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

Smart förvaring som ger bra flyt i köket
KUNGSFORS serie är inspirerad av proffsen, men anpassad för dig. Precis 
som i restaurangkök har vi fokuserat på slittåliga material och smart  
väggförvaring som ger svängrum åt alla kreativa hemmakockar.  
 
Skapa din personliga kombination och förvara allt lättillgängligt och över-
skådligt i köket. Placera kokkärlen på öppna hyllor, knivarna på magnet-
lister och redskapen på krokar. Då har du allt nära till hands och massor av 
plats att arbeta på.  
Genom att delarna kan kombineras på flera olika sätt passar de både stora 
och små kök – och våra olika behov.

KÖPHJÄLP

KUNGSFORS
Serie

DESIGN
Ehlén Johansson 

SKÖTSELRÅD
Rengör med mjuk trasa fuktad i 
vatten och ev. milt rengörings- 
medel eller tvållösning. 
Eftertorka med torr trasa. 
Använd inte skurpulver, stålull, 
hårda eller vassa föremål som 
kan repa den rostfria ytan. 

MILJÖ
Förnyelsebart material (träet).
Vi har tydliga direktiv för allt trä 
vi använder, inklusive ett förbud 
mot trä som avverkats illegalt.
Före 2020 vill vi att allt trä ska 
komma från mer hållbara källor 
och definieras som certifierat  
eller återvunnet. Materialet i 
denna produkt kan vara åter-
vinningsbart. Kontrollera vilka 
återvinningsregler som gäller  
i din kommun och om det finns 
någon återvinningsstation 
i området.

SÄKERHET
Olika väggmaterial kräver olika 
typer av fästbeslag. Använd   
fästbeslag som passar väggarna 
i ditt hem (medföljer ej).
Om du är osäker på vilken skruv 
eller fästbeslag du bör använda, 
kontaka en bygghandel för 
rådgivning om lämpliga fästbeslag. 

BRA ATT VETA
Alla delar i rostfritt stål 
passar lika bra i våtutrymmen. 
Rekommenderas endast för 
inomhusbruk. 

Max. belastning:
KUNGSFORS delar
Hyllplan i askfaner
60 cm bredd; 22 kg
Hyllplan i bambu
60 cm bredd; 22 kg
Hyllplan i rostfritt stål
60 cm bredd; 22 kg
Krok i rostfritt stål
H8xD10 cm; 4 kg
S-krok i rostfritt stål
H6 cm; 4 kg
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BRA ATT VETA

Du kan välja att antingen sätta upp de olika delarna direkt på 
väggen eller montera kombinationen med hjälp av upphäng-
ningsskenan KUNGSFORS. Här nedan ser du på vilka olika 
sätt du kan använda KUNGSFORS.

Om du vill ha en mer flexibel lösning, kan du montera de 
olika KUNGSFORS delarna direkt på väggen och kombinera 
din egen väggförvaring.

=+

SÅ HÄR BYGGER DU

+ =+

KUNGSFORS utan upphängningsskena

KUNGSFORS med upphängningsskena

BRA ATT VETA
Du kan använda delarna i KUNGSFORS serien var för sig 
eller bygga ihop dem till en kombination och hänga upp 
dem på upphängningsskenorna. Till en kombination behöver 
du minst två upphängningsskenor att fästa på väggen. 
Sedan väljer du till de delar du behöver t ex hyllplan, 
stång eller magnetlist. Du klickar på delarna på upphäng-
ningsskenorna och justerar in dem i den höjden du vill ha 
dem. Och du kan när du vill byta ut eller lägga till delar 
utan att behöva göra fler hål i väggen.

SKÖTSEL
KUNGSFORS serien är tillverkad i rostfritt stål och hyllplan  
finns i bambu och askfaner på spånskiva. Rengör med mjuk 
trasa fuktad i vatten och ev. rengöringsmedel utan slip-
medel eller tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Använd 
inte skurpulver, stålull, hårda eller vassa föremål som kan 
repa den rostfria ytan. Torka alltid rostfria ytor i längs-
gående riktning av ytan.
 
SÄKERHET
Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd 
beslag som passar väggarna i ditt hem (medföljer ej). 
Tänk på att olika väggmaterial klarar olika mycket vikt, 
gipsväggar klarar inte av att bära upp lika mycket som en 
vägg i trä, cement eller tegel. Om du är osäker på vilken 
slags skruv eller fästbeslag du bör använda, kontakta en 
bygghandel för rådgivning om lämpliga fästbeslag. 

För att bygga ihop en KUNGGSFORS kombination behöver 
du minst två upphängningsskenor att sätta på väggen. 
Sedan väljer du till de delar du behöver för att skapa en 
förvaringslösning som passar just dig och ditt kök.  

Du bara klickar på delarna på upphängningsskenorna och  
justerar in dem i den höjden du vill ha dem. Och du kan  
när du vill byta eller lägga till delar utan att behöva göra  
fler hål i väggen.
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KOMBINATIONER

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/ 
magnetlist. Den här kombinationen har tre hyllplan i ask-
faner där du kan förvara dina saker. Magnetlisten gör det 
enkelt för dig att förvara och nå dina knivar när du lagar 
mat. Mixen av olika material skapar ett varmt och modernt 
kök med restaurangkänsla. 
Totalmått: B64×D32×H80 cm.
Denna kombination 804:- (392.543.26)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 2 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 3 st
KUNGSFORS magnetlist, rostfritt stål 403.349.21 1 st

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/ 
väggaller. En kombination i rostfritt stål som har två 
hyllplan och ett väggaller. Med S-krokar kan du hänga upp 
saker på ditt väggaller och på så sätt få mer förvaring och 
allt tillgängligt.
Totalmått:B64×D32×H80 cm
Denna kombination 665:- (192.543.32)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 2 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 2 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 1 st

Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/
stång/diskställ. En mindre kombination som kan frigöra 
yta runt diskhon. Använd hyllplanet till förvaring, häng  
diskborsten och annat som är bra att ha till hands på  
stången. Diskstället har en löstagbar bricka som samlar 
upp avrinningsvattnet. Piggarna på diskstället går att fälla 
ner, så om du vill kan du även använda det som ett hyllplan.
Totalmått B64×D32×H80 
Denna kombination 585:- (092.543.23)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 2 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 1 st
KUNGSFORS diskställ 403.712.25 1 st
KUNGSFORS stång, 56 cm, rostfritt stål 403.349.16 1 st

Kombinationerna vi visar här nedan är bara några förlag på hur 
man kan bygga ihop KUNGSFORS. För att skapa en kombination 
som passar just dina behov se Alla delar och priser på s.6.



KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/ 
magnetlist/väggaller. En praktisk kombination där du 
har allt nära till hands när du ska laga mat. Du kan för-
vara grytor och stekpannor på de rostfria hyllorna, hänga 
köksredskapen och annat smått & gott på väggallret och 
placera köksknivarna på magnetlisten. De saker som du 
inte använder så ofta kan du förvara på översta hyllan som 
är i askfaner. 
Totalmått: B124×D32×H80 cm
Denna kombination 1231:- (392.848.80)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 3 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 2 st
KUNGSFORS magnetlist, rostfritt stål 403.349.21 1 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 2 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 1 st

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/
stång/väggaller. För att ha allting nära till hands när du 
bakar och lagar mat så kan du montera förvaringskombina-
tionen på väggen ovanför bänkskivan. Här kan du för-
vara tallrikar och glas på hyllplanen i askfaner, kastruller, 
stekpannor och bunkar på de rostfria hyllplanen. Använd 
stängerna till köksredskapen. KUNGSFORS behållare säljs 
separat, passar perfekt på väggallret – praktiskt för färska 
örter.  
Totalmått: B184×D32×H80 cm
Denna kombination 1995:-  (592.848.79)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 4 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 3 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 5 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 1 st
KUNGSFORS stång, 56 cm, rostfritt stål 403.349.16 2 st
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KOMBINATIONER
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/
diskställ/väggaller. En praktisk kombination som kan 
underlätta både vid matlagning och när du ska diska. Du 
kan förvara grytor och stekpannor på de rostfria hyllorna, 
hänga köksredskapen och annat på väggallret. Diskstället 
har en löstagbar bricka som samlar upp avrinningsvattnet. 
Piggarna på diskstället går att fälla ner, så du kan även 
använda det som ett hyllplan om du vill. De saker som du 
inte använder så ofta kan du placera på översta hyllan som 
är i askfaner.
Totalmått: B124×D32×H80 cm.
Denna kombination 1331:- (492.543.35)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 3 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 2 st
KUNGSFORS diskställ 403.712.25 1 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 2 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 1 st
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KOMBINATIONER
Bredd x Djup x Höjd i cm. (Yttermått)

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/väg-
galler. Denna kombination i rostfritt stål och askfaner ger 
dig gott om förvaringsutrymme, här får du plats med både 
husgeråd, glas och porslin på ett och samma ställe. Mixen 
av olika material skapar ett varmt och modernt kök med 
restaurangkänsla.  
Totalmått: B184×D32×H160 cm
Denna kombination 3784:- (292.543.41)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 8 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 9 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 3 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 6 st

KUNGSFORS upphängningsskena med hyllplan/disk-
ställ/stång/väggaller. Denna kombinationen har allt du 
behöver i köket - både till matlagning och när du ska diska. 
Här kan du förvara tallrikar och glas på hyllplanen i ask-
faner, kastruller och stekpannor på de rostfria hyllplanen. 
Häng köksredskapen och annat smått & gott på väggallret 
och stängerna. Diskstället har en löstagbar bricka som 
samlar upp avrinningsvattnet. Piggarna på diskstället går 
att fälla ner, så du kan även använda det som ett hyllplan 
om du vill.  
Totalmått: B184×D32×H80 cm
Denna kombination 2045:- (892.543.38)

Delar som ingår i denna kombination:
KUNGSFORS upphängningsskena, 80 cm, rostfritt stål 803.348.58 4 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, askfaner 903.712.23 3 st
KUNGSFORS hyllplan, 60 cm, rostfritt stål 503.349.25 4 st
KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål 803.349.19 1 st
KUNGSFORS diskställ 403.712.25 1 st
KUNGSFORS stång, 56 cm, rostfritt stål 403.349.16 2 st
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ALLA DELAR OCH PRISER

KUNGSFORS stång, rostfritt stål. Du kan välja att 
sätta upp den direkt på väggen eller med hjälp av 
upphängningsskenan KUNGSFORS. Kan även användas 
som handduksstång eller grytlocksställ. 
L40 cm 004.424.99 29:-
L56 cm 403.349.16 39:-

KUNGSFORS väggaller, rostfritt stål. Du kan välja att 
sätta upp den direkt på väggen eller med hjälp av upp-
hängningsskenan KUNGSFORS. Använd tillsammans med 
krokarna för att förvara dina köksredskap på väggen, 
och frigöra plats i skåp och lådor. B56×H26,5 cm.

803.349.19 149:-

KUNGSFORS hyllplan. Du kan välja att sätta upp den 
direkt på väggen eller med hjälp av upphängningsskenan 
KUNGSFORS. Max. belastning 22 kg. B60×D30 cm
Askfaner 903.712.23 179:-
Bambu 004.017.81 179:-

KUNGSFORS hyllplan, rostfritt stål. Du kan välja 
att sätta upp den direkt på väggen eller med hjälp 
av upphängningsskenan KUNGSFORS. Kan även 
användas som grytlocksställ. Max. belastning 22 kg. 
B60×D30 cm.
Rostfritt stål 503.349.25 199:-

KUNGSFORS diskställ, rostfritt stål. Du kan välja att 
sätta upp den direkt på väggen eller med hjälp av upp-
hängningsskenan KUNGSFORS eller ställa det på bänk-
skivan. Löstagbar bricka samlar upp avrinningsvatten. 
Diskstället har mjuka plastfötter med antiglidyta så 
det står stadigt på bänkskivan. Piggarna på diskstället 
går att fälla ner, så du kan även använda det som ett 
hyllplan om du vill. 
B60×D30×H10 cm. 

403.712.25 249:-

KUNGSFORS upphängningsskena, rostfritt stål. Du 
skruvar fast upphängningsskenan och kan sedan justera 
höjden på det du har hängt upp när du vill, utan att 
behöva göra fler hål i väggen. L80×B4×D2 cm.

803.348.58 59:-

KUNGSFORS magnetlist, rostfritt stål. Du kan välja 
att sätta upp den direkt på väggen eller med hjälp 
av upphängningsskenan KUNGSFORS. Dina knivar 
behåller skärpan genom att du förvarar dem på en  
magnetlist istället för att lägga dem lösa i en låda. 
B56 cm.

403.349.21 149:-

Alla delar i rostfritt stål passar lika bra i våtutrymmen. Rekommenderas endast för inomhusbruk. 

KUNGSFORS s-krok, rostfritt stål, 5-p. Du kan 
använda krokarna för att förvara dina köksredskap på 
väggen, och frigöra plats i skåp och lådor. Kan hängas 
på stången KUNGSFORS. Max. belastning 4kg/krok. 

203.349.22 19:-

KUNGSFORS krok, rostfritt stål, 3-p. Kan hängas på 
stången KUNGSFORS. Den raka formen gör att du kan 
hänga flera köksredskap på en och samma krok och få 
mer utrymme på köksbänken. Max. belastning 4kg/krok. 
B0,7×D10×H8 cm. 

703.796.92 19:-

KUNGSFORS behållare, rostfritt stål. Kan hängas 
på stången KUNGSFORS. Behållaren har en löstagbar 
bricka i botten som separerar avrinningsvatten från 
bestick och andra saker som du förvarar och håller 
dem torra. Ø12×H26,5 cm.

003.349.18 79:-

KUNGSFORS behållare, rostfritt stål. Kan hängas 
på stången KUNGSFORS. Behållaren har en löstagbar 
bricka i botten som separerar avrinningsvatten från 
bestick och andra saker som du förvarar och håller 
dem torra. B24×D12×H26,5 cm. 

603.349.20 149:-

KUNGSFORS ställ för surfplatta, rostfritt stål. 
Stället är stadigt nog för både böcker och surfplattor 
och kan hängas på stången KUNGSFORS för att frigöra 
arbetsyta på bänkskivan. B26×D13×H12 cm.

203.349.17 79:-

KUNGSFORS magnetisk klämma, rostfritt stål, 3-p. 
I de här magnetiska klämmorna kan du hänga upp till 
exempel recept, handlingslistor och bilder, så får du 
mer utrymme på köksbänken. B0,7×H8 cm.

003.349.23 39:-

KUNGSFORS nätpåse, naturfärgad, set om 2, av 
100% förnybar bomull. Idealisk för matförvaring. 
Häng upp dem på en krok och förvara frukt & grönt, 
eftersom luft cirkulerar genom nätpåsen håller det sig 
fräscht längre.                       

203.728.34 49:-

KUNGSFORS rullbord, rostfritt stål. Ger dig extra 
förvaring i köket. Rullbordets överdel är lös och kan 
användas både som avställningsyta och bricka. 
Hjulen är låsbara för ökad stabilitet. Passar lika bra i 
våtutrymmen. B60×D40×H90 cm.

803.349.24 1295:-
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