliga frysskåpet är ett bra val när du 
behöver förvara mycket mat. Det är fullt med 
smarta funktioner som automatisk avfrostning 
och elektronisk display. Matchar kylskåpet 
FULLGÖRA perfekt.

Produktfördelar

No-frost/Automatisk avfrostning

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
5 fryslådor.
2 frysluckor.
1 isfack.
1 kylklamp.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 242 kWh/år
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 263 L.

Mått
B59.8×D63.1×H188,5 cm.

FULLGÖRA 
IKEA 500 Frysskåp
7495:-
Vit. 004.948.03

 

Det här rymliga frysskåpet är ett bra val när du 
behöver förvara mycket mat. Det är fullt med 
smarta funktioner som automatisk avfrostning 
och elektronisk display. Matchar kylskåpet 
FULLGÖRA perfekt.

Produktfördelar

No-frost/Automatisk avfrostning

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
5 fryslådor.
2 frysluckor .
1 isfack.
1 kylklamp.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 242 kWh/år
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 263 L.

Mått
B59.8×D63.1×H188,5 cm.

Fristående frysskåp

KYLAR OCH FRYSAR
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UPPKALLA 
IKEA 300 Kyl-/frysskåp 
4995:-
Rostfritt stål. 904.901.22

Denna kyl/frys i rostfritt stål har en stilren, 
enkel design med integrerade handtag för ett 
avskalat utseende. Justerbara förvaringsfack 
i kylskåpsdörren gör att du får plats med 
flaskor i olika höjder.

Produktfördelar

Kylfläkt

No frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 233 kWh/år
Ljudnivå: 40 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 216/95 L.

Mått
B59.5×D63×H187.4 cm.

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

LAGAN
Kyl-/frysskåp 
2795:-
Vit. 704.901.18

Det här fristående kyl-/frysskåpet har alla 
basfunktioner du behöver. Det har även just-
erbara hyllor så du kan anpassa utrymmet på 
insidan och genomskinliga lådor som gör det 
lätt att se vad du har i dem.

Produktfördelar

Kylfläkt

No frost/Automatisk avfrostning

Led-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
2 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
1 fryslucka.
2 fyslådor. 

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 240 kWh/år
Ljudnivå: 39 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 118/52 L.

Mått
B50×D54×H141.8 cm.

PÅKALLA
IKEA 300 Kyl-/frysskåp 
4295:-
Vit. 704.901.23

Denna vita kyl/frys har en stilren, enkel 
design med integrerade handtag för ett 
avskalat utseende. Justerbara förvaringsfack 
i kylskåpsdörren gör att du får plats med 
flaskor i olika höjder. 

Produktfördelar

Kylfkläkt

No frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturlarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan.
1 grönsakslåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 233 kWh/år
Ljudnivå: 40 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym 216/95 L.

Mått
B59.5×D63×H187.4 cm.

KYLAR OCH FRYSAR
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MEDGÅNG 
IKEA 500 Kyl-/frysskåp 
6495:-
Rostfritt stål. 504.901.24

En kyl/frys med dolda handtag för en 
stilren look. Den har en integrerad fläkt som 
cirkulerar luften för att upprätthålla en jämn 
temperatur, och en lättanvänd pekskärm och 
automatisk avfrostning.

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
1 grönsakslåda.
1 lågtemperaturlåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 232 kWh/år.
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 219/83 L.

Mått B59.5×D63×H187.4 cm.

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

FRISTÅENDE KYLAR OCH FRYSAR

VÄLGÅNG 
IKEA 700 Kyl-/frysskåp 
8495:-
Rostfritt stål. 004.901.26

Denna stilrena kyl/frys med integrerade 
handtag har energibesparande LED-
belysning, en extern pekskärm för enkel 
åtkomst till inställningar och snabb kylning/
frysning för att hastigt kyla färsk mat.  

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
1 grönsakslåda.
1 lågtemperaturlåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: D (från G till A ).
Energiförbrukning: 192 kWh/år.
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 246/83 L.

Mått B59.5×D63.5×H201 cm.

MEDGÅNG 
IKEA 500 Kyl-/frysskåp 
6995:-
Svart rostfritt stål. 204.901.25

En kyl/frys med dolda handtag för en 
stilren look. Den har en integrerad fläkt som 
cirkulerar luften för att upprätthålla en jämn 
temperatur, och en lättanvänd pekskärm och 
automatisk avfrostning. 

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
1 grönsakslåda.
1 lågtemperaturlåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: E (från G till A ).
Energiförbrukning: 232 kWh/år.
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 219/83 L.

Mått B59.5×D63×H187.4 cm.
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VINTERKALL 
IKEA 700 med dubbeldörrar
kyl-/frysskåp
11 995:-
Rostfritt stål. 604.901.28

Extra bred kyl/frys med stor kapacitet och 
french door-design. Luftrenaren använder 
unik teknologi för att rena kylen från 
oönskad lukt. Två radarsensorer upptäcker 
automatiskt temperaturförändringar när nya 
livsmedel ställs in i kylen och justerar automa-
tiskt innertemperaturen för att förhindra 
temperaturväxlingar.

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
2 grönsakslådor.
2 stora fryslådor med fack.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 382 kWh/år.
Ljudnivå: 40 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 341/171 L.

Mått B83.3×D66.3×H189.8 cm.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 Kyl-/frysskåp 
8995:-
Svart rostfritt stål. 804.901.27

Denna stilrena kyl/frys med integrerade 
handtag har energibesparande LED-
belysning, en extern pekskärm för enkel 
åtkomst till inställningar och snabb kylning/
frysning för att hastigt kyla färsk mat. 

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
1 grönsakslåda.
1 lågtemperaturlåda.
3 fryslådor.

Teknisk information
Energiklass: D (från G till A ).
Energiförbrukning: 192 kWh/år.
Ljudnivå: 41 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 246/83 L.

Mått B59.5×D63.5×H201 cm.

VINTERKALL 
IKEA 700 med dubbeldörrar
kyl-/frysskåp
12 495:-
Svart rostfritt stål. 404.901.29

Extra bred kyl/frys med stor kapacitet och 
french door-design. Luftrenaren använder 
unik teknologi för att rena kylen från 
oönskad lukt. Två radarsensorer upptäcker 
automatiskt temperaturförändringar när nya 
livsmedel ställs in i kylen och justerar automa-
tiskt innertemperaturen för att förhindra 
temperaturväxlingar.

Produktfördelar

Kylfläkt

No-frost/Automatisk avfrostning

LED-belysning

Touchkontroll

Funktioner

Semesterläge

Snabbkylning

Snabbfrysning

Flaskkylning

Dörrlarm

Temperaturalarm

Tillbehör som medföljer 
3 flyttbara hyllplan i härdat glas med spilkant.
2 grönsakslådor.
2 stora fryslådor med fack.

Teknisk information
Energiklass: F (från G till A ).
Energiförbrukning: 382 kWh/år.
Ljudnivå: 40 dB (A).
Anslutningskabel med stickpropp medföljer.

Volym kyl/frys: 341/171 L.

Mått B83.3×D66.3×H189.8 cm.
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Ljudnivåer
Ljudnivåer för vitvaror mäts i decibel (dB). 
Våra vitvaror har testats för att fastställa 
och mäta dessa nivåer. På en diskmaskin 
kan programmet som körs och installa‑
tionstypen påverka ljudnivån.

Titta efter decibelnivån (dB) som anges i 
vitvarans produktinformation och välj en 
diskmaskin som passar dina behov och 
din komfort.

Diskmaskiner
När du diskar i diskmaskinen sparar du mer vatten och energi jämfört med om du 
handdiskar – dessutom är det mer hygieniskt. Alla våra diskmaskiner tillhör energi‑
klass från E till C vilket hjälper dig spara pengar och leva ett mer hållbart liv hem‑
ma. Alla våra modeller är helintegrerade vilket innebär att de är utformade för att 
monteras med ditt val av lucka som matchar resten av köket. Och de har alla hög 
inredning så att det finns plats för massor av disk.

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att vitvaran är 
gjord för att hålla. Alla vitvaror från IKEA har 5 års garanti 
(utom TILLREDA och LAGAN).

Innan du väljer diskmaskin ska du fundera  
över följande:

01 02

Hur stort utrymme finns det för en 
diskmaskin och många är ni i hushållet? 
Vi kan erbjuda diskmaskiner i olika 
storlekar och volymer.

Är det några specifika funktioner du vill 
ha? Kanske en diskmaskin i tre nivåer som 
gör den extra rymlig? På så sätt kan du 
diska mer vid samma tillfälle och hålla 
rent och snyggt i köket.          

504030 60<dB
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Hållbarhet
Sätt dig ner, koppla av och spara vatten! Låt diskmaskinen göra 
jobbet medan du varvar ner efter middagen och ägnar dig åt något 
annat än disken. En diskmaskin förbrukar mindre vatten och energi 
än handdisk. Med andra ord sparar du både tid och pengar och gör 
samtidigt livet hemma mer hållbart.

Tips 
Visste du att alla våra diskmaskiner är 
integrerade? Du kan få dem med samma 
front som resten av köket så att uttrycket 
blir enhetligt.

Visste du att du kan torka disken snabbare
och samtidigt förbruka mindre energi? Det 
kallas AutoOpen! Mot slutet av diskprogram‑
met öppnas luckan automatiskt på glänt för 
att disken ska torka så snabbt som möjligt. 
Smart, eller hur?



DISKMASKINER
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Produktfördelar

Vi har diskmaskiner i 2 olika bredder för att 
matcha olika behov och kök. De är antingen 
45 cm eller 60 cm breda och du kan välja 
mellan modeller med två eller tre nivåer där 
tre nivåer förstås rymmer mer disk.

Funktionen fördröjd start gör att du kan 
köra diskmaskinen när du vill. Våra maskiner 
har fördröjd start mellan 3 och 24 timmar.

Alla våra diskmaskiner är helintegrerade för 
att matcha resten av ditt kök.

Med justerbara korgar kan du skapa plats 
för tallrikar och glas i olika storlekar.

LED-belysning i diskmaskinen ger ett trev-
ligt och praktiskt ljus när du ställer in och tar 
ut disken.

Med våra vattensparande diskmaskiner kan 
massor av disk bli skinande ren även med 
bara en liten mängd vatten.

Mjuka plastpiggar och smarta 
vinglashållare håller olika typer av glas 
på plats och minskar risken för att de går 
sönder. 

Mot slutet av diskprogrammet öppnas luck-
an automatiskt på glänt för att disken ska 
torka så snabbt som möjligt.
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Funktionen Time Beam on Floor visar hur långt det är kvar på pro-
grammet genom att en ljusstråle projicerar tiden på golvet. 

Funktionen Beam on Floor projicerar en ljusstråle på golvet när disk-
maskinen är igång.

Program Extra funktioner

AUTO
För alla typer av disk – porslin, bestick och kokkärl.

ECO 
Ett mer hållbart och vattensparande alternativ. För normalt 
smutsad disk i form av porslin och bestick. 

SNABB 
Perfekt när du har bråttom eller har mycket disk. För porslin och 
bestick som nyligen använts.

INTENSIV 
För alla typer av disk – porslin, bestick och kokkärl – som är hårt 
smutsad.

NORMAL 
Toppen för normalt smutsad disk i form av porslin och bestick.

NATTPROGRAM
Extra tyst – idealisk för hem med öppen planlösning eller om 
diskmaskinen står nära matplatsen. För normalt smutsad disk i 
form av porslin och bestick.

VINGLAS
För ömtåligt porslin och glas som inte är alltför hårt smutsade. 

FÖRDISK 
Kan användas till hårt smutsat porslin. 

MASKINRENGÖRING
Denna funktion rengör maskinens inre med varmt vatten.

DRY PLUS
En högre temperatur under slutsköljningen och en förlängd 
torkningsfas säkerställer torkytan, även för plast.

EXTRA HYGIENE
Funktionen ger bättre hygieniskt resultat genom att hålla 
temperaturen vid 70°C i minst 10 minuter under sista sköljfasen. 

SPARA TID 
Kortar ner tvättiden med upp till 66% beroende på vilket program man 
väljer. 

SPARA ENERGI
Reducerar vatten och energi.

INTENSIVE ZONE 
Extra intensiv tvätt i den nedre korgen, perfekt för smutsiga pannor 
och lasange formar.

HALF-LOAD
Använd denna funktion vid mindre mängd disk. Drifttiden är 
förkortad, energi- och vattenförbrukningen reducerad. 
Rekommenderas att tillsätta mindre diskmedel än med full 
belastning.
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Diskmaskiner

LAGAN 
60 cm

PROFFSIG 
60 cm

RENGÖRA 
60 cm

DISKAD 
60 cm

RENODLAD 
60 cm 

MEDELSTOR 
45 cm

HYGIENISK 
60 cm

FINPUTSAD 
45 cm

LAGAN 60 cm
Integrerad diskmaskin
3.795:-
504.754.25

En pålitlig diskmaskin som har alla basfunktioner du 
behöver för att 
få jobbet gjort.

Produktfördelar

13 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (3h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal 
Eco 
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram
Maskinrengöring

Prestanda
E (från G till A).
262 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.92 kWh/standardomgång, Eco-
program.
Vattenförbrukning: 10 liter/standardomgång, Eco- 
program.
Ljudnivå: 46 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.6×D55.0×H81.8 cm.

VÅGLIG kopplingsskena för fronter. Du kan lätt 
linjera diskmaskinens front med övriga luckor och 
lådor och skapa ett stilrent uttryck i köket med 
hjälp av VÅGLIG kopplingsskena.

004.845.16 200:-

NYTTIG golvskydd. Skyddar golvet vid läckage 
och leder fram vattnet under sockeln, så att du 
upptäcker läckaget omedelbart.

402.819.94 159:-

KNYCKLAN elektronisk diskmaskinsavstängning. Den 
elektroniska diskmaskinsavstängaren KNYCKLAN låter dig 
välja mellan alla blandare! Sätt på och stäng av vattnet med 
ett klick på fjärrkontrollen.

204.257.24 499:-

Översikt 

Diskmaskinstillbehör

INTEGRERADE DISKMASKINER
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RENGÖRA 60 cm
IKEA 300 integrerad diskmaskin
4.995:-
404.755.72

Den här diskmaskinen slår alltid alternativet att 
handdiska – och den använder mindre energi 
och vatten också! Den ger dig alla de grundläg-
gande funktionerna du behöver för ett enklare 
liv i köket. 

Produktfördelar

13 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (12h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal 
Eco 

 Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram
Maskinrengöring

Prestanda 
E (från G till A).
263 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.92 kWh/standardomgång, Eco-
program.
Vattenförbrukning: 12 liter/standardomgång, Eco-
program.
Ljudnivå: 46 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.8×D55.5×H82 cm.

RENODLAD 60 cm
IKEA 500 integrerad diskmaskin
5.995:-
904.756.16

Diskmaskin med 2 nivåer för tallrikar, en 
bestickkorg och många program för att passa 
dina behov. Den underlättar vardagen i köket 
– och du kan slappna av med vetskapen om 
att den sparar vatten och energi. 

Produktfördelar

13 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (1-24h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal 
Eco 

 Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram
Maskinrengöring

Prestanda
D (från G till A).
234 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.82 kWh/standardomgång, Eco-
program.
Vattenförbrukning: 10 liter/standardomgång, Eco-
program.
Ljudnivå: 44 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.6×D55.0×H81.8 cm.

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se

INTEGRERADE DISKMASKINER

HYGIENISK 60 cm
IKEA 500 integrerad diskmaskin
6.995:-
204.756.10

Denna tysta diskmaskin får jobbet gjort, utan 
att störa samtalet. Den använder mindre vat-
ten och energi än om du handdiskar, och har 
många program och smarta funktioner för att 
göra livet i köket enklare. 

Produktfördelar

14 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (1-24h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal
Eco
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram
Maskinrengöring

Prestanda
D (från G till A).
237 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.83 kWh/standardomgång, Eco-
program.
Vattenförbrukning: 10.5 liter/standardomgång, Eco-
program.
Ljudnivå: 42 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.6×D55.0×H81.8 cm.
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PROFFSIG 60 cm
IKEA 700 integrerad diskmaskin
8.495:-
404.754.21

Extra hög diskmaskin med plats för dina största tallrikar, vinglas och 
kastruller, så du kan koppla av efter middagen medan du sparar vat-
ten och energi. Många smarta funktioner gör köksarbetet enkelt och 
bekvämt. 

Produktfördelar

13 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (1-24h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal 
Eco 
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram

Dry Plus
Extra Hygiene
Intensive zone
Spara tid

Prestanda
D (från G till A).
237 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.83 kWh/standardomgång, Eco-program.Vattenförbrukning: 
9.5 liter/standardomgång, Eco-program.
Ljudnivå: 44 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.8×D55.0×H86.5 cm.

DISKAD 60 cm
IKEA 700 integrerad diskmaskin
9.495:-
404.754.16

Extra hög vattenbesparande diskmaskin med alla funktioner du be-
höver. När ni är många runt bordet behöver du en effektiv diskmaskin 
med stor kapacitet. Den är tyst också, så du kan njuta av samtalen efter 
middagen. Bra köp enligt Råd & Rön!

Produktfördelar

14 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (1-24h)
Invändig LED-belysning
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Mineraltorkning

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal
Eco 
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram

Dry Plus
Extra Hygiene
Intensive zone
Spara tid
Half-load

Prestanda
D (från G till A).
237 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.83 kWh/standardomgång, Eco-program. Vattenförbrukning: 
9.5 liter/standardomgång, Eco-program.
Ljudnivå: 42 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B59.8×D55.0×H86.5 cm.

INTEGRERADE DISKMASKINER
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MEDELSTOR 45 cm 
IKEA 500 integrerad diskmaskin
4.995:-
104.755.02

Perfekt i små utrymmen – med stora fördelar för dig! Denna disk-
maskin har flera smarta funktioner och 3 korgar för att maximera 
kapaciteten. Praktisk kökshjälp som sparar både tid och energi. 

Produktfördelar

10 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (1-24h)
Invändig LED-belysning        
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal 
Eco 
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram

Maskinrengöring

Prestanda
D (från G till A).
188 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.66 kWh/standardomgång, Eco-program. Vattenförbrukning: 
10 liter/standardomgång, Eco-program.
Ljudnivå: 44 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B44.6×D55.0×H81.8 cm.

FINPUTSAD 45 cm
IKEA 700 integrerad diskmaskin
5.995:-
704.756.22

En extremt tyst, energibesparande diskmaskin som är perfekt för 
mindre utrymmen och öppna planlösningar. Den har 3 korgar för att 
maximera kapaciteten och många smarta funktioner för att passa dina 
behov. Bra köp enligt Råd & Rön!

Produktfördelar

10 kuvert
Ljudsignal
Beam on floor
Time beam on the floor
Justerbar överkorg
Fördröjd start (12h)
Invändig LED-belysning        
Automatisk lucköppning
Utdragbar bestickkorg

 Vattenstoppsystem

Program

Auto 
Normal
Eco 
Intensiv
Snabb
Vinglas
Fördisk
Nattprogram, extra tyst

Tillvalsfunktioner till diskprogram

Dry Plus
Spara tid

Prestanda
C (från G till A).
170 kWh/år.
Energiförbrukning: 0.59 kWh/standardomgång, Eco-program.
Vattenförbrukning: 8.7 liter/standardomgång, Eco-program.
Ljudnivå: 41 dB (A).

Installation 
Installationen måste göras av behörig installatör.
Anslutningskabel med stickpropp medföljer. 
Diffusionsspärr medföljer för extra skydd mot fukt.

B44.8×D55.5×H82 cm.

INTEGRERADE DISKMASKINER

Fullständig beskrivning av funktioner samt monteringsanvisningar hittar du på IKEA.se
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Tvättmaskiner 
och torktumlare

Med våra tvättmaskiner och torktumlare kan du ta det lugnt och vara säker på att 
dina favoritkläder och fina textilier kommer att vara välskötta. De användarvänliga 
funktionerna och specialprogrammen gör tvättandet enklare. Och dessutom smälter 
den in i ditt kök då den är helt integrerad och döljs bakom en av skåpsdörrarna.

Tips 
Visste du att tvättmaskinen känner av 
mängden tvätt i trumman och anpassar 
vattenvolym och tvättid för att tvätta 
så energieffektivt och ekonomiskt som 
möjligt. 

Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att 
vitvaran är gjord för att hålla. Alla vitvaror från 
IKEA har 5 års garanti (utom TILLREDA och 
LAGAN).
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Servicetjänster

Servicetänster
Vårt breda utbud av servicetjänster ger dig 
friheten att inte bara välja de produkter 
som passar dig utan även bestämma hur 
mycket du vill göra själv och hur mycket du 
vill ha hjälp med. Nedan ser du exempel på 
servicetjänster du kan beställa.
 
Vill du ha mer information om våra olika 
servicetjänster? Scanna QR-koden eller gå 
in på IKEA.se/service

TVÄTTAD 
Integrerad tvättmaskin/tumlare
7.995:-
604.940.65

Dold i ett skåp med en dörr som matchar 
rummet kan ingen gissa att det finns en 2-i-1 
tvättmaskin/torktumlare inuti. Med ångpro-
gram och andra funktioner kan du anpassa den 
till dina olika tvättbehov.

Produktfördelar

Tvättkapacitet: 8 kg.

Torkkapacitet: 4 kg.

Centrifugering: 400, 1200 eller 1600 rpm

Ångprogram

Överfyllnadsskydd

Fördröjd start (1-20 timmer)

Digital display

Teknisk information

Energieffektivitetsklass: E (from G to A). Tumlare.
Energieffektivitetsklass: D (from G to A). Tvättmaskin.
Beräknad årlig vattenförbrukning: 11 200 liter.

Installation 
Installationen måste göras av en behörig installatör.

Mått
B59.6×D54×H81.9 cm

TVÄTTAD 
Integrerad tvättmaskin
5.995:-
404.889.80

Den här rymliga tvättmaskinen känner av hur 
mycket tvätt du lagt in och styr vattenmäng-
den och tiden efter det. Ångprogram och 
flera andra funktioner gör att du kan anpassa 
ditt tvättande efter dina behov. 

Produktfördelar

Tvättkapacitet: 8 kg.

Centrifugering: 800, 1200 eller 1400 rpm

Ångprogram

Överfyllnadsskydd

Fördröjd start (1-20 timmer)

Digital display

Teknisk information

Energieffektivitetsklass: F (från G till A).
Beräknad årlig energiförbrukning: 196 kWh 
Beräknad årlig vattenförbrukning: 10 999 liter

Installation 
Installationen måste göras av en behörig installatör.

Mått
B59.6×D54×H81.9 cm

INTEGRERAD TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

Leverans  
Oavssett om du handlar online eller i ditt IKEA 
varuhus och oavsett hur mycket du handlar, 
så kan vi hjälpa dig att plocka ihop dina varor 
och leverera dem till ditt hem eller företag.

IKEA home planner 
Designa ditt drömkök med METOD i en 
3D-miljö och få ett pris på varje detalj samt 
det övergripande köket. Skriv ut ritningar 
och produktlistor hemma, eller spara dem på 
webbplatsen för IKEA. Vid ett besök i ditt IKEA 
varuhus kan du diskutera din design och få 
många råd från våra köksexperter.

Köksplanering
Att planera kök är både roligt och kreativt.
Våra kökssäljare hjälper dig att planera ditt 
nya kök i varuhuset, på telefon eller genom 
att besöka ditt hem eller företag.

Läs mer på IKEA.se/kök



Den här guiden hjälper dig igenom 
alla steg på vägen – från att hitta 
din stil och mäta upp ditt kök, till 
planering, beställning och installation.

från start
till mål.

PLANERINGS-
GUIDE

KÖK 
INSTALLATIONSGUIDE

Denna guide ger dig tips & idéer, 
tydliga anvisningar som är lätta att 
följa och information steg-för-steg 
hur du installerar ditt IKEA kök. 

En guide till hur du 
installerar ditt nya 
IKEA kök 
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Garanti

• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid 
rengöring eller rensning av filter, avtappnings-system eller tvätt-/disk-
medelsfack • Skador på följande delar: inredning till kyl/frys, keramiskt 
glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och 
avloppsrör, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, handtag, 
höljen och delar av höljen, förutom när sådana skador kan bevisas bero 
på produktionsfel • Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en 
servicetekniker • Reparationer som inte utförts av en utsedd service-
leverantör och/eller en behörig servicepartner eller då originaldelar 
ej har använts • Reparationer orsakade av felaktig installation eller 
installation som ej har utförts enligt anvisningarna • Användning av 
vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk • 
Transportskador • Om produkten har placerats utomhus eller i en 
fuktig miljö. Om en kund själv ombesörjer transport av produkten hem 
till sig eller till någon annan adress har IKEA inget ansvar för eventuella 
skador som kan uppstå under transporten. Om IKEA däremot levererar 
produkten till kundens leveransadress täcks eventuella skador som 
uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här 
garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på 
IKEA.se/kundservice • Kostnad för att utföra den initiala installationen 
av IKEA vitvaran. Dessa begränsningar gäller inte felfritt arbete som har 
utförts av kvalificerad fackman med våra originaldelar för att anpassa 
vitvaran efter tekniska säkerhetsspecifikationer som gäller i ett annat 
EU-land.

Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin gäller inte om produkterna har använts i en korrosiv miljö.

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka har orsakats av material- eller 
konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt då produkten köptes på 
IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras 
under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?”. Inom garanti- 
perioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer, 
reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för 
reparation utan särskilda kostnader. Dessa villkor överensstämmer 
med EU-direktivet 99/44/EG samt lokala föreskrifter. Utbytta delar 
tillfaller IKEA.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköps-/leveransdatum. 
TILLREDA och LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från 
ursprungligt inköps-/leveransdatum. Om arbete utförs under garanti-
perioden förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de  
nya delarna.

Vilka vitvaror omfattas av den här garantin?
Fem (5) års garanti gäller alla IKEA vitvaror utom TILLREDA och LAGAN 
vitvaror som har två (2) års garanti. 

Vem utför service?
IKEA servicepartner utför service genom sin egen serviceorganisation 
eller via sitt nätverk av behöriga servicepartner.

Vad omfattas inte av den här garantin?
Normalt slitage • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, 
genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation 
eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk 
eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som 
omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av 
vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala 
miljöförhållanden • Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor • Icke-
funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av 
vitvaran inkl. repor och eventuella färgskillnader

Planeringsguide

I planeringsguiden kan du läsa om hur du 
mäter, planerar och beställer ditt nya IKEA 
kök. Du hittar den i ditt IKEA varuhus och på 
IKEA.se/guide

Köphjälp för IKEA KÖKSSYSTEM

Här hittar du alla köksprodukter, priser och 
den hjälp och information du behöver för 
att göra verklighet av ditt drömkök. Hämta 
ett exemplar i ditt IKEA varuhus eller bläddra 
igenom den online på IKEA.se/guide

Installationsguide
Vår installationsguide ger dig tips och prak-
tisk information om hur du installerar ditt nya 
IKEA kök på rätt sätt. Du hittar den i ditt IKEA 
varuhus och på IKEA.se/guide

Mer information och hjälp

Garanti på vitvaror

Våra vitvaror har 5 års garanti.
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