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En del produkter kanske inte finns på alla
varuhus. På IKEA.se hittar du mer information.
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Innehåll

Köksblandare. 
Se s. 122

Det är säkrare, enklare och roligare att arbeta i köket med bra belysning 
på bänkskivan, bakom glasdörrar och i lådor.  
Se s. 84
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INNEHÅLL

Livet i köket blir mycket enklare 
när lådorna kan öppnas helt så 
att du når allt. Med inre fästen 
och hållare i skåp och lådor är det 
enkelt att hitta det du letar efter. 
Se s. 130

En köksö är ett fantastiskt socialt 
nav, samtidigt som du får extra 
arbetsyta. Bänkskivan på köksön 
VADHOLMA har ett slitstarkt 
toppskikt av ekträ och kan 
hantera allt från muffinsbakning 
till spel med familjen.  
Se s. 142

Du kan göra allt på egen hand, men du måste inte. Med 
vårt breda serviceerbjudande kan vi hjälpa dig med allt från 
mätning och planering till komplett köksinstallation. 
Se s. 04
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SERVICETJÄNSTER

Vårt breda utbud av servicetjänster ger dig friheten att välja hur mycket du 
vill göra själv och hur mycket du vill ha hjälp med. 
 
Nedan ser du några exempel på servicetjänster du kan beställa på  
ditt IKEA varuhus. Läs mer på IKEA.se/service

Servicetjänster

Mätservice Köksplanering Leverans

Korrekta mått är A och O. Vi kan 
hjälpa dig att mäta upp ditt kök 
inför din planering. 

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 och boka en tid på IKEA.se/
kök eller på telefon 0775-700 500. 

Vi erbjuder snabba leveranser till ditt 
hem eller ditt företag. Du kan också väl-
ja att hämta din beställning på valt IKEA 
varuhus eller annat utlämningsställe.

Läs mer om våra leveransalternativ på 
IKEA.se

Montering Installation
Installation av måttbeställd bänk-
skiva

Alla våra produkter är designade 
så att du enkelt ska kunna montera 
dem. Men vill du hellre få tid över 
till annat hjälper vi gärna till med 
monteringen hemma hos dig eller 
på din arbetsplats.

Genom lokala och fristående hant-
verkare, som vi föreslår, kan du få 
hjälp med installation av ditt nya 
kök. Du kan också få hjälp att riva 
det gamla. Hantverkarna har flera 
års erfarenhet av att installera 
IKEA kök och du får professionell 
installation enligt högsta bransch-
standard.

Hantverksföretagen är lokala 
fristående företag med utbildade 
hantverkare som IKEA har samar-
betsavtal med. Detta samarbets-
avtal innefattar förutbestämda 
priser för montering och installa-
tion av köksinredningen. De ex-
terna hantverkarna erbjuder dig 
en totalentreprenad för snickare, 
rörmokare och elektriker.

Om du köper en måttbeställd bänk-
skiva i kompositsten eller keramik från 
oss kan vi hjälpa dig med installationen 
och självklart tar vi med oss förpack-
ningen och återvinner det på ett an-
svarsfullt sätt när arbetet är slutfört.



DU KAN GÖRA DET SJÄLV, MEN 
DU BEHÖVER INTE

Flera sätt att betala

Vi vill att du ska få en bättre vardag hemma. Därför har vi flera  
olika finansieringsalternativ att välja bland. Du kan betala allt på  
en gång eller lite i taget. Det går bra att betala med betal-/kredit- 
kort, IKEA företagskonto, Klarna och IKEA presentkort. Vill du inte 
betala allt på en gång, erbjuder vi olika finansieringsalternativ så 
att du kan dela upp din betalning. 
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SERVICETJÄNSTER

Montering Installation
Installation av måttbeställd bänk-
skiva

Alla våra produkter är designade 
så att du enkelt ska kunna montera 
dem. Men vill du hellre få tid över 
till annat hjälper vi gärna till med 
monteringen hemma hos dig eller 
på din arbetsplats.

Genom lokala och fristående hant-
verkare, som vi föreslår, kan du få 
hjälp med installation av ditt nya 
kök. Du kan också få hjälp att riva 
det gamla. Hantverkarna har flera 
års erfarenhet av att installera 
IKEA kök och du får professionell 
installation enligt högsta bransch-
standard.

Hantverksföretagen är lokala 
fristående företag med utbildade 
hantverkare som IKEA har samar-
betsavtal med. Detta samarbets-
avtal innefattar förutbestämda 
priser för montering och installa-
tion av köksinredningen. De ex-
terna hantverkarna erbjuder dig 
en totalentreprenad för snickare, 
rörmokare och elektriker.

Om du köper en måttbeställd bänk-
skiva i kompositsten eller keramik från 
oss kan vi hjälpa dig med installationen 
och självklart tar vi med oss förpack-
ningen och återvinner det på ett an-
svarsfullt sätt när arbetet är slutfört.

IKEA DELBETALA IKEA LÅNA

IKEA DELBETALA är en löpande kontokredit med 
f.n 16,00% rörlig ränta och aviavgift 25 kr/mån. 
Vid en skuld på 10 000 kr i 12 mån med betalsätt 
pappersfaktura (25 kr/mån) blir den genomsnit-
tliga månadskostnaden 920 kr i 12 mån, det 
totala återbetalningsbeloppet 11 044 kr och den 
effektiva räntan 20,45% (200421). 

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Aktuella 
räntor hittar du alltid på IKEA.se.

Läs mer om våra olika alternativ och ansök på 
IKEA.se/finansiering

Är ett förmånligt annuitetslån för större  
investeringar där du betalar samma månads-
belopp under hela tiden. Beroende på låne-
summa betalar du 1 000 kr, 1 500 kr, 2000 kr 
eller 2 500 kr/månad tills lånet är betalt. Du 
kan även betala av i snabbare takt utan extra 
kostnad. 
 
IKEA LÅNA löper med f.n. 6,20% rörlig ränta 
och aviavgift på 25 kr/mån. Det ger, vid ett 
kreditbelopp om 50 000 kr och 38 månaders 
löptid, en effektiv ränta på 7,56%. Det innebär 
38 avbetalningar 
uppgående till 1 500 kr, med 56 061 kr som 
det sammanlagda belopp som ska betalas. 
Samtliga räntor per 2021-08-01. 

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Aktuella 
räntor hittar du alltid på IKEA.se.
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IKEA KÖK

Vilket typ av kök 
vill du ha?

Oavsett om du vill ha ett komplett kökssystem såsom METOD som du kan 
anpassa som du vill, eller ett enklare kök som du kan installera på en och 
samma dag, har vi det du letar efter. Här ser du fyra olika typer av IKEA kök 
som matchar olika behov och önskemål.

METOD kökssystem
Vårt kökssystem METOD har 
skåp i flera olika storlekar 
som passar rummets 
layout och dina köksvanor. 
Systemets flexibilitet ger dig 
oändliga valmöjligheter, så 
att du kan anpassa ett kök 
som är perfekt för dig och 
ditt utrymme. Vi har även 
utvecklat ett omfattande 
sortiment av köksskåp och 
inredningsdetaljer som gör 
att du snabbt kan se och nå 
även de saker som är längst 
bak i hörnskåpen. Dessutom 
har du ett stort urval av 
frontuttryck, bänkskivor, 
belysning, diskhoar, blandare, 
knoppar, handtag och mycket 
mer som du kan använda till 
att anpassa varje centimeter i 
ditt kök. 
Se s. 08
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IKEA KÖK

SUNNERSTA minikök 
Om du gillar att hålla det enkelt och inte behöver ett 
komplext kök kan SUNNERSTA vara rätt val för dig. Det här 
flexibla miniköket är lätt att köpa, frakta hem, installera 
och ta med dig om du flyttar någon annanstans. Lägg 
till en TILLREDA portabel induktionshäll och ett TILLREDA 
kylskåp, så får du de grundläggande funktioner du 
behöver för en liten lägenhet, ett gästhus, ett studentrum 
eller var du än tillagar nästa måltid. 
Se s. 82

KNOXHULT kök
KNOXHULT finns i förinställda moduler som du kan ordna 
som du vill. Tillsammans med våra LAGAN produkter 
kan du få ett komplett kök med alla de grundläggande 
funktioner du behöver till ett lågt pris. Lägg till diskho, 
blandare, knoppar och handtag för att fullborda 
utseendet. Enkelheten i de förinställda modulerna gör 
installationen så lätt att du kan få ett fullt funktionellt kök 
samma dag som du tar med dig det hem från ditt IKEA 
varuhus. 
Se s. 78

ENHET kök
Oavsett vilken form ditt hem har passar ENHET köket in 
perfekt. Hitta förkombinerade och prisvärda lösningar 
online och montera dem utan specialverktyg – de klickas 
bara ihop. Med ENHET får du stor frihet att anpassa 
ditt kök, med öppet och stängt förvaringsutrymme, 
ett hörnskåp och luckor i olika färger samt olika tillbehör. 
Se s. 50



METOD  
KÖKSSYSTEM

Gränslösa möjligheter
METOD kökssystem är framtaget så att 
det ska vara lätt att installera och ger 
dig gränslösa möjligheter när du desig-
nar ditt kök. Oavsett om du föredrar det 
traditionella eller kanske en mer avskalad 
modern och minimalistisk stil eller något 
mittemellan så hittar du helt säkert något 
som passar dig. 

Ett vackert kök måste även vara funk-
tionellt och kunna tillgodose alla dina 
köksbehov. Med METOD väljer du vilken 
stil du vill ha på utsidan och den inredning 

som håller perfekt ordning på insidan. 
Börja med att bestämma vilken stil du vill 
ha på ditt drömkök genom att välja luckor 
och låd- 
fronter, köksbelysning, bänkskiva,  
diskho, köksblandare, knoppar,  
handtag och tillbehör som matchar  
din smak.
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IKEA METOD kök  
har 25 års garanti.  
Läs mer på s. 148
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Köksluckor har 25 års garanti.  
Läs mer på s. 148

10

Välj din stil
Det spelar ingen roll hur dina personliga preferenser ser ut – se bara till 
att välja en lucka som du kommer att älska under lång tid framöver. Den är 
kökets ansikte och det är här du kommer att tillbringa massor av tid.

Vi har ett brett utbud av material och utföranden att välja bland, så se till 
att välja det som passar just din stil. Hos oss hittar du allt från traditionel-
la luckor och lådfronter som är rika på detaljer, till moderna luckor och 
lådfronter i högglans med integrerade handtag som ger dig ett stilrent 
uttryck. 

Det är du som väljer stilen på ditt kök och du ska se till att det blir något du 
gillar – för det är ditt kök och ingen annans! Alla våra luckor och lådfronter 
är slitstarka och har en hög kvalitet. De har 25 års garanti för att säkerstäl-
la att de håller i många år framöver, oavsett vilken modell du väljer.

Luckor och låd-
fronter
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Luckor och lådfronter – olika stilar

Släta luckor och lådfronter
Släta luckor erbjuder enkla, raka linjer och jämna ytor 
som är lätta att hålla rena. Välj bland en mängd olika 
utföranden, färger och material.

Luckor och lådfronter i högglans
Blanka ytor passar alla – från den sparsmakade mini-
malisten till den vilda barnfamiljen. Fläckar  
och stänk torkas enkelt bort lika snabbt som de upp-
stod. 

Ramluckor och lådfronter
Ramluckor och lådfronter är rika på detaljer och har en 
hantverkskänsla som ger en rustik och traditionell look. 
Alla våra serier med ramluckor har matchande vitrin-
lucka.

Luckor och lådfronter med  
integrerade handtag
Vid en första anblick är de svåra att se – och det är det 
som är meningen! Integrerade handtag ger en minima-
lisk och modern känsla i köket. 
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

ASKERSUND
Färg/design: ljus askmönstrad. 
Material: melaminfolie på spånskiva.

ASKERSUND är en modern kökslucka i ljust 
askmönster med ådringar som du både kan se 
och känna. Det ger ett ljust och modernt kök. 
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat glas.

BODARP 
Färg/design: grågrön. 
Material: folie av minst 90% återvunnen  
PET-plast på spånskiva.

BODARP är en kökslucka med en len och praktisk 
yta som ger köket en modern och elegant känsla. 
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat glas.

Släta luckor och lådfronter

ASKERSUND
Färg/design: mörkbrun askmönstrad.
Material: melaminfolie på spånskiva.

ASKERSUND är en modern kökslucka i mörk-
brunt askmönster med ådringar som både kan 
se och känna. Komplettera med JUTIS vitrin-
lucka i härdat glas.

SINARP
Färg/design: brun.
Material: spånskiva med klarlackad ekfaner, kant 
i klarlackad massiv ek.

SINARP lucka erbjuder en tidslös design med 
en modern twist, i mörka trätoner som är fulla 
av karaktär. Den massiva ekkanten framhäver 
luckan på ett elegant sätt och adderar en fin 
detalj och värme i ditt kök.
Komplementera med JUTIS vitrinlucka i härdat 
glas eller HASSLARP accentlucka.



HAVSTORP
Färg/design: beige.
Material: lackad träfiberskiva.

HAVSTORP beige är en slät lucka som
ger ett ljust och modernt uttryck till ditt
kök. Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat 
glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

HAVSTORP
Färg/design: turkos.
Material: lackad träfiberskiva.

HAVSTORP beige är en slät lucka som
ger ett ljust och modernt uttryck till ditt
kök. Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat 
glas.

HAVSTORP
Färg/design: ljusrosa.
Material: lackad träfiberskiva.

HAVSTORP beige är en slät lucka som
ger ett ljust och modernt uttryck till ditt
kök. Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat 
glas.



KUNGSBACKA
Färg/design: antracit.
Material: folie av återvunnen PET-plast på 
spånskiva av återvunnet trä. 

KUNGSBACKA antracit är en lucka med en slät 
mattsvart finish och två fasade kanter. Den 
tillverkas av återvunnet trä och återvunna 
PET-flaskor och ger köket ett modernt, 
strömlinjeformat uttryck. Komplettera med 
JUTIS vitrinlucka i härdat glas.
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Släta luckor och lådfronter

LUCKOR OCH LÅDFRONTER

VEDDINGE
Färg/design: grå.
Material: lackad träfiberskiva.

VEDDINGE grå är en avskalad, elegant lucka som 
ger köket ett mjukt och modernt uttryck.
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i  
härdat glas.

VEDDINGE
Färg/design: vit.
Material: lackad träfiberskiva.

VEDDINGE vit är en avskalad, elegant lucka som 
ger köket ett ljust och modernt uttryck.
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i  
härdat glas.

KUNGSBACKA
Färg/design: matt vit
Material: folie av återvunnen PET-plast på 
spånskiva av återvunnet trä. 

KUNGSBACKA matt vit är en lucka med en mjuk 
mattvit finish och två fasade kanter. Den tillverkas 
av återvunnet trä och återvunna PET-flaskor och 
ger köket ett modernt, strömlinjeformat uttryck. 
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i härdat glas.



AXSTAD 
Färg/design: matt blå.
Material: folie av minst 90% återvunnen plast på 
träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat glas.

AXSTAD är en matt blå lucka med mjuka linjer 
och infälld spegel. Designen gör att du kan 
använda den för att skapa både ett modernt 
och traditionellt kök. Komplettera med AXSTAD 
vitrinlucka i härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

AXSTAD 
Färg/design: matt vit.
Material: folie av minst 90% återvunnen plast på 
träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat glas.

AXSTAD matt vit är en lucka med mjuka linjer 
och infälld spegel. Designen gör att du kan 
använda den för att skapa både ett modernt 
och traditionellt kök. Komplettera med AXSTAD 
vitrinlucka i härdat glas.

AXSTAD 
Färg/design: mörkgrå.
Material: folie av minst 90% återvunnen plast på 
träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat glas.

AXSTAD är en matt mörkgrå lucka med mjuka 
linjer och infälld spegel. Designen gör att du kan 
använda den för att skapa både ett modernt 
och traditionellt kök. Komplettera med AXSTAD 
vitrinlucka i härdat glas.

BODBYN
Färg/design: off-white. 
Material: lackad träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat 
glas. 

BODBYN off-white lucka har en ram och fasad 
spegel som ger köket en traditionell prägel. 
Kompletteras med BODBYN vitrinluckor i härdat 
glas.

Ramluckor och lådfronter



BODBYN
Färg/design: grå.
Material: lackad träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat 
glas.

BODBYN grå lucka har en ram och fasad spegel 
som ger köket en traditionell prägel.
Komplettera med BODBYN vitrinluckor i  
härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Ramluckor och lådfronter

BODBYN 
Färg/design: mörkgrön. 
Material: lackad träfiberskiva. Vitrinlucka i härdat 
glas.

BODBYN mörkgrön lucka har en ram och fasad 
spegel som ger köket en traditionell prägel. 
Kompletteras med BODBYN vitrinluckor i härdat 
glas.

LERHYTTAN 
Färg/design: ljusgrå. 
Material: ram i tonad och klarlackad massiv 
björk, björkfaner på spånskiva. Vitrinlucka i  
härdat glas.

LERHYTTAN lucka har en distinkt traditionell 
karaktär, med en massiv träram med fasade 
kanter och infälld spegel i faner. LERHYTTAN ger 
ett mysigt kök med rustik charm.
Komplettera med LERHYTTAN vitrinluckor i 
härdat glas.

LERHYTTAN 
Färg/design: svartlaserad. 
Material: ram i betsad och klarlackad massiv ask, 
askfaner på spånskiva. Vitrinlucka i  
härdat glas.

LERHYTTAN lucka har en distinkt traditionell 
karaktär, med en massiv träram med fasade 
kanter och infälld spegel i faner. LERHYTTAN ger 
ett mysigt kök med rustik charm.
Komplettera med LERHYTTAN vitrinluckor i 
härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

SÄVEDAL 
Färg/design: vit. 
Material: folierad träfiberskiva. Vitrinlucka i 
härdat glas. 

SÄVEDAL vit lucka har en bred ram som ger en 
tydlig inramning. Det ger ett ljust, traditionellt 
kök. Komplettera med SÄVEDAL vitrinluckor i 
härdat glas.

TORHAMN 
Färg/design: natur ask. 
Material: ram i klarlackad massiv ask, askfaner 
på spånskiva. Vitrinlucka i härdat glas. 

Varje TORHAMN lucka är unik, med olika 
ådringar och skiftningar i färgen som framhäver 
träets naturliga uttryck. Det ger ditt kök en 
känsla av tradition, kvalitet och hantverk. 
Komplettera med TORHAMN vitrinluckor i härdat 
glas. 

STENSUND 
Färg/design: vit.
Material: lackad träfiberskiva. 

STENSUND serien erbjuder en traditionell 
stil med inramade fronter och paneler av 
pärlspont som skapar ett varmt utseende med 
hantverkskänsla. Komplettera med STENSUND 
vitrinlucka i härdat glas.

STENSUND 
Färg/design: beige.
Material: lackad träfiberskiva. 

STENSUND serien erbjuder en traditionell 
stil med inramade fronter och paneler av 
pärlspont som skapar ett varmt utseende med 
hantverkskänsla. Komplettera med STENSUND 
vitrinlucka i härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

VOXTORP
Färg/design: mörkgrå.
Material: folierad spånskiva.

VOXTORP är en slät lucka med  
integrerade handtag. Det ger ditt kök ett stilrent, 
öppet och modernt utseende. 
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i  
härdat glas.

Luckor och lådfronter med integrerade handtag

VOXTORP
Färg/design: valnötsmönstrad.
Material: folierad spånskiva.

VOXTORP är en slät lucka med integrerade 
handtag. Det ger ditt kök ett stilrent, öppet och 
modernt utseende. Komplettera med JUTIS 
vitrinlucka i härdat glas.

VOXTORP
Färg/design: matt vit.
Material: folierad spånskiva.

VOXTORP är en slät, matt lucka med  
integrerade handtag. Det ger ditt kök ett stilrent, 
öppet och modernt utseende. 
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i  
härdat glas.

VOXTORP
Färg/design: högglans vit.
Material: högglansfolie på träfiberskiva.

VOXTORP är en slät högglanslucka med  
integrerade handtag. Det ger ditt kök ett stilrent, 
öppet och modernt utseende.
Komplettera med JUTIS vitrinlucka i 
härdat glas.



VOXTORP
Färg/design: ekmönstrad
Material: folierad spånskiva.

VOXTORP är en slät lucka med integrerade hand-
tag. Det ger ditt kök ett stilrent, öppet och modernt 
utseende. Komplettera med JUTIS vitrinlucka i 
härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

RINGHULT
Färg/design: högglans vit.
Material: högglansfolie på spånskiva.

RINGHULT vita luckor har släta, raka linjer och en 
högglansyta som är slitstark och lätt att hålla ren. 
RINGHULT ger en ljus och modern känsla i köket. 
Komplettera med JUTIS  vitrinlucka i härdat glas.

Luckor och lådfronter  i högglans

KALLARP
Färg/design: högglans mörk rödbrun.
Material: högglansfolie på spånskiva.

KALLARP fronter har en glansig yta och rena linjer 
som gör att ditt kök får ett färgstarkt och modernt 
utseende. Komplettera med JUTIS vitrinlucka i 
härdat glas.
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LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Accentluckor/-fronter

Accentluckor/-fronter är toppen när du vill göra ditt nya kök lite mer spännande och personligt. De är designade för 
att vara ett komplement till andra luckor i köket. Därför finns de inte i lika många storlekar som de andra luckorna.

JUTIS vitrinluckor                                                                           

JUTIS vitrinluckor passar perfekt till många av våra övriga köksluckor och fronter.  
Ett perfekt val om du valt en luckserie utan vitrinluckor. Handtag medföljer.

VÅRSTA
Färg/design: rostfritt stål.
Material: rostfritt stål och melaminfolie på 
spånskiva. 

VÅRSTA lucka har en slät yta i rostfritt stål och en 
stilren, enkel design som ger köket ett industriellt 
uttryck med restaurangkänsla. 
OBS! Finns endast som lådfronter och disk-
maskinsfronter.

HASSLARP
Färg/design: brun/mönstrad
Material: spånskiva med klarlackad ekfaner 

Fiskbensmönstrad ekfaner med karakteristiska 
detaljer ger ditt kök ett unikt uttryck. Designad 
för att matcha SINARP-serien, men kan också 
kombineras med enfärgade luckor för ett modernt 
utseende.

JÄRSTA
Färg/design: högglans ljusturkos.
Material: högglansfolie på spånskiva.

JÄRSTA skänker ett personligt och friskt utseende 
i ditt kök med färgglada accentdörrar. Den skapar 
ett modernt uttryck och är superlätt att torka ren.

JUTIS
Färg/design: rökfärgat glas, svart.  
Material: härdat glas och aluminium.

JUTIS vitrinlucka i rökfärgat glas passar perfekt till 
många av våra luckserier. Ett perfekt val om du valt 
en luckserie utan vitrinlucker. Handtag medföljer.

JUTIS
Färg/design:  frostat glas och aluminium.  
Material: härdat glas och aluminium.

JUTIS vit vitrinlucka passar perfekt till många av 
våra luckserier. Ett perfekt val om du valt en luck- 
serie utan vitrinlucker. Handtag medföljer.

FRÖJERED
Färg/design: ljus bambu. 
Material: klarlackad bambu.

En levande och varm front med en "wow" -känsla. 
FRÖJERED fronter är gjord av naturlig bambu - ett 
hållbart och slitstarkt material som är perfekt i 
köket. Integrerade handtag som förstärker det 
rena, moderna utseendet.

Accentluckor/-fronter
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Luckor

20×80 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - - 149:- - - 219:- 219:- 369:- 289:- 369:- 219:- 149:- 399:- 149:- 289:- 369:- 429:- -

30×60 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

30×80 cm 139:- 359:- 269:- 359:- - - 179:- - - 269:- 269:- 469:- 359:- 469:- 269:- 179:- 509:- 179:- 359:- 469:- 549:- -

40×40 cm 119:- 289:- 219:- 289:- 249:- - 149:- 399:- - 219:- 219:- 369:- 289:- 369:- 219:- 149:- 399:- 149:- 289:- 369:- 429:- -

40×60 cm 129:- 299:- 229:- 299:- 299:- - 169:- 469:- - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

40×80 cm 149:- 399:- 299:- 399:- 379:- - 199:- 599:- - 299:- 299:- 499:- 399:- 499:- 299:- 199:- 549:- 199:- 399:- 499.- 599:- -

40×100 cm 209:- 499:- 379:- 499:- 579:- - 279:- 799:- - 379:- 379:- 829:- 499:- 829:- 379:- 279:- 909:- 279:- 499:- 829:- 989:- -

40×120 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - 649:- 899:- 1089:- -

40×140 cm 319:- 769:- 579:- 769:- - - 429:- - - 579:- 579:- 999:- 769:- 999:- 579:- 429:- 1099:- 429:- - - - -

40x200 cm 379:- 899:- 679:- 899:- - - 509:- - - 679:- 679:- 1269:- 899:- 1269:- 679:- 509:- 1389:- 509:- - - - -

60×40 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

60×60 cm 179:- 459:- 349:- 459:- 399:- - 249:- 699:- - 349:- 349:- 609:- 459:- 609:- 349:- 249:- 669:- 249:- 459:- 609:- 729:- -

60×80 cm 219:- 529:- 399:- 529:- 499:- - 289:- 829:- - 399:- 399:- 699:- 529:- 699:- 399:- 289:- 769:- 289:- 529:- 699:- 829:- -

60×100 cm 289:- 659:- 499:- 659:- - - 379:- - - 499:- 499:- 889:- 659:- 889:- 499:- 379:- 969:- 379:- 659:- 889:- 1049:- -

60×120 cm 349:- 819:- 619:- 819:- - - 459:- - - 619:- 619:- 1109:- 819:- 1109:- 619:- 459:- 1119:- 459:- 819:- 1109:- 1209:- -

60×140 cm 379:- 899:- 679:- 899:- - - 509:- - - 679:- 679:- 1209:- 899:- 1209:- 679:- 509:- 1329:- 509:- - - - -

60×180 cm 399:- 929:- 799:- 929:- - - 539:- - - 799:- 799:- 1309:- 929:- 1309:- 799:- 539:- 1439:- 539:- - - - -

60×200 cm 439:- 999:- 849:- 999:- - - 579:- - - 849:- 849:- 1409:- 999:- 1409:- 849:- 579:- 1549:- 579:- - - - -

Luckor för bänkhörnskåp

25×80 cm vänster-/högerhängd, 2st 269:- 639:- 479:- 639:- - - 349:- - - 479:- 479:- 849:- 639:– 849:- 479:- 349:- 939:- 349:- - - – -

25×80 cm vänsterhängd, 2 st - - - - - - - - - - - - - - - - - - 639:- 849:- 1019:- -

25×80 cm högerhängd 2 st - - - - - - - - - - - - - - - - - - 639:- 849:- 1019:- -

Lådfronter

40×10 cm, 2st 79:- 199:- 149:- 199:- - - 109:- - - 149:- 149:- 309:- 199:- 309:- 149:- 109:- 339:- 109:- 199:- 309:- 369:- -

40×20 cm 59:- 169:- 129:- 169:- - 169:- 79:- - - 129:- 129:- 299:- 169:- 299:- 129:- 79:- 329:- 79:- 169:- 299:- 359:- 129:-

40×40 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - 289:- 149:- - - 219:- 219:- 349:- 289:- 349:- 219:- 149:- 389:- 149:- 289:- 349:- 419:- 219:-

60×10 cm, 2 st 119:- 289:- 219:- 289:- - - 149:- - - 219:- 219:- 349:- 289:- 349:- 219:- 149:- 389:- 149:- 289:- 349:- 419:- -

60×20 cm 79:- 199:- 149:- 199:- - 199:- 109:- - - 149:- 149:- 309:- 199:- 309:- 149:- 109:- 339:- 109:- 199:- 309:- 369:- 149:-

60×40 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - 299:- 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- 229:-

80×10 cm, 2 st 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

80×20 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - 289:- 149:- - - 219:- 219:- 389:- 289:- 389:- 219:- 149:- 429:- 149:- 289:- 389:- 469:- 219:-

80×40 cm 149:- 399:- 299:- 399:- - 399:- 199:- - - 299:- 299:- 499:- 399:- 499:- 299:- 199:- 549:- 199:- 399:- 499:- 599:- 299:-

Vitrinluckor

30×60 cm - 289:- - 289:- - - - - 159:- - - 379:- - - 219:- 209:- 409:- - - - - -

30×80 cm - 329:- - 329:- - - - - 199:- - - 439:- - - 249:- 259:- 489:- - - - - -

30×100 cm - 419:- - 419:- - - - - 249:- - - 549:- - - 319:- 309:- 609:- - - - - -

40×40 cm - 329:- - 329:- - - - - - - - 439:- - - 249:- 259:- 489:- - - - - -

40×40 cm med krysspröjs - - - 399:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40×60 cm - 399:- - 399:- - - - - 199:- - - 499:- - - 299:- 289:- 549:- - - - - -

40×80 cm - 499:- - 499:- - - - - 279:- - - 619:- - - 379:- 349:- 679:- - - - - -

40×100 cm - 639:- - 639:- - - - - 349:- - - 809:- - - 479:- 459:- 889:- - - - - -

Fronter för diskmaskin

45×80 cm 229:- 499:- 379:- 499:- - - 309:- - - 379:- 379:- 589:- 499:- 589:- 379:- 309:- 639:- 309:- 499:- 589:- 669:- 379:-

60×80 cm 219:- 529:- 399:- 529:- - - 289:- - - 399:- 399:- 699:- 529:- - 399:- 289:- 769:- 289:- 529:-* 699:-* 829:-* 399:-

* För montering av VOXTORP front 60x80 cm krävs VÅGLIG kopplingsskena, 004.845.16

Prisöversikt
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Luckor

20×80 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - - 149:- - - 219:- 219:- 369:- 289:- 369:- 219:- 149:- 399:- 149:- 289:- 369:- 429:- -

30×60 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

30×80 cm 139:- 359:- 269:- 359:- - - 179:- - - 269:- 269:- 469:- 359:- 469:- 269:- 179:- 509:- 179:- 359:- 469:- 549:- -

40×40 cm 119:- 289:- 219:- 289:- 249:- - 149:- 399:- - 219:- 219:- 369:- 289:- 369:- 219:- 149:- 399:- 149:- 289:- 369:- 429:- -

40×60 cm 129:- 299:- 229:- 299:- 299:- - 169:- 469:- - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

40×80 cm 149:- 399:- 299:- 399:- 379:- - 199:- 599:- - 299:- 299:- 499:- 399:- 499:- 299:- 199:- 549:- 199:- 399:- 499.- 599:- -

40×100 cm 209:- 499:- 379:- 499:- 579:- - 279:- 799:- - 379:- 379:- 829:- 499:- 829:- 379:- 279:- 909:- 279:- 499:- 829:- 989:- -

40×120 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - 649:- 899:- 1089:- -

40×140 cm 319:- 769:- 579:- 769:- - - 429:- - - 579:- 579:- 999:- 769:- 999:- 579:- 429:- 1099:- 429:- - - - -

40x200 cm 379:- 899:- 679:- 899:- - - 509:- - - 679:- 679:- 1269:- 899:- 1269:- 679:- 509:- 1389:- 509:- - - - -

60×40 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

60×60 cm 179:- 459:- 349:- 459:- 399:- - 249:- 699:- - 349:- 349:- 609:- 459:- 609:- 349:- 249:- 669:- 249:- 459:- 609:- 729:- -

60×80 cm 219:- 529:- 399:- 529:- 499:- - 289:- 829:- - 399:- 399:- 699:- 529:- 699:- 399:- 289:- 769:- 289:- 529:- 699:- 829:- -

60×100 cm 289:- 659:- 499:- 659:- - - 379:- - - 499:- 499:- 889:- 659:- 889:- 499:- 379:- 969:- 379:- 659:- 889:- 1049:- -

60×120 cm 349:- 819:- 619:- 819:- - - 459:- - - 619:- 619:- 1109:- 819:- 1109:- 619:- 459:- 1119:- 459:- 819:- 1109:- 1209:- -

60×140 cm 379:- 899:- 679:- 899:- - - 509:- - - 679:- 679:- 1209:- 899:- 1209:- 679:- 509:- 1329:- 509:- - - - -

60×180 cm 399:- 929:- 799:- 929:- - - 539:- - - 799:- 799:- 1309:- 929:- 1309:- 799:- 539:- 1439:- 539:- - - - -

60×200 cm 439:- 999:- 849:- 999:- - - 579:- - - 849:- 849:- 1409:- 999:- 1409:- 849:- 579:- 1549:- 579:- - - - -

Luckor för bänkhörnskåp

25×80 cm vänster-/högerhängd, 2st 269:- 639:- 479:- 639:- - - 349:- - - 479:- 479:- 849:- 639:– 849:- 479:- 349:- 939:- 349:- - - – -

25×80 cm vänsterhängd, 2 st - - - - - - - - - - - - - - - - - - 639:- 849:- 1019:- -

25×80 cm högerhängd 2 st - - - - - - - - - - - - - - - - - - 639:- 849:- 1019:- -

Lådfronter

40×10 cm, 2st 79:- 199:- 149:- 199:- - - 109:- - - 149:- 149:- 309:- 199:- 309:- 149:- 109:- 339:- 109:- 199:- 309:- 369:- -

40×20 cm 59:- 169:- 129:- 169:- - 169:- 79:- - - 129:- 129:- 299:- 169:- 299:- 129:- 79:- 329:- 79:- 169:- 299:- 359:- 129:-

40×40 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - 289:- 149:- - - 219:- 219:- 349:- 289:- 349:- 219:- 149:- 389:- 149:- 289:- 349:- 419:- 219:-

60×10 cm, 2 st 119:- 289:- 219:- 289:- - - 149:- - - 219:- 219:- 349:- 289:- 349:- 219:- 149:- 389:- 149:- 289:- 349:- 419:- -

60×20 cm 79:- 199:- 149:- 199:- - 199:- 109:- - - 149:- 149:- 309:- 199:- 309:- 149:- 109:- 339:- 109:- 199:- 309:- 369:- 149:-

60×40 cm 129:- 299:- 229:- 299:- - 299:- 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- 229:-

80×10 cm, 2 st 129:- 299:- 229:- 299:- - - 169:- - - 229:- 229:- 429:- 299:- 429:- 229:- 169:- 479:- 169:- 299:- 429:- 519:- -

80×20 cm 119:- 289:- 219:- 289:- - 289:- 149:- - - 219:- 219:- 389:- 289:- 389:- 219:- 149:- 429:- 149:- 289:- 389:- 469:- 219:-

80×40 cm 149:- 399:- 299:- 399:- - 399:- 199:- - - 299:- 299:- 499:- 399:- 499:- 299:- 199:- 549:- 199:- 399:- 499:- 599:- 299:-

Vitrinluckor

30×60 cm - 289:- - 289:- - - - - 159:- - - 379:- - - 219:- 209:- 409:- - - - - -

30×80 cm - 329:- - 329:- - - - - 199:- - - 439:- - - 249:- 259:- 489:- - - - - -

30×100 cm - 419:- - 419:- - - - - 249:- - - 549:- - - 319:- 309:- 609:- - - - - -

40×40 cm - 329:- - 329:- - - - - - - - 439:- - - 249:- 259:- 489:- - - - - -

40×40 cm med krysspröjs - - - 399:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40×60 cm - 399:- - 399:- - - - - 199:- - - 499:- - - 299:- 289:- 549:- - - - - -

40×80 cm - 499:- - 499:- - - - - 279:- - - 619:- - - 379:- 349:- 679:- - - - - -

40×100 cm - 639:- - 639:- - - - - 349:- - - 809:- - - 479:- 459:- 889:- - - - - -

Fronter för diskmaskin

45×80 cm 229:- 499:- 379:- 499:- - - 309:- - - 379:- 379:- 589:- 499:- 589:- 379:- 309:- 639:- 309:- 499:- 589:- 669:- 379:-

60×80 cm 219:- 529:- 399:- 529:- - - 289:- - - 399:- 399:- 699:- 529:- - 399:- 289:- 769:- 289:- 529:-* 699:-* 829:-* 399:-

Prisöversikt
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Det är detaljerna som gör köket
Vill du ha en mer traditionell stil med massor av lådor och dekorativa  
uttryck? Eller kanske en mer avskalad modern och minimalistisk stil? Oavsett vad 
du väljer finns det detaljer du kan lägga till som gör ditt  
kök ännu mer tilltalande. 

Förstärk stilen med enhetliga täcksidor, dekor-/krönlister, ben och socklar. Eller 
våga sticka ut lite och välj ett uttryck som utgör en kontrast mot dina luckor och 
lådor. Valet är ditt! 

Täcksidor, dekor-/
krönlister, socklar 
och ben
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Sockel med utsågningTäcksida Dekor-/krönlistDekorativ sockel
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Välj en täcksida i samma utförande som luckorna för 
ett enhetligt uttryck, eller mixa och matcha efter eget 
huvud. 

Täcksidor används även till passbitar. Du kapar själv till 
passbiten efter ditt specifika mått.

Täcksidor

TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

ASKERSUND täcksida, mörkbrun askmönstrad.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 604.252.32 99:-
39×106 cm 004.252.30 119:-
39×240 cm 804.252.31 259:-

62×80 cm 904.252.35 149:-
62×220 cm 404.252.33 399:-
62×240 cm 204.252.34 439:-

BODARP täcksida, grågrön.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 604.355.23 159:-
39×106 cm 004.355.21 219:-
39×240 cm 804.355.22 419:-

62×80 cm 904.355.26 249:-
62×220 cm 404.355.24 649:-
62×240 cm 104.355.25 699:-

KUNGSBACKA täcksida, matt vit.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×83 cm 803.972.28 159:-
39×103 cm 203.972.26 219:-
39×240 cm 003.972.27 419:-

62×80 cm 203.972.31 249:-
62×220 cm 603.972.29 649:-
62×240 cm 403.972.30 699:-

FRÖJERED täcksida, ljus bambu.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×80 cm 104.416.25 229:-
62×80 cm  904.416.31    299:-

KALLARP täcksida, högglans mörk röd-brun.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 904.282.72 179:-
39×106 cm 304.282.70 229:-
39×240 cm 104.282.71 419:-

62×80 cm 204.282.75 249:-
62×220 cm 704.282.73 699:-
62×240 cm 504.282.74 749:-

HAVSTORP täcksida, beige.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 504.752.51 139:-
39×106 cm 904.752.49 149:-
39×240 cm 704.752.50 349:-

62×80 cm 304.752.85 199:-
62×220 cm 104.752.53 539:-
62×240 cm 904.752.54 579:-

HAVSTORP täcksida, ljusrosa.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 704.754.67 139:-
39×106 cm 104.754.65 149:-
39×240 cm 904.754.66 349:-

62×80 cm 104.754.70 199:-
62×220 cm 504.754.68 539:-
62×240 cm 304.754.69 579:-

LERHYTTAN täcksida, svartlaserad.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×85 cm 303.560.46 249:-
39×105 cm 103.560.85 319:-
39×240 cm 503.560.45 549:-

62×80 cm 103.560.90 399:-
62×220 cm 103.560.47 829:-
62×240 cm 303.560.89 879:-

ASKERSUND täcksida, ljus askmönstrad.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 603.318.46 99:-
39×106 cm 103.318.44 119:-
39×240 cm 803.318.45 259:-

62×80 cm 003.318.49 149:-
62×220 cm 403.318.47 399:-
62×240 cm 203.318.48 439:-

BODBYN täcksida, grå.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 102.344.28 179:-
39×106 cm 302.210.62 229:-
39×240 cm 902.210.64 419:-

62×80 cm 102.210.63 299:-
62×220 cm 102.344.52 699:-
62×240 cm 502.210.61 749:-

BODBYN täcksida, mörkgrön.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 004.444.98 179:-
39×106 cm 404.444.96 229:-
39×240 cm 204.444.97 419:-

62×80 cm 104.445.01 299:-
62×220 cm 804.444.99 699:-
62×240 cm 304.445.00 749:-

AXSTAD täcksida, mattblå.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 204.752.43 179:-
39×106 cm 604.752.41 229:-
39×240 cm 404.752.42 419:-

62×80 cm 504.752.46 299:-
62×220 cm 004.752.44 699:-
62×240 cm 704.752.45 749:-

LERHYTTTAN täcksida, ljusgrå.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×85 cm 103.523.51 249:-
39×105 cm 503.523.49 319:-
39×240 cm 303.523.50 549:-

                     

62×80 cm 503.523.54 399:-
62×220 cm 903.523.52 829:-
62×240 cm 703.523.53 879:-

HAVSTORP täcksida, turkos.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 304.754.31 139:-
39×106 cm 704.754.29 149:-
39×240 cm 504.754.30 349:-

62×80 cm 704.754.34 199:-
62×220 cm 104.754.32 539:-
62×240 cm 904.754.33 579:-

KUNGSBACKA täcksida, antracit.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×83 cm 803.373.24 159:-
39×103 cm 203.373.22 219:-
39×240 cm 003.373.23 419:-

62×80 cm 103.373.27 249:-
62×220 cm 503.373.25 649:-
62×240 cm 303.373.26 699:-

SINARP täcksida, brun.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 004.041.43 249:-
39×106 cm 404.041.41 319:-
39×240 cm 204.041.42 549:-

62×80 cm 304.041.46 399:-
62×220 cm 804.041.44 829:-
62×240 cm 504.041.45 879:-
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Våra FÖRBÄTTRA täcksidor är utvecklade för att passa
alla våra olika vita och off-white luckor och lådfronter.
Välj FÖRBÄTTRA i samma färg och utförande som din 
lucka för en perfekt match.

Täcksidor används även till passbitar. Du kapar själv till 
passbiten efter ditt specifika mått.

Täcksidor

TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

FÖRBÄTTRA täcksidor

VOXTORP täcksida, valnötsmönstrad.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 103.104.55 206:-
39×106 cm 603.104.53 269:-
39×240 cm 403.104.54 489:-

62×80 cm 503.104.58 349:-
62×220 cm 903.104.56 759:-
62×240 cm 703.104.57 819:-

FÖRBÄTTRA täcksida, mörkgrå. Passar till AXSTAD och 
VOXTORP.

Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 304.540.80 179:-
39×106 cm 704.540.78 229:-
39×240 cm 504.540.79 419:-

62×80 cm 704.540.83 299:-
62×220 cm 104.540.81 699:-
62×240 cm 904.540.82 749:-

FÖRBÄTTRA täcksida, högglans vit. Passar till 
RINGHULT och VOXTORP.

Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 303.974.76 209:-
39×106 cm 803.974.74 269:-
39×220 cm 503.974.75 489:-

62×80 cm 703.974.79 349:-
62×220 cm 103.974.77 759:-
62×240 cm 903.974.78 819:-

FÖRBÄTTRA täcksida, off-white. Passar till BODBYN.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 402.344.36 179:-
39×106 cm 302.057.26 229:-
39×240 cm 102.057.27 419:-

62×80 cm 902.057.28 299:-
62×220 cm 402.344.60 699:-
62×240 cm 502.057.25 749:-

FÖRBÄTTRA täcksida, vit. Passar till SÄVEDAL och  
VEDDINGE.

Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 102.978.83 139:-
39×106 cm 502.978.81 149:-
39×240 cm 302.978.82 349:-

62×80 cm 402.978.86 199:-
62×220 cm 902.978.84 539:-
62×240 cm 602.978.85 579:-

VÅRSTA täcksida med ben, rostfritt stål.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×80 cm 804.106.06 399:-
62×80 cm 304.106.04 499:-

VÅRSTA täcksida, rostfritt stål.

Tillgängliga storlekar, bredd×höjd
39×80 cm 804.105.88 159:-
62×80 cm 604.105.89 249:-

VOXTORP täcksida, ekmönstrad.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 904.756.83 209:-
39×106 cm 304.756.81 269:-
39×240 cm 104.756.82 489:-

62×80 cm 204.756.86 349:-
62×220 cm 704.756.84 759:-
62×240 cm 404.756.85 819:-

TORHAMN täcksida, natur ask.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×80 cm 803.134.03 249:-
39×100 cm 203.134.01 319:-
39×240 cm 003.134.02 549:-

61×80 cm 103.134.06 399:-
61×220 cm 603.134.04 829:-
61×240 cm 303.134.05 879:-

FÖRBÄTTRA täcksida, matt vit. Passar till AXSTAD och 
VOXTORP.

Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 604.176.61 179:-
39×106 cm 004.176.59 229:-
39×240 cm 804.176.60 419:-

62×80 cm 004.176.64 299:-
62×220 cm 404.176.62 699:-
62×240 cm 204.176.63 749:-

STENSUND täcksida, vit.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×83 cm 904.505.45 159:-
39×103 cm 404.505.43 219:-
39×240 cm 204.505.44 419:-

62×80 cm 304.505.48 249:-
62×220 cm 704.505.46 649:-
62×240 cm 504.505.47 699:-

STENSUND täcksida, beige.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×83 cm 104.531.66 159:-
39×103 cm 604.531.64 219:-
39×240 cm 304.531.65 419:-

62×80 cm 504.531.69 249:-
62×220 cm 904.531.67 649:-
62×240 cm 704.531.68 699:-

VEDDINGE täcksida, grå.
Tillgängliga storlekar, bredd×höjd

39×86 cm 002.344.43 139:-
39×106 cm 002.209.93 149:-
39×240 cm 502.209.95 349:-

62×80 cm 802.209.94 199:-
62×220 cm 902.344.67 539:-
62×240 cm 202.209.92 579:-
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TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

Dekor-/krönlister kan vara pricken över i:et i ditt kök. 
De finns i många olika stilar, vi har något som passar 
alla våra luckserier. Använd dem för att förstärka stilen, 
dölja belysningen eller bara som ett dekorativt inslag.

Du kan välja hur du vill montera dem på dina skåp. 
Nedan visar vi hela sortimentet och några olika sätt att 
montera dem, både som krönlist ovanpå skåpet och 
som dekorlist under skåpet, antingen runt hela skåpet 
eller bara mellan täcksidorna.

Dekor-/krönlister

ASKERSUND dekor-/krönlist rundad, 
ljus askmönstrad.

221×6 cm 803.318.50 149:-

BODARP dekor-/krönlist rundad, 
grågrön.

221×6 cm 704.355.27 299:-

BODBYN dekor-/krönlist profilerad, 
grå.

221×6 cm 602.210.65 229:-

BODBYN dekor-/krönlist profilerad, 
off-white.

221×6 cm 804.177.59 229:-

BODBYN dekor-/krönlist profilerad, 
mörkgrön.

221×6 cm 404.445.  14 229:-

AXSTAD dekor-/krönlist rundad, 
matt blå.

221×6 cm 304.752.47 349:-

ASKERSUND dekor-/krönlist rundad,  
mörkbrun askmönstrad.

221×6 cm 704.252.36 149:-
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TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

Dekor-/krönlister

KALLARP dekor-/krönlist rundad, 
högglans mörkrödbrun.

221×6 cm 004.282.76 299:-

KUNGSBACKA dekor-/krönlist fasad, 
antracit.

221×2.8 cm 903.373.28 229:-

KUNGSBACKA dekor-/krönlist fasad,  
matt vit.

221×2.8 cm 403.972.25 299:-

LERHYTTAN dekor-/krönlist rundad, 
ljusgrå.

221×4.3 cm 903.523.71 449:-

HAVSTORP dekor-/krönlist rundad,
beige.

221×6 cm 604.752.55 149:-

HAVSTORP dekor-/krönlist rundad,
 ljusrosa.

221×6 cm 904.754.71 149:-

HAVSTORP dekor-/krönlist rundad,
turkos.

221×6 cm 404.754.35 149:-

LERHYTTAN dekor-/krönlist rundad, 
svartlaserad.

221×4.3 cm 903.560.91 449:-
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TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

VOXTORP dekor-/krönlist rundad,
valnötsmönstrad.

L221×H6 cm 303.104.59 349:-

Dekor-/krönlister FÖRBÄTTRA dekor-/krönlister

VEDDINGE dekor-/krönlist rundad,
grå.

L221×H6 cm 302.209.96 149:-

TORHAMN dekor-/krönlist fasad,  
natur ask.

L221×H2,9 cm 903.134.07 429:-

VOXTORP dekor-/krönlist rundad,
ekmönstrad.

L221×H6 cm 004.756.87 349:-

SÄVEDAL dekor-/krönlist fasad,
vit.

L221×H6 cm 404.177.56 149:-

STENSUND dekor-/krönlist,
vit.

L221×H6 cm 104.505.49 229:-

STENSUND dekor-/krönlist,
beige.

L221×H6 cm 304.531.70 229:-

SINARP dekor-/krönlist rundad,
brun.

L221×H6 cm 104.041.47 349:-
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TÄCKSIDOR, DEKOR-/KRÖNLISTER, SOCKLAR OCH BEN

FÖRBÄTTRA dekor-/krönlist rundad, högglans 
vit. Passar till RINGHULT och VOXTORP.

L221×H6 cm 503.974.80 349:-

FÖRBÄTTRA dekor-/krönlist rundad, matt vit. 
Passar till AXSTAD och VOXTORP.

L221×H6 cm 704.176.65 349:-

FÖRBÄTTRA dekor-/krönlist rundad, off-white. 
Passar till BODBYN.

L221×H6 cm 702.069.60 229:-

FÖRBÄTTRA dekor-/krönlist rundad, vit. 
Passar till SÄVEDAL och VEDDINGE.

L221×H6 cm 202.978.87 149:-

Dekor-/krönlister FÖRBÄTTRA dekor-/krönlister

Våra FÖRBÄTTRA dekor-/krönlister är utvecklade för att passa alla våra olika vita, off-white och mörkgrå luckor och 
lådfronter. Välj FÖRBÄTTRA i samma färg och utförande för en perfekt match.

FÖRBÄTTRA dekor-/krönlist rundad, mörkgrå. 
Passar till AXSTAD och VOXTORP.

L221×H6 cm 504.540.84 349:-



NYTT
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Socklar och ben

BODBYN grå.

LERHYTTAN svartlaserad. 

Sockel, L220×H8 cm

403.560.84 299:-

Dekorativ sockel, L220×H3,5 cm

803.978.03 259:-

Sockel, L220×H8 cm

302.807.73 249:-

Dekorativ sockel, L221×H8 cm

502.613.06 259:-

Dekorativ sockel med utsågning, 
L66×H8 cm

102.930.74 179:-

Ben, B8×D8, H8 cm

102.613.08 129:-/2st

LERHYTTAN ljusgrå. 

Sockel, L220×H8 cm

204.825.40 299:-

Dekorativ sockel, L220×H3,5 cm

703.978.08 259:-

Ben för dekorativ sockel, 
B5,5×D4, H7,7 cm

903.978.07 249:-/2st

Hörnben för dekorativ sockel,  
H7,7 cm
404.032.31 299:-/2st

Hörnben för dekorativ sockel,  
H7,7 cm
204.032.27 299:-/2st

Ben för dekorativ sockel, 
B5,5×D4, H7,7 cm

103.978.06 249:-/2st

Välj mellan en vanlig eller en dekorativ sockel för att täcka mellanrummet mellan skåpet och golvet. Som ett 
alternativ till sockel kan du istället välja att ha synliga ben på dina skåp.

BODBYN mörkgrön. 

Sockel, L220×H8 cm

204.445.53 249:-

Dekorativ sockel, L221×H8 cm

904.445.02 259:-

Dekorativ sockel med utsågning, 
L66×H8 cm

604.445.13 179:-

Ben, B8×D8, H8 cm

404.445.52 129:-/2st
NYTT



ASKERSUND mörkbrun askmönstrad.

Sockel, L220×H8 cm

404.252.66 149:-

AXSTAD matt blå.

Sockel, L220×H8 cm

104.752.48 249:-

Sockel, L220×H8 cm

403.134.43 299:-

TORHAMN natur ask.

Sockel, L220×H8 cm

104.532.08 249:-

STENSUND beige.SINARP brun.

Sockel, L220×H8 cm

004.041.81 299:-

HAVSTORP beige.

Sockel, L220×H8 cm
404.752.56 199:-
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Socklar och ben

ASKERSUND ljus askmönstrad.

Sockel, L220×H8 cm
903.318.78 149:-

BODARP grågrön.

Sockel, L220×H8 cm
204.355.58 199:-

VEDDINGE grå.

Sockel, L220×H8 cm
903.123.23 199:-

VOXTORP ekmönstrad.

Sockel, L220×H8 cm
204.757.14 249:-

Sockel, L220×H8 cm
404.351.47 199:-

VOXTORP valnötsmönstrad.

Sockel, L220×H8 cm
603.104.86 249:-

VÅRSTA rostfritt stål.

KALLARP högglans mörk rödbrun.

Sockel, L220×H8 cm
704.283.05 199:-

KUNGSBACKA antracit.

Sockel, L220×H8 cm
703.373.53 199:-

KUNGSBACKA matt vit.

Sockel, L220×H8 cm
503.972.58 199:-

Socklar



METOD ben, H8 cm. Används tillsammans med 
sockel. Justerbart mellan 7-10,5 cm. 
Max belastning 125 kg. Plast.

Svart 402.055.99 89:-/4st

CAPITA ben, H8 cm. Justerbart mellan 8-9 cm. 
Max belastning 125 kg.

Rostfritt stål 302.443.46 99:-/4st
Vit 402.443.41 99:-/4st

CAPITA ben, H16 cm. Justerbart mellan 15,5-17 
cm. Max belastning 125 kg.

Rostfritt stål 102.678.95 149:-/4st

UTBY ben, 86 cm. Justerbar fot.

Rostfritt stål 801.175.48 159:-

FÖRBÄTTRA off-white. Passar till BODBYN.

FÖRBÄTTRA vit, passar till STENSUND, 
SÄVEDAL och VEDDINGE.

Sockel, L220×H8 cm
403.275.05 199:-

FÖRBÄTTRA högglans vit, passar till 
RINGHULT och VOXTORP.

Sockel, L220×H8 cm
703.975.06 299:-

FÖRBÄTTRA matt vit, passar till 
AXSTAD och VOXTORP.

Sockel, L220×H8 cm
504.176.66 249:-

FÖRBÄTTRA i olika utföranden.

FÖRBÄTTRA mörkgrå, passar till 
AXSTAD och VOXTORP.

Sockel, L220×H8 cm
804.541.10 249:-

Välj mellan en vanlig eller en dekorativ sockel för att täcka mellanrummet mellan skåpet och golvet. Som ett 
alternativ till sockel kan du istället välja att ha synliga ben på dina skåp. FÖRBÄTTRA socklar och ben är framtagna 
för att passa alla våra olika vita, off-white och mörkgrå luckor och lådfronter.

Ben

UTBY ben, H8 cm. Justerbart mellan 8-9 cm. Max 
belastning 125 kg.

Rostfritt stål 902.443.34 129:-/2st

Sockel, L220×H8 cm
602.807.76 249:-

Dekorativ sockel, L221×H8 cm
302.613.07 259:-

Dekorativ sockel med utsågning, 
L66×H8 cm
402.930.77 179:-

Ben, B8xD8, H8 cm
902.613.09 129:-/2st

Socklar och ben
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Oändliga möjligheter
Hur ser ditt drömkök ut? Hur mycket tid kommer du att tillbringa i köket och hur 
kommer du att använda det? Våra preferenser när det gäller kök ser helt olika 
ut. Vi har olika drömmar, behov och förutsättningar. Och vad kan väl då vara 
bättre än ett superflexibelt kökssystem med skåp som tillgodoser alla önske-
mål och som fungerar i alla utrymmen? Så oavsett storleken på ditt hem eller 
din familj kan du nu göra verklighet av ditt drömkök med hjälp av skåp i olika 
storlekar, lådor med massor av  
möjligheter och inredning som är gjord för att passa perfekt. 

METOD skåp

IKEA METOD kök har 25 års garanti.  
Läs mer på s. 148 eller i garantibroschyren. 
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METOD SKÅP

METOD bänkskåp
METOD bänkskåpsstomme 20×60×80 cm.

Vit 302.125.62 229:-
Trämönstrad svart 002.125.68 269:-

METOD bänkskåpsstomme 30×37×80 cm.

Vit 204.171.49 189:-
Trämönstrad svart 604.171.85 229:-

METOD bänkskåpsstomme 30×60×80 cm.

Vit 504.171.95 259:-
Trämönstrad svart 104.172.82 289:-

METOD bänkskåpsstomme 40×37×80 cm.

Vit 302.056.32 199:-
Trämönstrad svart 802.056.44 239:-

METOD bänkskåpsstomme 40×60×80 cm.

Vit 802.134.32 279:-
Trämönstrad svart 702.056.30 309:-

METOD bänkskåpsstomme 60×37×80 cm.

Vit 502.056.31 269:-
Trämönstrad svart 602.056.35 299:-

METOD bänkskåpsstomme 60×60×80 cm.

Vit 502.056.26 329:-
Trämönstrad svart 902.056.34 349:-

METOD bänkskåpsstomme 80×37×80 cm.

Vit 102.056.28 319:-
Trämönstrad svart 902.056.29 349:-

METOD bänkskåpsstomme 80×60×80 cm.

Vit 102.056.33 429:-
Trämönstrad svart 702.056.25 469:-

På den här sidan kan du se alla METOD skåp 
och de storlekar de finns i. Mixa och matcha 
dem utifrån hur rummet och dina behov ser ut.

 
Skåpen finns i vitt och trämönstrat svart. 
Bredd × Djup × Höjd i cm. 

METOD bänkskåp för  
inbyggda vitvaror/diskho
Se alla våra vitvaror i köphjälpen Vitvaror.  
Se alla våra diskhoar på s. 114

METOD bänkskåp för inbyggnadsugn/diskho. 
60×60×80 cm. 

Vit 702.135.69 359:-
Trämönstrad svart 202.055.43 379:-

METOD bänkskåp för inbyggnadsugn/diskho. 
80×60×80 cm. 

Vit 502.154.75 449:-
Trämönstrad svart 802.154.74 499:-

METOD högskåp
METOD högskåpsstomme 40×37×200 cm.

Vit 102.125.63 499:-
Trämönstrad svart 202.125.72 549:-

METOD högskåpsstomme 40×60×200 cm.

Vit 902.125.59 599:-
Trämönstrad svart 402.125.71 659:-

METOD högskåpsstomme 40×60×220 cm.

Vit 102.125.58 699:-
Trämönstrad svart 402.125.66 769:-

METOD högskåpsstomme 60×37×200 cm.

Vit 702.125.60 599:-
Trämönstrad svart 602.125.70 659:-

METOD högskåpsstomme 60×60×200 cm.

Vit 602.125.65 699:-
Trämönstrad svart 802.125.69 769:-

METOD högskåpsstomme 60×60×220 cm.

Vit 902.125.64 799:-
Trämönstrad svart 202.125.67 879:-

METOD högskåpsstomme 80×37×200 cm.

Vit 502.125.61 699:-
Trämönstrad svart 002.125.73 769:-
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METOD överskåp
METOD överskåp 40×60×40 cm.

Vit 602.240.78 229:-
Trämönstrad svart 502.240.74 269:-

METOD överskåpsstomme för kyl/frys 
60×60×40 cm.

Vit 402.055.37 329:-
Trämönstrad svart 402.055.56 359:-

METOD överskåpsstomme för kyl/frys 
60×60×60 cm. 

Vit 002.055.39 359:-
Trämönstrad svart 202.055.24 399:-

METOD väggskåp
METOD väggskåpsstomme 20×37×80 cm.

Vit 802.521.12 259:-
Trämönstrad svart 602.521.13 289:-

METOD väggskåpsstomme 30×37×60 cm.

Vit 404.210.51 169:-
Trämönstrad svart 104.210.57 189:-

METOD väggskåpsstomme 30×37×80 cm.

Vit 704.172.98 189:-
Trämönstrad svart 604.173.07 229:-

METOD väggskåpsstomme 40×37×40 cm.

Vit 102.055.29 139:-
Trämönstrad svart 302.055.52 149:-

METOD väggskåpsstomme 40×37×60 cm.

Vit 102.055.34 179:-
Trämönstrad svart 502.055.46 199:-

METOD väggskåpsstomme 40×37×80 cm.

Vit 702.055.31 199:-
Trämönstrad svart 502.055.51 239:-

METOD väggskåpsstomme 40×37×100 cm.

Vit 502.055.32 259:-
Trämönstrad svart 402.055.42 289:-

METOD väggskåpsstomme 60×37×40 cm.

Vit 302.055.33 179:-
Trämönstrad svart 702.055.50 199:-

METOD väggskåpsstomme 60×37×60 cm.

Vit 802.055.35 229:-
Trämönstrad svart 702.055.45 249:-

METOD väggskåpsstomme 60×37×80 cm.

Vit 302.055.28 259:-
Trämönstrad svart 602.055.41 289:-

METOD väggskåpsstomme 60×37×100 cm.

Vit 202.055.38 319:-
Trämönstrad svart 902.055.49 349:-

METOD väggskåpsstomme 80×37×40 cm.

Vit 802.055.40 229:-
Trämönstrad svart 002.055.44 249:-

METOD väggskåpsstomme 80×37×60 cm.

Vit 602.055.22 279:-
Trämönstrad svart 602.055.55 299:-

METOD väggskåpsstomme 80×37×80 cm.

Vit 702.055.26 319:-
Trämönstrad svart 102.055.48 349:-

METOD väggskåpsstomme 80×37×100 cm.

Vit 902.055.30 369:-
Trämönstrad svart 302.055.47 399:-

METOD hörnskåp
Du hittar UTRUSTA hörnskåpskaruseller/utdrag designade för att passa perfekt i 
hörnskåpen på s. 45

METOD bänkhörnskåpsstomme 128×68×80 cm. 

Vit 602.055.17 699:-
Trämönstrad svart 702.055.12 769:-

METOD bänkhörnskåpsstomme 88×88×80 cm. 

Vit 202.055.19 799:-
Trämönstrad svart 402.055.18 869:-

METOD vägghörnskåpsstomme 68×68×60 cm. 

Vit 002.125.54 429:-
Trämönstrad svart 602.056.59 469:-

METOD vägghörnskåpsstomme 68×68×80 cm. 

Vit 202.056.61 449:-
Trämönstrad svart 802.056.58 499:-

METOD vägghörnskåpsstomme 68×68×100 cm. 

Vit 702.152.81 499:-
Trämönstrad svart 902.152.80 549:-

METOD högskåp för  
inbyggda vitvaror
Se alla våra vitvaror i köphjälpen Vitvaror. 

METOD högskåpsstomme för kyl/frys/
inbyggnadsugn 60×60×200 cm. 

Vit 902.135.68 749:-
Trämönstrad svart 702.135.74 819:-

METOD högskåpsstomme för kyl/frys/
inbyggnadsugn 60×60×220 cm. 

Vit 502.135.70 849:-
Trämönstrad svart 202.135.76 929:-

METOD högskåpsstomme för kyl/frys/
inbyggnadsugn 60×60×140 cm. 

Vit 203.854.74 549:-
Trämönstrad svart 103.854.79 599:-



TORNVIKEN låda, B16×D34×H15 cm. 
En flexibel låda som du kan placera 
i TORNVIKEN öppet skåp och även 
lyfta ut och ställa där du vill – som på 
bänkskivan eller matbordet.  

Grå 003.589.66 149:-
Off-white 003.589.71 149:-

TORNVIKEN öppet skåp. 

B20×D37×H40 cm

Grå 603.589.92 449:-
Off-white 203.589.65 449:-

B20×D37×H60 cm

Grå 403.589.93 549:-
Off-white 603.589.68 549:-

B20×D37×H80 cm

Grå 203.589.94 649:-
Off-white 203.589.70 649:-

VADHOLMA öppen förvaring,  
brun/betsad ask. Adderar den extra oväntade 
detaljen som ger köket ett luftigt uttryck.

B20×D37×H40 cm 603.743.36 499:-
B20×D37×H60 cm 603.743.41 599:-
B20×D37×H80 cm 203.743.38 699:-

VADHOLMA lådhurts. B40×D37×H40 cm.  
Lättrullade fullutdragslådor som har ut-
dragsstopp och är självstängande de sis-
ta centimeterna. Du kan enkelt se och nå 
innehållet.

Brun/betsad ask 503.743.32 799:-

TORNVIKEN vinhylla, 
B40×D37×H40 cm. 
Öppet köksskåp som passar till att för-
vara vinflaskor eller utan kryss använ-
da till kokböcker eller annat. 

Grå 803.589.67 549:-
Off-white 803.589.72 549:-

Montera skåpet antingen som avslutningshylla på sidan av dina vägg- och bänkskåp eller 
mellan dem och på det sättet få en praktisk öppen förvaring. Fyll det med sådant du använder 
ofta, kanske dina favoritkokböcker eller goda kryddor för att göra köket mer personligt. 

VADHOLMA vinhylla. B40×D37×H40 cm.
Öppet köksskåp som passar till att för-
vara vinflaskor eller utan kryss  
använda till kokböcker eller annat. 

Brun/betsad ask 903.743.30 599:-

40
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Dolda hjälpredor
Med METOD inredning och tillbehör kan du få den stil du vill ha på utsidan utan 
att avslöja vad som finns på insidan. 
Skåpen kan dölja alla typer av överraskningar, bakom en lucka kan du 
hitta utdragbar inredning för dina städartiklar, ställ som håller dina grytlock i 
perfekt ordning eller ett gäng med fulltutdragslådor som gör att du lätt kom-
mer åt innehållet. Med våra smarta inredningslösningar i skåp och lådor får du 
en praktisk, funktionell och inte minst snygg insida.
Och vi får inte glömma lådorna inuti lådorna, som gör att du kan utnyttja skåps-
utrymmet maximalt. Det är helt upp till dig att bestämma vad som ska finnas i 
dina köksskåp. 

På följande sidor hittar du en mängd olika hjälpredor som gör att ditt 
arbete i köket flyter betydligt smidigare. 

METOD 
inredning & till-
behör
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MAXIMERA låda, låg, vit. Bredd×Djup.

40×37 cm 002.214.45 199:-
40×60 cm 602.214.47 249:-
60×37 cm 302.046.37 279:-
60×60 cm 202.046.28 299:-
80×37 cm 802.046.30 349:-
80×60 cm 402.046.27 399:-

MAXIMERA utdragbar inredning, vit. 
Bredd×Djup.

20×60 cm 703.188.68 499:-
30×60 cm 304.170.40 599:-

MAXIMERA låda, medel, vit. Bredd×Djup.

40×37 cm 602.046.26 279:-
40×60 cm 402.214.48 299:-
60×37 cm 802.214.46 329:-
60×60 cm 202.214.49 349:-
80×37 cm 102.046.38 399:-
80×60 cm 502.046.36 449:-

MAXIMERA låda, hög, vit. Bredd×Djup.

40×37 cm 702.046.35 349:-
40×60 cm 002.046.34 429:-
60×37 cm 402.046.32 449:-
60×60 cm 902.046.39 499:-
80×37 cm 002.214.50 549:-
80×60 cm 202.046.33 599:-

För källsortering (se s. 96), vit. Bredd×Djup.

60×45 cm 602.046.31 479:-
80×45 cm 002.046.29 579:-

MAXIMERA lådor och lådtillbehör

INREDNING OCH TILLBEHÖR

MAXIMERA lådor har fullutdrag och tack vare en in-
byggd dämpare stängs de alltid mjukt och lätt. 
Du får total överblick och kan enkelt komma åt även de 
minsta redskapen längst in i lådan. MAXIMERA lådor 

finns i olika storlekar som ger dig en uppsjö av alter-
nativ beroende på hur dina förvaringsbehov ser ut. 
Du kan även lägga till lådor inuti lådan för att utnyttja 
skåputrymmet optimalt. 

MAXIMERA påbyggnadssida för låda, hög, 
härdat klarglas, 2st. Hindrar saker från att sticka 
ut eller falla ur genom öppningen på lådans sidor 
vilket gör det enklare att hålla ordning i lådorna.

L37 cm 102.388.60 59:-
L60 cm 502.388.58 69:-

MAXIMERA påbyggnadssida för låda, medel, 
härdat klarglas, 2st. Hindrar saker från att sticka 
ut eller falla ur genom öppningen på lådans sidor 
vilket gör det enklare att hålla ordning i lådorna.

L37 cm 702.388.62 49:-
L60 cm 302.388.59 59:-

MAXIMERA avdelare för hög låda, vit/
transparent. Plast. 

B40 cm 802.427.45 99:-
B60 cm 602.427.46 119:-
B80 cm 402.427.47 139:-

MAXIMERA avdelare för låda, medel,  
vit/transparent. Plast.

B40 cm 302.046.75 59:-
B60 cm 602.046.74 79:-
B80 cm 702.046.78 99:-

UTRUSTA trådback.

B40 cm 802.046.73 99:-
B60 cm 002.046.72 129:-

UTRUSTA innerlådfront, låg, vit.

B40 cm 802.214.51 49:-
B60 cm 402.046.51 59:-
B80 cm 202.046.52 69:-

UTRUSTA innerlådfront, medel, vit.

B40 cm 602.214.52 59:-
B60 cm 802.046.54 79:-
B80 cm 402.214.53 99:-

UTRUSTA innerlådfront, hög, vit.

B40 cm 002.046.53 99:-
B60 cm 502.046.55 119:-
B80 cm 302.046.56 139:-



45Se hur du kan få perfekt ordning på alla dina köksredskap genom att använda VARIERA tillbehör på s. 130

UTRUSTA vägghörnskåpskarusell. 
Min. höjd 56 cm. Max. höjd 97,5 cm.
Max. belastning/glashyllplan 5 kg. 

802.656.47 499:-

UTRUSTA bänkhörnskåpskarusell för 
bänkhörnskåp 88×88 cm.  
Min. höjd 66 cm. Max. höjd 76 cm. 
Max. belastning /hyllplan 12 kg. 

602.152.91 699:-

UTRUSTA utdragbar bänkhörnskåpsinredning 
för bänkhörnskåp 128 cm. 
H65,5 cm. Max. belastning/hyllplan 15 kg. 

402.152.92 995:-

Hörnskåpsinredning

INREDNING OCH TILLBEHÖR

EXCEPTIONELL lådor

EXCEPTIONELL utdragbar inredning, tryck-och-öpp-
na, vit. BreddxDjup.  
20 cm 104.478.25 649:-
30 cm 904.478.26 749:-

EXCEPTIONELL låda är en mjukstängande 
fullutdragslåda med tryck- och öppna funktion och 
inbyggda dämpare som gör att lådan stängs mjukt, 
smidigt och tyst. 

Du kan enkelt skapa mer utrymme med innerlådor, 
antingen innanför en högre lådfront eller bakom en 
dörr. Du kan använda den översta lådan till bestick och 
redskap och de andra lådorna till kastruller och stekpan-
nor. 

EXCEPTIONELL låda, medel med tryck-och-öppna, 
vit. BreddxDjup.  
40×37 cm 404.478.19 349:-
40×60 cm 204.478.20 429:-
60×37 cm 004.478.21 429:-
60×60 cm 804.478.22 479:-
80×37 cm 604.478.23 549:-
80×60 cm 404.478.24 599:-

EXCEPTIONELL låda, låg med tryck-och-öppna, vit. 
BreddxDjup.  
40×37 cm 904.478.12 279:-
40×60 cm 504.478.14 349:-
60×37 cm 204.478.15 349:-
60×60 cm 004.478.16 399:-
80×37 cm 804.478.17 449:-
80×60 cm 604.478.18 499:-

EXCEPTIONELL låda, hög med tryck-och-öppna, vit. 
BreddxDjup.  
40×37 cm 604.478.04 499:-
40×60 cm 304.478.05 579:-
60×37 cm 104.478.06 629:-
60×45 cm 904.478.07 649:-
60×60 cm 704.478.08 659:-
80×37 cm 504.478.09 799:-
80×45 cm 304.478.10 849:-
80×60 cm 104.478.11 799:-
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

METOD systemets beslag och tillbehör

METOD täcklist vertikal. Du kan ge köket ett 
enhetligt utseende genom att täcka mellanrummet 
mellan skåp och vägg. L220 cm. 

Vit 102.448.42 59:-
Trämönstrad svart 902.448.43 69:-

UTRUSTA gångjärn med tryck-och-öppna för hori-
sontell dörr, 2-p. Tryck för att öppna; inga handtag 
behövs. Dörrlyft med spärr för mjukare stängning 
medföljer. Du kan enkelt montera dörren i rätt läge 
eftersom gångjärnen går att justera i höjd-, sid- och 
djupled. Gångjärn med snäppfunktion monteras en-
kelt fast i dörren utan skruv och gör det lätt att ta av 
dörren och rengöra den. 

Svart 904.624.83 379:-
Vit 704.624.84 379:-

UTRUSTA gångjärn 95°. Används till skåp med 
integrerat 
kyl-/frysskåp. 

202.046.47 89:-/2st

UTRUSTA skarvkoppling för dörrar. UTRUSTA 
skarvkoppling används för att koppla samman två 
dörrar till en, så att du får ett enhetligt uttryck på 
till exempel ett högskåp eller en integrerad kyl och 
frys. L13×B4 cm. 
Förnicklat stål 303.669.17 29:-

UTRUSTA hörnbeslag. Hörnbeslaget gör att du kan 
bygga en hörnlösning för väggskåp i 90°.
Förzinkat stål 403.059.71 149:-/2st

UTRUSTA gångjärn med inbyggd dämpare 153°.  
Det här gångjärnet har en integrerad dämpare, så 
att luckan stängs långsamt, mjukt och tyst. Du kan 
enkelt avaktivera dämparen med en skjutknapp, 
exempelvis om du vill använda ett tryck-öppna-
beslag eller om luckan stängs för långsamt, och 
aktivera det på nytt om du vill.  

 104.272.62 169:-/2st

METOD ventilerad sockel, B45×H7,7 cm. 

Rostfritt stål 302.214.58 99:-

UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag. Tryck för att 
öppna; inga handtag behövs. Kan ej användas till 
lådor med dämpning.

802.302.24 59:-/2st

METOD ventilationsgaller. B43×H9,5 cm.

Rostfritt stål 702.561.77 99:-

UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag, elektriskt. 
Du kan öppna lådan för källsortering med ett lätt 
fingertryck – eller använda knä eller fot om dina 
händer är upptagna.

702.272.36 899:-

METOD upphängningsskena, 200 cm.

Förzinkat stål 602.056.64 119:-

UTRUSTA gångjärn 45°. Gångjärnet ska enbart 
användas när du monterar två dörrar på ett 
hörnväggskåp. 
 

202.619.92 99:-/2st

METOD monteringskit för köksö. Monteringskitet 
gör det enkelt för dig att montera skåp rygg mot 
rygg, eller att fästa en täcksida på baksidan av 
bänkskåpen. Går att kapa, så att det passar olika 
storlekar på skåp. B123×D1×H8 cm. 
Träfiberskiva 202.984.10 99:-

UTRUSTA gångjärn med dämpare för horisontell 
dörr, 2-p Det här gångjärnet har en integrerad däm-
pare, så att luckan stängs långsamt, mjukt och tyst. 
Du kan enkelt montera dörren i rätt läge, eftersom 
gångjärnen går att justera i höjd-, sid- och djupled. 
Gångjärn med snäppfunktion monteras enkelt fast 
i dörren utan skruv och gör det lätt att ta av dörren 
och rengöra den.

Svart 704.624.79 349:-
Vit 504.624.80 349:-

UTRUSTA gångjärn med inbyggd dämpare 110°. 
Det här gångjärnet har en integrerad dämpare, så 
att luckan stängs långsamt, mjukt och tyst. Du kan 
enkelt avaktivera dämparen med en skjutknapp, 
exempelvis om du vill använda ett tryck-öppna-
beslag eller om luckan stängs för långsamt, och 
aktivera det på nytt om du vill.  

404.017.84 119:-/2st
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

METOD systemets beslag och tillbehör

UTRUSTA hyllplan, vit, 2st. Bredd×Djup.

20×60 cm 702.056.06 39:-
30×37 cm 304.173.42 39:-
30×60 cm 304.173.99 49:-
40×37 cm 402.056.22 59:-
40×60 cm 302.056.13 69:-
60×37 cm 102.056.14 79:-
60×60 cm 502.056.12 89:-
80×37 cm 102.056.09 99:-
80×60 cm 702.056.11 119:-

Hyllplan

UTRUSTA hyllplan, trämönstrad svart, 2 st. 
Bredd×Djup.

20×60 cm 802.056.15 39:-
30×37 cm 504.173.98 39:-
30×60 cm 004.174.09 49:-
40×37 cm 502.129.76 59:-
40×60 cm 602.056.21 69:-
60×37 cm 802.056.20 79:-
60×60 cm 002.056.19 89:-
80×37 cm 202.056.18 99:-
80×60 cm 402.056.17 119:-

UTRUSTA hyllplan för vägghörnskåp, 
B63,4×D63,4 cm.

Härdat klarglas 802.056.63 249:-
Vit 002.056.62  199:-
Trämönstrad svart 402.056.60 199:-

UTRUSTA fast ventilerat hyllplan, B60×D60 cm. 

Vit 902.135.73 99:-
Trämönstrad svart 102.135.72 99:-

UTRUSTA konsol för inbyggnadsugn.  
B60×D60. Max. belastning 75 kg. 

Förzinkad 103.019.60 159:-

UTRUSTA hyllplan för bänkhörnskåp 128, 
L122,9×D57,5 cm.

Vit 502.132.97 299:-
Trämönstrad svart 302.132.98 299:-

UTRUSTA hyllplan för bänkhörnskåp 88, 
B82,8×D57,5 cm. 

Vit 802.776.50 279:-
Trämönstrad svart 602.776.51 279:-

UTRUSTA hyllplan, härdat klarglas, 2st. 
Bredd×Djup.

30×37 cm 204.174.13 89:-
40×37 cm 202.133.31 99:-
60×37 cm 902.056.05 119:-
80×37 cm 202.056.04 139:-

METOD stödfäste för köksö. Stöd och förankra din 
köksö i golvet med hjälp av stödfästet. Kombineras 
med ben och socklar (säljs separat). B40×D4,5×H6,5 
cm.     
Massiv furu 202.984.05 99:-

UTRUSTA kopplingsskena för fronter. Du kan lätt 
linjera lådans front med övriga luckor och lådor och 
skapa ett stilrent uttryck i köket med hjälp av UTRUSTA 
kopplingsskena. L54,5×B6,2 cm. 
Förnicklat stål 602.635.88 99:-

UTRUSTA beslag för att montera låda på lucka. 
Monteras med lådan MAXIMERA hög.
Stål 202.699.31 49:-

VARIERA täckplugg. Döljer alla borrhålen i 
vitrinskåpet eller den öppna hyllan. Passar alla 
produkter med 5 mm hål.
Vit 002.263.15 15:-/100st 
Svart 802.263.16 15:-/100st 

VARIERA tätningssats. Gör det enkelt att täta 
hålen när du gjort en rörgenomdragning i ditt 
hyllplans- eller golvskydd. 

Butylgummi 602.820.06 69:-

UTRUSTA beslag för utdragsfunktion.
Använd för att ansluta en högskåpslucka till två 
lådor för att skapa en utdragbar skafferilösning.

205.105.81 79:-
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

UTRUSTA handduksstång. Gör det lätt att 
komma åt handdukarna eftersom den går att dra 
ut. B16×D50 cm, vit.

502.472.16 99:-

VARIERA slang-/rörhållare. Kan monteras på 
skåpets insida för att göra det enklare att förvara 
din dammsugare. L32×H28 cm, silverfärgad.

678.659.83 79:-

VARIERA hållare för strykjärn. Du håller ordning 
på ditt strykjärn med hjälp av den medföljande 
hållaren för strykjärnssladden. B16×D8,5×H35 cm, 
förzinkat stål.

900.903.84 79:-

UTRUSTA städskåpsinredning. Utdragbar 
inredning gör det lätt för dig att se och nå dina 
städsaker. B35,5×D57×H134,5 cm, stål.

403.258.89 799:-

VARIERA behållare. Praktisk förvaring av 
exempelvis plastpåsar, toalett-/hushålls-
pappersrullar, vantar och strumpor. B16×D13×H45 
cm, vit.

800.102.22 19:-

VARIERA utdragsbehållare. Gör det lätt att 
komma åt innehållet då den går att dra ut. 
B15×D55×H11 cm, vit. 

402.417.95 79:-

VARIERA hyllinsats. Placeras på ett hyllplan 
för att du ska få mer plats för exempelvis glas, 
skålar och kryddburkar. Gör innehållet i skåpet 
överblickbart och lättillgängligt. Vit.

B32×D13×H16 cm 801.366.22 49:-
B32×D28×H16 cm 601.366.23 59:-

VARIERA tallriksställ. Tallriksstället är justerbart 
så att du kan anpassa bredden 
efter storleken på dina tallrikar. Bambu. 
Höjd 15,5 cm. 

B15-21 cm 003.846.92 69:-
B21-31 cm 303.846.95 79:-

VARIERA grytlockshållare. Du kan anpassa 
längden efter ditt förvaringsbehov.  
L8,5-50×B14,5×H10 cm, rostfritt stål.

701.548.00 79:-

METOD inredning och tillbehör

VARIERA utdragbar arbetsyta, 60cm. Du kan 
aldrig ha för mycket arbetsyta i köket. Denna 
smarta utdragbara arbetsyta kommer till 
undsättning vid uppackning av matvaror eller 
hackande av grönsaker och kan enkelt gömmas 
undan när den inte används.

005.105.77 399:-



VARIERA tallriksställ,  
15-21 cm, bambu.  
003.846.92

69:-/st
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Planera mindre, lev mer
ENHET är lätt att köpa och lika lätt att 
uppdatera vid behov – eller om du helt 
enkelt känner för det. Du kan välja bland 
färdiga kombinationer online och köpa 
din favorit med några få klick. Alla delar 
är enkla att montera intuitivt och utan 
specialverktyg. 

Den lekfulla designen i olika färger 
inspirerar dig att anpassa ENHET efter 
din personlighet. Med en kombination 
av stängda skåp och öppna hyllor i 
stabila metallramar kan du visa upp 
dina favoritsaker och dölja resten. 
Köksenheterna ENHET finns även i olika 
bredder och djup, vilket gör dem enkla att 
anpassa till ett mindre utrymme. 

ENHET tillbehören hjälper dig att hålla 
köksredskap snyggt organiserade och 
nära till hands. De omfattar en krokskena 
som kan flyttas runt utan att du behöva 
borra i väggen, ett vridbart fack för mindre 
föremål samt en hyllinsats som du bara 
hänger i spåren på en öppen stomme för 
att maximera förvaringsutrymmet – du 
behöver inga verktyg.

IKEA ENHET kök har 
10 års garanti.  
Få mer information se s. 148

ENHET 
kökssystem
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ENHET komplett kök

ENHET KÖKSSYSTEM 

Det har förmodligen aldrig varit enklare att få ett komplett
kök. Vi har kombinerat ENHET i ett antal praktiska lösningar
som du kan hitta online och köpa direkt. Allt du behöver göra
är därmed att hitta det kök som passar dina behov och din

personlighet. Genom att kombinera öppen och stängd för-
varing och olika färger samt lägga till önskade tillbehör kan 
du få igång ett fullt funktionellt och personligt kök på nolltid.

ENHET K100 ENHET K101 ENHET K102 ENHET K103

ENHET K104 ENHET K105 ENHET K106 ENHET K107

ENHET K108 ENHET K109 ENHET K110 ENHET K111

ENHET K112 ENHET K113 ENHET K114 ENHET K115
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ENHET KÖKSSYSTEM

ENHET K508

ENHET K504 ENHET K505 ENHET K506 ENHET K507

ENHET K500 ENHET K501 ENHET K502 ENHET K503

ENHET K120 ENHET K121 ENHET K122 ENHET K123

ENHET K116 ENHET K117 ENHET K118 ENHET K119
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ENHET kompletta kök

ENHET K100 B 103 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen är bara 103 cm bred men erbjuder en perfekt blandning av 
öppen och stängd förvaring samt alla funktioner du behöver. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 393.366.81 3337:- 693.367.12 3347:-
Lucka med grå ram 493.366.90 3955:- 393.367.18 4165:-
Lucka med ekeffekt 893.367.06 3485:- – –
Lucka med betongeffekt 293.367.09 3565:- 293.367.33 3735:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K101 B 103 × D 63,5 × H 222 cm. 
Den här kombinationen erbjuder en perfekt blandning av öppen och stängd 
förvaring samt alla funktioner du behöver i ett utrymme på 103 cm. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.368.95 3163:- 293.369.26 3013:-
Lucka med grå ram 593.369.01 3457:- 993.369.61 3737:-
Lucka med ekeffekt 293.369.12 3077:- – –
Lucka med betongeffekt – – 693.370.14 3547:-
Standardlucka vit/betongeffekt 593.369.20 3087:- – –

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K102 B 123 × D 63,5 × H 222 cm.
En blandning av öppen och stängd förvaring, en arbetsyta samt ett 
utrymme för inbyggda vitvaror – allt i ett utrymme på 123 cm. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.370.21 3002:- 693.370.66 3002:-
Lucka med grå ram 893.370.46 3496:- 793.370.75 3746:-
Lucka med ekeffekt 493.370.53 3076:- – –
Lucka med betongeffekt 793.370.61 3126:- 393.370.82 3286:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K103 B 123 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen erbjuder en perfekt blandning av öppen och stängd 
förvaring samt en kombinerad yta för arbete och matlagning – allt i ett utrymme på 
123 cm. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 593.370.95 3268:- 993.371.16 3268:-
Lucka med grå ram 593.376.46 3886:- 493.371.33 4136:-
Lucka med ekeffekt 993.371.02 3406:- – –
Lucka med betongeffekt 293.371.10 3496:- 493.371.66 3666:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

Välj, klicka, köp och montera – du är bara några steg från 
att laga mat och umgås i köket. Det är dags att gå in på 
detaljerna och hitta en lösning som erbjuder storlek, 
förvaringsmöjligheter, färger och tillbehör som du föredrar. 

I följande avsnitt hittar du information om de olika 
kombinationer du behöver för att fatta ditt slutgiltiga 
beslut. Det svåraste är nu att välja din absoluta favorit.

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK
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ENHET K104 B 123 × D 63,5 × H 222 cm.
En perfekt blandning av öppen och stängd förvaring samt de funktioner du behöver i 
ett litet men välplanerat utrymme. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 493.371.71 3966:- 393.372.23 4248:-
Lucka med grå ram 893.371.74 4518:- 093.372.29 4518:-
Lucka med ekeffekt 593.372.17 4518:- – –
Lucka med betongeffekt 993.372.20 4258:- 493.372.32 4478:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K105 B 143 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen är bara 143 cm bred men erbjuder en perfekt blandning av 
öppen och stängd förvaring samt alla funktioner du behöver. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 793.372.35 3257:- 693.372.50 3295:-
Lucka med grå ram 193.372.38 3715:- 393.372.56 3836:-
Lucka med ekeffekt 993.372.44 3375:- – –
Lucka med betongeffekt 293.372.47 3445:- 793.372.59 3555:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K106 B 163 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring – 
dessutom får du plats för fristående vitvaror. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 493.372.65 3400:- 993.372.82 3444:-
Lucka med grå ram 893.372.68 3694:- 693.372.88 3994:-
Lucka med ekeffekt 193.372.76 3444:- – –
Lucka med betongeffekt 593.372.79 3474:- 093.372.91 3534:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK

ENHET K107 B 163 × D 63,5 × H 222 cm.
En perfekt blandning av öppen och stängd förvaring samt ett kombinerat område för 
matlagning och arbete i ett litet men välplanerat utrymme. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.372.95 4295:- 693.373.49 4517:-
Lucka med grå ram 893.373.10 4777:- 293.373.65 5087:-
Lucka med ekeffekt 593.373.35 4637:- – –
Lucka med betongeffekt 393.373.41 4777:- 093.373.71 4747:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 
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ENHET K109 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
En perfekt blandning av öppen och stängd förvaring samt ett kombinerat område för 
matlagning och arbete i ett litet men välplanerat utrymme. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.374.61 4837:- 993.375.12 4925:-
Lucka med grå ram 093.374.70 5295:- 193.375.25 5584:-
Lucka med ekeffekt 893.374.90 4985:- 593.375.47 5701:-
Lucka med betongeffekt 093.374.94 5055:- 793.375.32 5425:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K110 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
Det här är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring, en kombinerad 
matlagnings- och arbetsyta samt smart användning av utrymme för vitvaror.
 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 493.372.94 4439:- 893.373.48 4576:-
Lucka med grå ram 993.373.19 5126:- 293.373.70 5366:-
Lucka med ekeffekt 893.373.34 4706:- – –
Lucka med betongeffekt 993.373.38 4846:- 993.373.76 5136:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K111 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
Här har du öppen och stängd förvaring, plats för en fristående vitvaror och gott om 
plats för att laga mat eller vika tvätt. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.373.87 3968:- 193.374.60 3456:-
Lucka med grå ram 193.374.41 3826:- 093.374.65 4106:-
Lucka med ekeffekt 493.374.49 3476:- – –
Lucka med betongeffekt 693.374.53 3566:- 893.374.71 3636:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K108 B 163 × D 63,5 × H 222 cm.
Det här är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring, utrymme för 
inbyggda vitvaror och gott om arbetsyta om du väljer en smal häll. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 393.373.79 4527:- 093.374.32 4609:-
Lucka med grå ram 793.373.82 5079:- 393.374.40 5329:-
Lucka med ekeffekt 493.374.25 4669:- – –
Lucka med betongeffekt 693.374.29 4819:- 293.374.50 4849:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK
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ENHET K112 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
I det här välplanerade utrymmet har du öppen och stängd förvaring, en arbetsyta 
samt utrymme för fristående och inbyggda vitvaror. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.374.74 3486:- 893.375.03 3574:-
Lucka med grå ram 193.374.79 3974:- 193.375.11 4224:-
Lucka med ekeffekt 293.374.93 3604:- – –
Lucka med betongeffekt 993.374.99 3684:- 293.375.15 3754:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K113 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
Stängd förvaring som döljer oreda, öppen förvaring så att du kan visa upp ditt finaste 
porslin samt ett kombinerat arbets- och matlagningsområde. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 393.374.21 4724:- 393.374.16 4866:-
Lucka med grå ram 793.374.19 5286:- 893.374.14 5586:-
Lucka med ekeffekt 593.374.20 5016:- – –
Lucka med betongeffekt 193.374.17 5247:- 093.374.13 5436:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K114 B 203 × D 63,5 × H 222 cm.
Det här är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring, utrymme för 
inbyggda vitvaror och gott om arbetsyta om du väljer en smal häll.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.374.07 5239:- 393.374.02 5415:-
Lucka med grå ram 693.374.05 6461:- 193.373.99 7007:-
Lucka med ekeffekt 493.374.06 5555:- – –
Lucka med betongeffekt - 393.373.98 6671:-
Standardlucka vit/betongeffekt 193.374.03 5995:- - -

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK

ENHET K115 B 203 × D 63,5 × H 222 cm.
Det här köket är utformat för integrerade/inbyggda vitvaror i mindre mått. Med en 
smal spishäll får du en större arbetsyta – perfekt för mindre utrymmen.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.373.04 5113:- 493.373.12 5255:-
Lucka med grå ram 093.373.14 5745:- 693.373.11 6075:-
Lucka med ekeffekt 293.373.13 5785:- – –
Lucka med betongeffekt 793.373.15 5905:- 393.373.17 5945:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 



58

ENHET K116 B 223 × D 63,5 × H 222 cm.
En blandning av öppen och stängd förvaring, en arbetsyta samt utrymme för 
inbyggda vitvaror gör detta till en perfekt kombination för vardagskocken. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.377.34 4887:- 793.377.49 5474:-
Lucka med grå ram 293.377.37 5900:- 493.377.55 6600:-
Lucka med ekeffekt 093.377.43 5504:- – –
Lucka med betongeffekt - - 893.377.58 5363:-
Standardlucka vit/betongeffekt 393.377.46 5474:- - -

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K117 B 223 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med 
ett finurligt utnyttjande av utrymmet för fristående vitvaror. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.377.61 4701:- 793.378.48 4789:-
Lucka med grå ram 693.377.64 5059:- 293.378.41 5579:-
Lucka med ekeffekt 793.378.29 4889:- – –
Lucka med betongeffekt 893.378.38 4819:- 093.378.61 4989:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K118 B 243 × D 63,5 × H 222 cm
Detta passar perfekt när du vill gömma oredan och vitvaror bakom skåpluckor och 
lådor för ett jämnt och enhetligt utseende. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 893.378.76 6200:- – –
Lucka med grå ram 393.378.88 6975:- – –
Lucka med ekeffekt 293.379.21 6625:- – –
Lucka med betongeffekt 793.379.28 7255:- – –

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K119 B 243 × D 63,5 × H 241 cm.
Den här kombinationen har alla funktioner som vardagskocken behöver och ett 
starkt personligt uttryck med gott om öppen förvaring. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 593.379.34 5325:- 193.380.49 5557:-
Lucka med grå ram 593.379.53 5927:- 293.380.58 6394:-
Lucka med ekeffekt 493.379.82 5567:- – –
Lucka med betongeffekt 793.380.46 6017:- 493.380.62 5697:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK
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ENHET K121 B 243 × D 63,5 × H 241 cm.
En mysig frukostplats och ett starkt personligt uttryck med hyllor och öppet utrymme 
för en väggmonterad utsugsfläkt. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.381.43 5457:- 993.381.87 5127:-
Lucka med grå ram 193.381.53 5397:- 293.382.18 5876:-
Lucka med ekeffekt 593.381.70 5437:- – –
Lucka med betongeffekt 893.381.83 5457:- 593.382.31 5977:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K120 B 243 × D 63,5 × H 222 cm.
Här får du en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring samt generöst 
utrymme för matlagning i en välplanerad kombination. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.380.75 7256:- 993.381.06 6786:-
Lucka med grå ram 093.380.78 7516:- 293.381.19 7896:-
Lucka med ekeffekt 393.380.91 7306:- – –
Lucka med betongeffekt 693.380.99 7226:- 293.381.24 7706:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K122 B 243 × D 63,5 × H 222 cm.
Det här är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring samt gott om 
arbetsutrymme för matlagning eller tvättvikning.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.377.91 5304:- 393.378.12 5586:-
Lucka med grå ram 393.377.94 5946:- 093.378.23 6526:-
Lucka med ekeffekt 293.378.03 5516:- – –
Lucka med betongeffekt 193.378.08 5636:- 593.378.30 5916:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK

ENHET K123 B 323 × D 63,5 × H 241 cm.
En personlig blandning av öppen och stängd förvaring, en rymlig arbetsyta och alla 
funktioner som den blivande kocken behöver. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.378.36 10920:- 993.378.85 10920:-
Lucka med grå ram 593.378.49 11080:- 593.379.05 12612:-
Standardlucka ekeffekt/vit 293.378.60 10810:- – –
Lucka med betongeffekt – - 593.379.10 11140:-
Standardlucka vit/betongeffekt 293.378.79 10480:- – –

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 
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ENHET K502 B 121,5/185 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kombinationen erbjuder en perfekt blandning av öppen och stängd förva-
ring samt en köksö för matlagning, arbete, snacks och mingel. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.381.84 6170:- 493.382.17 5952:-
Lucka med grå ram 993.381.92 6322:- 593.382.26 6142:-
Lucka med ekeffekt 993.382.05 5972:- – –
Lucka med betongeffekt 593.382.12 6312:- 393.382.32 6888:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K500 B 170,5 ×/168,5 × D 63,5 × 222 cm.
En blandning av öppen och stängd förvaring i en hörnlösning som underlättar arbets-
flödet genom att placera allt nära till hands. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.379.27 5080:- 593.379.67 5168:-
Lucka med grå ram 893.379.37 5818:- 293.379.78 5818:-
Lucka med ekeffekt 093.379.55 5278:- – –
Lucka med betongeffekt 093.379.60 5298:- 793.379.85 6368:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K503 B 210,5/248,5 × D 63,5 × H 226 cm. 
Utrymme för inbyggda vitvaror och en hörnlösning som underlättar arbetsflödet 
genom att placera allt nära till hands. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.381.29 7572:- 593.381.27 7548:-
Lucka med grå ram 793.381.31 8388:- 793.381.26 9344:-
Standardlucka ekeffekt/vit 393.381.33 7838:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 993.381.30 8138:- 993.381.25 8138:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K501 B 181,5/121,5 × D 63,5 × H 222 cm.
Gott om rymligt förvaringsutrymme i ett öppet hörn och flexibiliteten att ställa undan 
hällen för att göra plats för andra aktiviteter. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.381.36 5170:- 493.381.61 5258:-
Lucka med grå ram 093.381.39 5608:- 993.381.73 6008:-
Lucka med ekeffekt 593.381.46 5328:- – –
Lucka med betongeffekt 993.381.54 5368:- 493.381.80 5438:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK
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ENHET K504 B 181,5/245 × D 63,5 × H 241 cm.
Den här kombinationen erbjuder en perfekt blandning av öppen och stängd förva-
ring samt en köksö som lockar till umgänge under matlagningen.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.382.37 7387:- 693.382.35 6919:-
Lucka med grå ram 893.382.39 7389:- 993.382.34 8825:-
Lucka med ekeffekt 493.382.41 7069:- – –
Lucka med betongeffekt 093.382.38 7157:- 193.382.33 8455:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K505 B 181,5/281,5 × D 63,5 × H 241 cm.
Här får du en mysig frukostplats och ett starkt personligt uttryck med öppen hylla – 
för de kockar som älskar att vara i köket.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.380.68 8115:- 593.380.66 9441:-
Lucka med grå ram 793.380.70 8981:- 793.380.65 8881:-
Lucka med ekeffekt 393.380.72 8511:- – –
Lucka med betongeffekt 993.380.69 8981:- 093.380.64 9437:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET K506 B 261,5/221,5 × D 63,5 × H 222 cm.
Detta innehåller alla funktioner du behöver och en generös arbetsyta där du kan laga 
mat eller vika kläder.  

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.380.23 8987:- 093.380.21 10341:-
Lucka med grå ram 193.380.25 10041:- 293.380.20 10841:-
Lucka med ekeffekt 793.380.27 9791:- – –
Lucka med betongeffekt 493.380.24 9527:- 493.380.19 10677:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK

ENHET K507 B 190,5/228,5 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här kompakta kombinationen erbjuder alla funktioner som vardagskocken 
behöver, däribland ett välplanerat utrymme för vitvaror. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 393.379.92 6292:- 693.379.95 6224:-
Lucka med grå ram 293.379.97 6854:- 093.379.98 6984:-
Lucka med ekeffekt 293.380.01 6504:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 193.379.93 6334:- 493.379.96 6464:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 
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ENHET K508 B 168,5/290,5 × D 63,5 × H 241 cm.
Väggförvaring på olika djup för att tillgodose dina behov – ett personligt uttryck som 
gör att allt finns nära till hands. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 093.378.37 8180:- 293.379.02 9210:-
Lucka med grå ram 893.378.95 9776:- 393.379.06 10626:-
Standardlucka ekeffekt/vit 893.379.18 8680:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 093.379.17 8770:- 293.379.16 9170:-

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte. 

ENHET KÖKSSYSTEM – KOMPLETTA KÖK
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ENHET förvaringskombinationer 

ENHET A100 väggförvaringskombination 
B 60 × D 30 × H 255 cm.
Den här kombinationen är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring – 
den döljer oreda och visar upp det du gillar. Det höga skåpet ger gott om utrymme 
för mat, handdukar och rengöringsmedel utan att ta upp för mycket golvutrymme. 
Perfekt för att utnyttja väggutrymmet på bästa sätt i mindre utrymmen. Den öppna 
väggstommen med två hyllor ger en bra översikt och enkel åtkomst till burkar, 
flaskor och saker som används ofta. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.314.05 2004:- 293.314.53 2048:-
Lucka med grå ram 893.314.07 2198:- 793.314.17 2208:-
Lucka med ekeffekt 093.314.11 2088:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.12 2188:- 593.314.18 2198:-

ENHET A101 väggförvaringskombination 
B 120 × D 30 × H 150 cm.
Den här kombinationen har nog med plats för en avfallsbehållare eller 
handdukar. Väggskåpet ger gott om förvaringsutrymme för mat, handdukar och 
rengöringsmedel. Den öppna väggstommen ger en bra översikt och enkel åtkomst 
till burkar, flaskor och saker som används ofta. Utrymmet under den öppna 
stommen är en smart plats för att hänga upp handdukar, placera en fristående 
avfallsbehållare eller varför inte använda den till att parkera vagnen? I den här 
kombinationen ingår även en ENHET vridbar hylla som ger snabb och enkel åtkomst 
till mindre föremål, till exempel nycklar, accessoarer, kosttillskott eller kryddburkar. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 093.314.54 1897:- 793.314.55 1941:-
Lucka med grå ram 793.314.36 2071:- 893.314.50 2081:-
Lucka med ekeffekt 193.314.44 2021:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.45 2061:- 693.314.51 2071:-

ENHET handlar om enkelhet och möjligheten att ändra och 
anpassa hemmet när ditt liv förändras. Oavsett vad som händer 
blir vardagen mycket enklare när allt finns på avsedd plats, 
särskilt om golvutrymmet är begränsat. Därför har vi utvecklat 
dessa kombinationer som kan läggas till i ditt ENHET kök för att 
skapa extra arbets- eller förvaringsutrymme. 

Välj det som bäst passar dina behov och som hjälper dig att 
använda utrymmet effektivt. Du kan enkelt lägga till ENHET 
tillbehör, så att användningen av din förvaringskombination 
utökas. Och bäst av allt är att du inte behöver borra. Säljs 
separat.

ENHET KÖKSSYSTEM – FÖRVARINGSKOMBINATIONER
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ENHET A104 hyllenhet för köksö 
B 123 × D 63,5 × H 91 cm.
Den här köksön är höjdpunkten oavsett om du lagar mat, lägger upp livsmedel eller 
serverar tapas. Den här kombinationen erbjuder generös öppen förvaring för större 
saker som kastruller, pannor och brödkorgar. Du kan även använda den för att tillaga 
eller servera mat, eller för att lägga en stor skål med frukt. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
693.315.16 1661:- 493.315.17 2111:-

ENHET A105 förvaringskombination för ugn/häll 
B 143 × D 63,5 × H 91 cm.
Denna kombination erbjuder två arbetsytor, gott om öppet förvaringsutrymme 
samt en praktisk låda under ugnen för pannor, folie och bakplåtspapper. Förvara 
kastruller, pannor och skålar för matförberedelse på ena sidan och placera allt för 
bordsdukning på den andra sidan. Den väggmonterade utsugsfläkten har stor 
inverkan – både på luftkvaliteten och på rummets totala intryck. Säljs separat. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
293.315.18 2010:- 093.315.19 2410:-

ENHET A102 väggförvaringskombination 
B 60 × D 32 × H 150 cm. 
Denna kombination erbjuder precis rätt plats för avfallsbehållare eller en 
tvättmaskin. Den öppna väggstommen utnyttjar utrymmet under skåpet på ett bra 
sätt. Den ger en bra översikt och enkel åtkomst till burkar, flaskor och saker som 
används ofta. Utrymmet under den öppna stommen är en smart plats för att hänga 
upp handdukar, placera en fristående avfallsbehållare eller varför inte använda den 
till att parkera vagnen? Denna kombination kan även användas som tvättstation med 
förvaring av tvättmedel och utrymme under den öppna stommen för en tvättmaskin. 
I den här kombinationen ingår även en ENHET vridbar hylla som ger snabb och enkel 
åtkomst till mindre föremål, till exempel kryddburkar.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 293.314.34 961:- 693.314.65 1005:-
Lucka med grå ram 593.314.56 1045:- 093.314.68 1055:-
Lucka med ekeffekt 593.314.61 1005:- – –
Lucka med betongeffekt 193.314.63 1035:- 893.314.69 1045:-

ENHET A103 väggförvaringskombination 
B 121,5 × D 63,5 × H 222 cm.
Denna kombination har nog med plats för ett fristående kylskåp. Skåpet har tre 
praktiska lådor för de minsta tillbehören till de största kokkärlen. Utrymmet intill 
skåpet är perfekt för ett fristående kylskåp eller en frys. Kombinera med TILLREDA 
mikrovågsugn eller portabel induktionshäll för att få en funktionell minikökslösning. 
Säljs separat. Utrymmet intill skåpet kan även användas för en diskmaskin eller till 
och med för en tvättmaskin om du vill skapa en tvättstation med praktisk förvaring 
för tvättmedel i närheten. ENHET krokar gör att köksredskapen finns nära till hands. 
De skjuts in i spåren under de öppna stommarna för ENHET. ENHET behållare 
sparar lådutrymme och ger enkel åtkomst till saker som redskap och örter. Denna 
kombination inkluderar även ENHET hängande hyllinsats, som bidrar till att skapa 
mer förvaringsutrymme mellan hyllorna i de öppna stommarna för ENHET. Perfekt 
för att organisera saker som espressokoppar och burkar.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 693.314.70 2505:- 793.315.11 2593:-
Lucka med grå ram 293.314.86 2893:- 393.315.13 3163:-
Lucka med ekeffekt 593.315.07 2633:- – –
Lucka med betongeffekt 993.315.10 2673:- 193.315.14 2843:-
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ENHET A107 väggförvaringskombination 
B 123 × D 63,5 × H 207 cm.
Här har du både öppen och stängd förvaring tillsammans med en bänkskiva som 
är tillräckligt stor för både en portabel häll och en kaffebryggare. Väggskåpet med 
luckor utnyttjar utrymmet ovanför bänkskivan på ett bra sätt. Perfekt för placering 
av glasvaror och porslin så att de hålls fria från damm. De öppna basstommarna 
erbjuder gott om hyllutrymme för skålar och mindre apparater som brödrost, 
mixer och riskokare. Utrymmet intill de öppna basstommarna är perfekt för ett 
fristående kylskåp eller en frys. Kombinera med en mikrovågsugn eller en portabel 
induktionshäll för att skapa en matlagningslösning. Säljs separat. Utrymmet intill 
skåpet kan även användas för en diskmaskin eller till och med för en tvättmaskin 
om du vill skapa en tvättstation med praktisk, nära förvaring av tvättmedel. I den här 
kombinationen ingår även SKATTÅN behållare som sparar lådutrymme och ger enkel 
åtkomst till saker som bestick och örter.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 893.315.58 2356:- 893.315.63 2850:-
Lucka med grå ram 693.315.59 2750:- 193.315.66 3010:-
Lucka med ekeffekt 293.315.61 2480:- – –
Lucka med betongeffekt 093.315.62 2540:- 793.315.68 3000:-

ENHET A108 förvaringskombination för köksö med 
sittplatser B 123 × D 63,5 × H 91 cm. 
Den här köksön placerar saker inom räckhåll och blir snart din favoritplats för snacks, 
arbete och mingel. Den här köksön erbjuder gott om öppen förvaring för saker 
som skålar och brickor. Det finns en plats där du kan äta en bit mat eller varför inte 
använda den som tapasbar när vännerna kommer över på middag? Du kan enkelt 
lägga till ENHET tillbehör, så att användningen av din förvaringskombination utökas.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
593.315.69 1551:- 993.315.72 2001:-

ENHET A110 vägg-/golvförvaringskombination 
B 60 × D 30 cm. 
Med den här kombinationen får du extra förvaringsutrymme så att du har allt 
inom räckhåll. De öppna stommarna gör att allt är nära till hands och lätt att hitta. 
Basstommens övre yta är en perfekt plats för exempelvis en kaffemaskin eller 
tillbehör. Med ENHET vridbar hylla får du snabb och enkel åtkomst till mindre 
föremål, till exempel nycklar, accessoarer, kosttillskott eller kryddburkar. Den fästs 
enkelt på någon av de öppna stommarna i ENHET serien. Denna kombination 
inkluderar även ENHET hängande hyllinsats som bidrar till att skapa mer 
förvaringsutrymme mellan hyllorna i de öppna stommarna.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
093.315.76 925:- 893.315.77 925:-

ENHET A109 förvaringskombination för fristående 
apparater B 121,5 × D 63,5 × H 222 cm.
Den öppna förvaringen skapar en luftig känsla och tillbehören gör det enkelt 
att nå saker – det finns till och med en perfekt plats för kylskåpet. Den öppna 
väggstommen utnyttjar utrymmet ovanför bänkskivan på ett bra sätt. Perfekt för 
att hänga redskap eller förvara kaffekoppar, flaskor eller burkar som du använder 
ofta. Den öppna basstommen håller saker som tallrikar och porslin nära till hands. 
Utrymmet intill den öppna basstommen är perfekt för ett fristående kylskåp eller en 
frys. Kombinera med en mikrovågsugn eller en portabel induktionshäll för att skapa 
en matlagningslösning. Säljs separat. Utrymmet intill skåpet kan även användas för 
en diskmaskin eller till och med för en tvättmaskin om du vill skapa en tvättstation 
med praktisk, nära förvaring av tvättmedel. I den här kombinationen ingår även 
SKATTÅN behållare som sparar lådutrymme och ger enkel åtkomst till saker som 
bestick och örter.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
793.315.73 1252:- 593.315.74 1702:-
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ENHET A113 väggförvaringskombination 
B 40 × D 15 × H 150 cm. 
Den här kombinationen är en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring 
som gömmer oredan och gör att du alltid har det du behöver till hands. Väggskåpet 
döljer oredan och håller saker fria från damm. Den öppna väggstommen utnyttjar 
utrymmet under skåpet på ett bra sätt. Den ger en bra översikt och enkel åtkomst 
till burkar, flaskor och saker som används ofta. Genom att utnyttja väggutrymmet till 
förvaring kan du använda golvutrymmet under för annat, till exempel en tvättkorg 
eller avfallsbehållare. I den här kombinationen ingår även en ENHET vridbar hylla 
som ger snabb och enkel åtkomst till mindre föremål, till exempel kryddburkar.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 793.314.98 712:- 093.314.92 712:-
Lucka med grå ram – – 493.314.90 806:-
Lucka med ekeffekt 893.314.93 786:- – –
Lucka med betongeffekt 693.314.94 806:- – –

ENHET A114 förvaringskombination för tvätt 
B 120 × D 30 × H 150 cm. 
Med den här kombinationen får du ett utrymme där du kan hänga upp kläder för 
torkning.  Den här tvättlösningen fungerar lika bra i köket som i badrummet eller 
tvättstugan. Den öppna väggstommen är perfekt för förvaring av handdukar, korgar 
och annat som används ofta – allt inom räckhåll. Väggskåpet håller tvättmedel 
och städmaterial utom synhåll. Utrymmet under skåpet och väggstommen passar 
perfekt för tvättmaskin och tvättkorg. Du kan även lägga till en skena med krokar för 
att hänga upp tvätten. Säljs separat. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 893.314.88 1430:- 193.314.82 1474:-
Lucka med grå ram – – 593.314.80 1544:-
Lucka med ekeffekt 993.314.83 1504:- – –
Lucka med betongeffekt 793.314.84 1524:- 793.314.79 1534:-

ENHET KÖKSSYSTEM – FÖRVARINGSKOMBINATIONER

ENHET A111 väggförvaringskombination 
B 40 × D 30 cm.
Även i små utrymmen kan du dra nytta av stängd förvaring som döljer oreda och 
öppen förvaring som visar upp saker du gillar. Väggskåpet döljer oredan och håller 
saker fria från damm. Den öppna väggstommen utnyttjar utrymmet under skåpet på 
ett bra sätt. Den ger en bra översikt och enkel åtkomst till burkar, flaskor och saker 
som används ofta. Med ENHET hängande hyllinsats kan du organisera dina saker och 
skapa utrymme för mer i de öppna ENHET stommarna. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.355.94 742:- 893.355.99 786:-
Lucka med grå ram 293.356.01 856:- - -
Lucka med ekeffekt 293.355.97 816:- – –
Lucka med betongeffekt 093.355.98 836:- 093.356.02 846:-

ENHET A112 förvaringskombination för tvätt
B 90 × D 30 × H 180 cm.
Denna kombination erbjuder en perfekt blandning av öppet och stängt 
förvaringsutrymme – samt ett skräddarsytt utrymme för tvättmaskin och tvättkorg. 
Den här tvättlösningen fungerar lika bra i köket som i badrummet eller tvättstugan. 
Väggskåpen är perfekta för förvaring av handdukar och linne, så att de hålls 
dammfria eller för att dölja städmaterial. Genom att utnyttja väggutrymmet till 
förvaring kan du använda golvutrymmet under för en tvättmaskin och en tvättkorg. 
Den öppna väggstommen placerar tvättmedel inom räckhåll från tvättmaskinen. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 193.315.09 1682:- 493.315.03 1726:-
Lucka med grå ram 393.315.08 1846:- 893.315.01 1856:-
Lucka med ekeffekt 293.315.04 1756:- – –
Lucka med betongeffekt 993.315.05 1836:- 593.314.99 1846:-
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ENHET A116 väggförvaringskombination 
B 80 × D 30 × H 150 cm.
Den här kombinationen döljer oredan och gör att du kan visa upp det du gillar. 
Väggskåpet ger gott om utrymme för mat. Den öppna väggstommen ger en 
bra översikt och enkel åtkomst till burkar, flaskor och saker som används ofta. 
Utrymmet under den öppna stommen är perfekt för att hänga upp handdukar, 
placera en fristående avfallsbehållare eller varför inte använda den till att parkera 
vagnen? Denna kombination kan även användas som tvättstation med förvaring av 
tvättmedel och utrymme under den öppna stommen för en tvättmaskin. I den här 
kombinationen ingår även en ENHET vridbar hylla som ger snabb och enkel åtkomst 
till mindre föremål, till exempel kryddburkar.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.314.64 1160:- 493.314.52 1204:-
Lucka med grå ram 393.314.62 1264:- 093.314.49 1274:-
Lucka med ekeffekt 993.314.59 1234:- – –
Lucka med betongeffekt 393.314.57 1254:- – -

ENHET A117 väggförvaringskombination 
B 120 × D 30 × H 225 cm. 
Den här kombinationen med en blandning av öppen och stängd förvaring döljer 
oredan och skapar ett spännande blickfång däremellan. Väggskåpet ger gott om 
utrymme för mat. Den öppna väggstommen utnyttjar utrymmet mellan skåpen på 
ett bra sätt. En perfekt plats att placera burkar, flaskor och annat som används ofta. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 493.314.47 2783:- 993.314.35 2915:-
Lucka med grå ram 693.314.46 3305:- 093.314.25 3335:-
Lucka med ekeffekt – – – –
Lucka med betongeffekt 793.314.41 3275:- 393.314.24 3305:-

ENHET A118 väggförvaringskombination 
B 30 × D 30 × H 180 cm. 
Med den här stommen får du ut mesta möjliga av ett smalt utrymme tack vare 
generös förvaring, enkel åtkomst och en bra översikt över alla saker. Den öppna, 
höga stommen ger gott om utrymme utan att ta upp för mycket golvyta. Den ger 
en bra översikt och enkel åtkomst till saker som används ofta. Denna kombination 
inkluderar även ENHET hängande hyllinsats, som bidrar till att skapa mer 
förvaringsutrymme mellan hyllorna i de öppna stommarna för ENHET. Perfekt för att 
organisera saker som espressokoppar och burkar.

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
593.314.23 658:- 393.314.19 658:-

ENHET A115 väggförvaringskombination 
B 60 × D 30 × H 180 cm. 
Det höga skåpet och den öppna väggstommen gör det möjligt att använda 
väggutrymmet till förvaring och samtidigt spara golvutrymme. Det höga skåpet 
ger gott om utrymme för mat. Den öppna väggstommen ger en bra översikt och 
enkel åtkomst till burkar, flaskor och saker som används ofta. Med ENHET hängande 
hyllinsats kan du organisera dina saker och skapa utrymme för mer i de öppna 
ENHET stommarna. Perfekt för glas eller espressokoppar. 

Den här kombinationen med Vit stomme Antracitstomme
Vit standardlucka 993.314.78 1522:- 093.314.73 1566:-
Lucka med grå ram – – 493.314.71 1646:-
Lucka med ekeffekt 593.314.75 1576:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.74 1626:- 293.314.67 1636:-

ENHET KÖKSSYSTEM – FÖRVARINGSKOMBINATIONER
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ENHET
köksluckor och 
lådfronter
Visa vem du är
Vare sig du har bestämt dig för en 
klassisk enfärgad look eller föredrar 
en mer annorlunda blandning av olika 
nyanser erbjuder ENHET en rad luckor 
som passar dina önskemål. Det finns 
basfärger som ger köket ett rent, ljust 
och fräscht utseende som du kan matcha 
med regnbågens alla färger. 

Naturligtvis kan du även blanda färger 
och mönster för ett personligt kök, och 
kombinera stängda luckor med öppna 
hyllor för ett mer lekfullt uttryck. Oavsett 
vilken stil du väljer är luckornas yta lätt 
att hålla ren och står emot fukt, repor 
och stötar, vilket innebär att köket är väl 
förberett för åratal av dagligt slitage. 

Köksluckor har 10 års garanti. 
Få mer information på s. 148
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Stilar för ENHET luckor och lådfronter

Vit
Med vita luckor och lådfronter 
skapar du ett rent, ljust och fräscht 
uttryck som du kan matcha med 
accenter i regnbågens alla färger. 
Lätt att använda och alltid med stil. 

Grå ram
Med grått som bas skapar du en 
varm och mysig känsla. Perfekt om 
du vill ha en diskret färg som passar 
allt. Modern eller klassisk – du väljer 
stilen. 

ENHET LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Lucka

60 × 60 cm 504.521.55 99:-
40 × 75 cm 304.521.61 79:-
60 × 75 cm 904.521.63 129:-
30 × 180 cm 204.521.66 150:-

Front för diskmaskin

45 × 75 cm 004.997.73 99:-
60 × 75 cm 904.521.63 129:-

Lådfront
40 × 15 cm 404.521.65 39:-
60 × 15 cm 504.521.60 49:-
80 × 15 cm 704.521.59 79:-
40 × 30 cm, 2 st. 704.521.64 99:-
60 × 30 cm, 2 st. 804.521.68 129:-
80 × 30 cm, 2 st. 904.521.58 149:-

Lådfront till bänkskåp för ugn
60 × 14 cm 604.574.78 49:-

Lucka

60 × 60 cm 004.576.69 179:-
40 × 75 cm 204.576.68 149:-
60 × 75 cm 804.576.70 179:-
30 × 180 cm 604.576.66 230:-

Front för diskmaskin

45 × 75 cm 604.997.70 129:-
60 × 75 cm 804.576.70 179:-

Lådfront

40 × 15 cm 604.576.71 79:-
60 × 15 cm 204.576.73 99:-
80 × 15 cm 704.576.75 129:-
40 × 30 cm, 2 st. 404.576.72 179:-
60 × 30 cm, 2 st. 004.576.74 199:-
80 × 30 cm, 2 st. 504.576.76 199:-

Lådfront till bänkskåp för ugn
60 × 14 cm 304.576.77 99:-
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Ekeffekt
Kombinera utsökt stil med känsla. 
Ytbeläggningen är lätt att hålla ren 
och står emot fukt, repor och stötar, 
medan trämönstret skapar ett livligt 
och varmt uttryck. 

Betongeffekt
Det här är ett perfekt val om du 
vill skapa ett modernt, industriellt 
uttryck som känns varmt och 
inbjudande. Mönstret påminner om 
betong, och beläggningen är både 
hållbar och enkel att sköta.

ENHET LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Lucka

60 × 60 cm 604.576.47 149:-
40 × 75 cm 804.576.46 129:-
60 × 75 cm 404.576.48 149:-
30 × 180 cm 304.576.44 180:-

Front för diskmaskin

45 × 75 cm 204.997.72 119:-
60 × 75 cm 404.576.48 149:-

Lådfront

40 × 15 cm 204.576.49 59:-
60 × 15 cm 804.576.51 79:-
80 × 15 cm 904.576.55 99:-
40 × 30 cm, 2 st. 004.576.50 149:-
60 × 30 cm, 2 st. 604.576.52 179:-
80 × 30 cm, 2 st. 704.576.56 229:-

Lådfront till bänkskåp för ugn
60 × 14 cm 504.576.57 79:-

Lucka

60 × 60 cm 704.576.99 179:-
40 × 75 cm 904.576.98 149:-
60 × 75 cm 304.577.00 179:-
30 × 180 cm 304.576.96 230:-

Front för diskmaskin

45 × 75 cm 804.997.69 129:-
60 × 75 cm 304.577.00 179:-

Lådfront

40 × 15 cm 104.577.01 79:-
60 × 15 cm 704.577.03 99:-
80 × 15 cm 204.577.05 129:-
40 × 30 cm, 2 st. 904.577.02 179:-
60 × 30 cm, 2 st. 504.577.04 199:-
80 × 30 cm, 2 st. 004.577.06 229:-

Lådfront till bänkskåp för ugn
60 × 14 cm 804.577.07 99:-
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Ha ett öppet sinne!
I en ständigt föränderlig värld är det 
enda du kan vara säker på att du och 
ditt hem måste förändras i samma 
takt. Därför erbjuder ENHET många 
kombinationer som kan anpassas med 
tiden för att passa alla situationer – eller 
bara en förändrad smak. 

Med en rad skåp och stommar kan du 
skapa ett kök som är rätt för både dina 
behov och din personlighet, inklusive en 
klarröd stomme som omedelbart fångar 
blicken. 

De öppna väggstommarna utnyttjar 
utrymmet ovanför diskbänken och 
bänkskivan perfekt, så att du kan hänga 
upp redskap eller lägga porslinet och 
andra saker som du ofta använder. Med 
breda och smala skåp samt djupa och 
grunda stommar får du en fantastisk 
möjlighet att använda utrymmet 
effektivt. 

Det här praktiska köket är enkelt att 
anpassa, har 10 års garanti och blir din 
följeslagare under många år framöver. 

ENHET 
skåp 
och stommar

IKEA ENHET kök har 
10 års garanti.  För mer 
information se s. 148
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ENHET skåpsstommar

ENHET är funktionellt och enkelt att planera. Välj 
de kombinationer du vill ha och välj sedan vitvaror, 
diskhoar, kranar, knoppar och handtag. Klart!

ENHET väggskåp med hylla, 60 × 30 × 60 cm.  
Det här väggskåpet är perfekt för flaskor och  
burkar – och ger dig en bra överblick. Anpassa med 
din favoritlucka i ENHET serien. Kan monteras över en 
väggmonterad utsugsfläkt. Det passar in med en rad 
ENHET väggskåp (höjd 75 cm) och skapar ett enhetligt 
uttryck. Förvandlar utrymmet över utsugsfläkten till 
användbart förvaringsutrymme.

Vit 904.404.29 379:-

ENHET väggskåp med 2 hyllor. Det här väggskåpet 
är perfekt för flaskor och burkar – och ger dig en 
bra överblick. Anpassa med din favoritlucka i ENHET 
serien. Ett väggskåp med två hyllor som ger bra 
utnyttjande av väggutrymmet och placerar det du 
använder ofta inom räckhåll. 

40 × 15 × 75 cm
Vit 104.404.47 250:-
Grå 004.404.43 250:-
60 × 15 × 75 cm
Vit 204.404.56 300:-
Grå 404.404.55 300:-
80 × 15 × 75 cm
Vit 404.404.41 350:-
Grå 304.404.51 350:-

ENHET väggskåp med 2 hyllor. Det här väggskåpet 
är perfekt för flaskor och burkar – och ger dig en 
bra överblick. Anpassa med din favoritlucka i ENHET 
serien. Det här väggskåpet med två hyllor placerar 
flaskor, burkar och saker som ofta används inom 
räckhåll. Stängd förvaring skapar ett lugnare och mer 
enhetligt uttryck i rummet än öppen förvaring.

40 × 30 × 75 cm
Vit 104.404.28 299:-
60 × 30 × 75 cm
Vit 504.404.12 349:-
80 × 30 × 75 cm
Vit 604.404.16 449:-

ENHET högt skåp med 4 hyllor. Det här höga 
skåpet ger rymlig förvaring utan att ta upp värdefullt 
golvutrymme. Det ger gott om utrymme för mat 
utan att ta upp för mycket golvutrymme. Perfekt för 
att utnyttja väggutrymmet på bästa sätt i mindre 
utrymmen.

30 × 30 × 180 cm
Vit 104.404.52 650:-
Grå 204.404.42 650:-

ENHET bänkskåp med hylla. Det här skåpet med 
hylla är perfekt för saker som kastruller, skålar 
och små apparater. Anpassa med din favoritlucka i 
ENHET serien. Ett skåp med en hylla som ger plats för 
förvaring av matlagningsutrustning, till exempel skålar 
eller små vitvaror.

40 × 60 × 75 cm
Vit 104.404.14 399:-
60 × 60 × 75 cm
Vit 204.404.23 499:-
80 × 60 × 75 cm
Vit 804.404.20 599:-

ENHET bänkskåp med 3 lådor. Det här skåpet 
har 3 lådor för de minsta redskapen till de största 
kokkärlen. Anpassa det med dina favoritlådfronter 
i ENHET serien. Ett skåp med tre lådor för rymlig 
förvaring av redskap, bestick, kastruller och pannor. 
¾-lådutdragning ger bra översikt och enkel åtkomst 
till innehållet. Skräddarsy utrymmet i lådorna med 
inredning som säljs separat.

40 × 60 × 75 cm
Vit 404.404.22 899:-
60 × 60 × 75 cm
Vit 204.404.18 995:-
80 × 60 × 75 cm
Vit 304.404.27 1195:-

ENHET hörnpanel. Vill du bygga en hörnlösning med 
bänkskåp? Den här panelen skapar fler möjligheter att 
utnyttja utrymmet. Med hörnpanelen kan du dela upp 
bänkskåpet för att skapa en hörnlösning samt fästa en 
ENHET lucka (40 × 75 cm eller 60 × 75 cm) för att täcka 
öppningen. Passar ENHET bänkskåp. Kombinera med 
ENHET bänkskåp 80 cm och ENHET lucka (40 × 75 cm 
eller 60 × 75 cm) för att bygga en hörnlösning. Skåp 
och lucka säljs separat. 

Vit 804.404.15 199:-
Grå 604.811.81 229:-
Ekeffekt 404.811.82 249:-

ENHET bänkskåp för ugn med låda. Detta skåp är 
utformat för en inbyggd ugn, och du kan välja att 
kombinera det med antingen en inbyggd häll eller en 
portabel häll. Utformat för inbyggda ugnar 60 × 60 cm, 
med möjlighet att kombinera med antingen en 
inbyggd häll eller en portabel häll. Luftkanalen 
låter den varma luften från ugnen cirkulera, vilket 
förhindrar att temperaturen blir för hög inuti skåpet. 
Extra förvaringsutrymme i lådan för stekpannor, 
bakplåtar eller skärbrädor. ¾-lådutdragning ger bra 
översikt och enkel åtkomst till innehållet. För ett 
enhetligt uttryck och enklare rengöring kan du välja 
att dölja benen bakom ENHET sockeln.

60 × 60 × 75 cm
Vit 304.404.13 549:-

ENHET sockel 180 × 12 cm.

 Vit 704.563.55 99:-

ENHET ben till skåp 12,5 cm, 2 st. 

Vit 104.490.18 59:-
Antracitgrå 904.490.19 59:-

ENHET bänkskåp för diskho. Det här skåpet 
är utformat för handfat, kran och inbyggd 
avfallssortering. Anpassa med din favoritlucka i ENHET 
serien. Utformat för handfat och kran med plats 
för rör på skåpets baksida. Kan kompletteras med 
HÅLLBAR avfallssortering. Med avfallssortering under 
diskhon kan du minska spill som kommer av flytt 
av avfall från diskho till behållare. Välj att ha benen 
synliga eller dölja dem bakom ENHET sockeln för ett 
jämnare uttryck och enklare rengöring.

60 × 60 × 75 cm
Vit 504.404.26 429:-

Ben och sockel för slutet skåp



7575

ENHET SKÅP OCH STOMMAR

ENHET öppna stommar

Dölj oredan bakom slutna skåpluckor och visa upp dina 
finaste saker i de öppna ENHET stommarna. Med den 
öppna förvaringen kan du uttrycka din personlighet 
genom de föremål du väljer att placera på hyllorna och 
skapa en mer dynamisk och luftig köksatmosfär. För 
ännu fler anpassningsmöjligheter finns stommarna i 
olika färger som du kan kombinera fritt – använd en 
enskild färg för ett klassiskt utseende eller lägg till lite 
rött som en rolig detalj.

Öppen förvaring ger dessutom en god överblick av alla 
dina köksredskap, och du kan förvara de redskap du 
använder mest på de hyllor som är lättast att nå. Med en 
blandning av slutet och öppet förvaringsutrymme går 
det att skapa ett kök som inte bara gör det lätt att tillaga 
måltider, utan dessutom fångar blicken och inspirerar 
dig att laga mat tillsammans med familj och vänner.
 

ENHET väggstomme med hyllor – 30 cm djup.

40 × 30 × 75 cm
Vit 904.489.44 349:-
Antracitgrå 604.489.45 349:-

ENHET hög stomme med hyllor.

30 × 30 × 180 cm
Vit 404.489.46 599:-
Antracitgrå 204.489.47 599:-
60 × 30 × 180 cm
Vit 804.489.54 799:-
Antracitgrå 704.489.64 799:-

60 × 30 × 75 cm
Vit 204.489.71 399:-
Antracitgrå 004.489.72 399:-
Röd-orange 104.740.22 399:-

ENHET väggstomme med hyllor – 15 cm djup. 

40 × 15 × 75 cm
Vit 704.489.35 299:-
Antracitgrå 304.489.37 299:-

ENHET basstomme med hyllor.

40 × 60 × 75 cm
Vit 204.489.52 399:-
Antracitgrå 004.489.53 399:-

60 × 60 × 75 cm
Vit 304.489.75 499:-
Antracitgrå 104.489.76 499:-
Röd-orange 004.740.27 499:-

ENHET ben för öppna stommar, 12,5 cm, 2 st.  
För användning på ENHET öppna basstommar med 
60 cm djup och 75 cm höjd. De 12,5 cm höga benen 
ställer basstommarna på en bekväm arbetshöjd. 

Välj den färg du föredrar för att matcha basstommen 
och lägga till detaljer i rummets design. Benen kan 
justeras från 11–13,5 cm för att kompensera för 
eventuella ojämnheter i golvet.
Vit 404.599.11 59:-
Antracitgrå 204.599.12 59:-
Röd-orange 604.740.29 59:-

ENHET monteringssats för köksö (lösning). Med 
den här monteringssatsen kan du bygga den köksö 
du alltid drömt om. Det är enkelt och ger ditt kök 
en ny dimension. Gör att du kan ansluta två eller tre 
ENHET öppna basstommar för att skapa en fristående 
köksö. Monteringssatsen stabiliserar stommarna och 
inkluderar även golvfästen. 

Det går även att bygga en köksö med 1 öppen 
basstomme (40 × 60 × 75 cm) fäst på väggen och 
1 bänkskiva (max. 80 × 60 cm). Fäst bänkskivan på 
väggen med FIXA galvaniserat stödfäste för bänkskiva. 
Det går även att bygga en köksö med 1 öppen 
basstomme (60 × 60 × 75 cm) fäst på väggen och 1 
bänkskiva (max. 80 × 60 cm). Bänkskivan är fäst på 
väggen med hjälp av FIXA galvaniserat stödfäste för 
bänkskiva.

40 cm
Vit 204.801.74 79:-
Antracitgrå 704.801.76 79:-
60 cm 
Vit 704.801.81 89:-
Antracitgrå 104.801.79 89:-

60 × 15 × 75 cm
Vit 004.489.67 329:-
Antracitgrå 804.489.68 329:-
Röd-orange 304.740.21 329:-
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ENHET hängande hyllinsats, 26 × 28 × 15 cm. Den här 
insatsen lägger till en ny dimension i din ENHET öppen 
stomme. Den delar upp förvaringsutrymmet och ger 
utrymme för fler saker på nolltid – häng bara upp den 
i stommens spår och organisera. Du behöver inga 
verktyg och behöver inte borra hål i väggen. Perfekt 
för glas, porslin och skålar i köket samt för små burkar 
och flaskor. 

Antracit 704.657.55 59:-

ENHET skena för krokar. Med den här skenan kan 
du utnyttja varje centimeter under ENHET öppen 
stomme för förvaring. Du hänger upp både krokar 
och behållare på nolltid – utan verktyg eller borr. Välj 
en färg som matchar dina andra möbler eller lägger 
till en accentfärg. Med ENHET krokar och SKATTÅN 
behållare på skenan skapar du gott om utrymme för 
allt från bestick till redskap i köket.

37 cm
Vit 104.657.39 29:-
Antracit 704.657.36 29:-
57 cm
Vit 504.657.42 39:-
Antracit 704.657.41 39:-

ENHET vridbar hylla, 40 × 21 cm. Är du trött på att 
leta efter sådant som brukar försvinna i köket? Du 
kan enkelt lösa problemet genom att fästa den här 
praktiska, vridbara hyllan på någon av de öppna 
stommarna i ENHET serien. Den smarta designen gör 
att du snabbt och enkelt kan fästa hyllan på någon av 
de öppna stommarna i ENHET serien. Du kan hitta och 
nå det du behöver genom att vrida på hyllan. Perfekt 
att ha som kryddställ vid hällen för att hålla alla kryddor 
nära till hands när du lagar mat.

Antracit 204.657.34 79:-
Röd-orange 404.740.25 79:-

SKATTÅN behållare, 12 × 34 cm. I stället för att förvara 
saker i lådor kan du ha bestick, örter, tillbehör och 
annat nära till hands. Lätt att hänga på en krok under 
ENHET öppen stomme. Du kan hänga behållaren 
på en krok för att snabbt skapa utrymme för bestick 
och örter i köket. Förvandlar utrymmet under 
ENHET stommar till ett praktiskt förvaringsutrymme 
där du har allt nära till hands. Med små föremål i 
behållare blir det lättare att hålla ordning på saker på 
bänkskivan i köket.

304.657.57 10:-

ENHET krok, 6 × 24 mm, 2 st. Med de här krokarna 
kan du enkelt skapa utrymme för mer på samma plats. 
Är det magi? Inte alls – du hänger dem bara i spåren 
under ENHET öppna stommar. Och bäst av allt är att du 
inte behöver borra. Du kan hänga dessa krokar i spåren 
under ENHET öppna stommar eller på ENHET skenan 
för krokar, som säljs separat. Med de här krokarna 
kan du förvandla oanvänt utrymme till ett praktiskt 
förvaringsutrymme. Perfekt för allt från köksredskap 
till handdukar. Komplettera med SKATTÅN behållare för 
förvaring av till exempel bestick eller örter. 

Vit 004.657.54 10:-
Antracit 604.657.51 10:-

TAVELÅN bricka, 2 st. Med de här dekorativa brickorna 
får du plats med mycket, även i små utrymmen. Om 
du staplar dem tar de upp ännu mindre utrymme. 
Passar perfekt i ENHET öppna väggstommar (15 eller 
30 cm djup), men du kan förstås använda dem var du 
vill. Kanske på bänkskivan, på hyllan, i ett skåp eller 
en i låda? Dekorativa, praktiska och enkla att flytta om 
du behöver använda saker någon annanstans. Den 
stora brickan rymmer allt från bestick till kryddkvarnar. 
På den lilla brickan kan du förvara små kryddpåsar.  
Lådorna är tillverkade av bambu, ett hållbart och 
snabbväxande naturligt material som tål fukt och 
vattenstänk. 

504.657.56 79:-

ENHET tillbehör för öppen stomme
Du kan enkelt lägga till ENHET tillbehör, så att 
användningen av din förvaringskombination utökas. 
Och bäst av allt är att du inte behöver borra. 

ENHET SKÅP OCH STOMMAR
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ENHET hängande hyllinsats,
antracit. 
B26×L28, H15 cm. 704.657.55

59:- 



KNOXHULT
KÖK
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När basfunktioner och lågt pris är viktiga behov
För att göra det lätt för dig har vi  
redan satt ihop kombinationer med skåp, 
luckor, bänkskivor, hyllplan,  
lådor, diskho, köksblandare och 
vattenlås. Allt du behöver göra är 
att välja till knoppar/handtag och 
vitvaror.

Om du tar hem det från IKEA
varuhuset på morgonen kan du ha 
köket installerat och klart för en 
sen middag på kvällen. På IKEA.se 
kan du se alla våra färdiga köks- 
kombinationer. På följande sidor 
kan du titta närmare på de alternativ som 
finns.
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KNOXHULT KÖK

KNOXHULT är funktionellt och lätt att planera.  
Välj de kombinationer du gillar och lägg sedan till vitva-
ror, diskho, köksblandare, knoppar/handtag. Klart!

KNOXHULT bänkskåp med luckor och låda. Skräddarsy din förvaring 
med lättrullad låda och flyttbara hyllplan. Bänkskivan i laminat är 
fukt-, värme- och reptålig. Stommen och fronterna är klädda med 
folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på 
höjden, djupet och bredden. Står stadigt även på ojämna golv tack vare 
justerbara fötter. B122×D61×H90 cm. 

Vit 303.267.90 1295:-
Grå 503.267.94 1495:-

KNOXHULT bänkskåp för inbyggnadsugn. Skräddarsy din förvaring 
med lättrullad låda och flyttbara hyllplan. Bänkskivan i laminat är 
fukt-, värme- och reptålig. Stommen och fronterna är klädda med 
folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på 
höjden, djupet och bredden. Står stadigt även på ojämna golv tack vare 
justerbara fötter. B182×D61×H90 cm. 

Vit 703.267.88 1549:-
Grå 203.267.95 1749:-

KNOXHULT bänkskåp med lådor. Skräddarsy din förvaring med 
lättrullade lådor. Bänkskivan i laminat är fukt-, värme- och reptålig. 
Stommen och fronterna är klädda med folie vilket ger en reptålig yta 
som är lätt att hålla ren. Står stadigt även på ojämna golv tack vare 
justerbara fötter. B42×D61×H90 cm.

Vit 903.267.87 799:-

Bänkskåp

Väggskåp

KNOXHULT väggskåp med luckor. Anpassa ditt förvaringsutrymme 
med de flyttbara hyllplanen. Stommen och fronterna är klädda med 
folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på 
höjden, djupet och bredden. B120×D31×H75 cm.

Vit 903.267.92 549:-
Grå 003.267.96 699:-

KNOXHULT väggskåp med lucka. Anpassa ditt förvaringsutrymme 
med de flyttbara hyllplanen. Stommen och fronterna är klädda med 
folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på 
höjden, djupet och bredden. Storleken är anpassad för att placeras 
ovanför köksfläkten. B60×D31×H60 cm.

Vit 103.267.91 299:-

KNOXHULT väggskåp med lucka. Anpassa ditt förvaringsutrymme 
med de flyttbara hyllplanen. Stommen och fronterna är klädda med 
folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på 
höjden, djupet och bredden. B40×D31×H75 cm.

Vit 503.267.89 249:-

KNOXHULT bänkhörnskåp. Anpassa ditt kök genom att bygga ett L- eller U-format 
kök. Bänskivan i laminat är fukt-,värme- och reptålig. Stommen och fronterna är 
klädda med folie vilket ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att 
montera luckan i rätt position eftersom gångjärnen går att justera på höjden, dju-
pet och bredden. Du kan välja att montera luckan för att öppna åt höger eller åt 
vänster. Står stadigt även på ojämna golv tack vare justerbara fötter. B100xD61xH91 
cm.

Vit 004.861.29 995:-

KNOXHULT väggskåp med lucka. Anpassa ditt förvaringsutrymme med det 
justerbara hyllplanet. Stommen och fronterna är klädda med folie vilket ger en 
reptålig yta som är lätt att hålla ren. Det är lätt att montera luckan i rätt position 
eftersom gångjärnen går att justera på höjden, djupet och bredden. Du kan välja 
att montera luckan för att öppna åt höger eller åt vänster. B60xD31xH75 cm.

Vit 404.963.10 299:-



SUNNERSTA justerbar ställning med krokar, 
B45.7 cm. Min. höjd 45 cm, max. höjd 65 cm. Vit.

204.409.51 99:-

SUNNERSTA behållare, passar till SUNNERSTA 
skena, rullbord och minikök. B12×D11×H13 cm. Vit.

503.037.35 5:-

SUNNERSTA krok, vit.

403.037.26 5:-/5st

SUNNERSTA köksrullehållare, B24.5×D11.5×H4.7cm. 
Max. belastning1 kg. Vit.

204.439.21 20:-

SUNNERSTA stång med 4 krokar/2 behållare, 
L60×H14×D13 cm. Innehåller: 1 stång, 4 krokar och 2 be-
hållare. Vit. 

404.545.60 49:-

SUNNERSTA hylla, B25×D14×H5 cm. 
Max. belastning 2 kg. Vit. 

904.439.27 20:-

SUNNERSTA hyllplan/diskställ, 
B36.5×D15 cm. Max. belastning 4 kg. Vit. 

304.439.30 29:-

SUNNERSTA set med köksförvaring, krokar/behål-
lare/köksrullehållare/hylla/hyllplan/diskställ. B23 cm. 
Min. höjd 45 cm, max höjd 65 cm. Vit. 

793.384.28 173:-

SUNNERSTA set med köksförvaring, krokar/behål-
lare/köksrullehållare/hyllplan/diskställ. B23 cm. Min.
höjd 45 cm, max höjd 65 cm. Vit.

693.384.24 153:-

SUNNERSTA set med köksförvaring, krokar/köksrul-
lehållare/krok/hylla. B23 cm. Min.höjd 45 cm, max höjd 
65 cm. Vit.

993.384.27 144:-
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Tillbehör

STÖDJA besticklåda, 31×50 cm, vit.

501.772.23 19:-

STÖDJA besticklåda, 51×50 cm, vit.

001.772.25 29:-

STÖDJA redskapslåda, 20×50 cm, vit. 

401.772.28 15:-

SMÄCKER besticklåda, 31×26 cm, grå. 

902.417.88 10:-

KNOXHULT KÖK

SLAGSIDA LED bänkbelysning. Designad för  
KNOXHULT kök. Dimbar i två steg med touch- 
sensor. Enkel att installera på egen hand med en 
ansluten stickkontakt. Inbyggd LED ljuskälla i en-
ergiklasserna A++ till A. LED livslängd ca 25 000 
timmar.
60 cm. 6,6W, 480 lm 003.428.57 199:-



SUNNERSTA  
MINIKÖK

SUNNERSTA köksrullehållare, 
B24.5×D11.5×H4.7cm. 
Max. belastning1 kg. Vit.
204.439.21 20:-

SUNNERSTA stång med 4 krokar/
2 behållare, L60×H14×D13 cm. Innehåller: 
1 stång, 4 krokar och 
2 behållare. Vit. 
404.545.60 49:-

SUNNERSTA hylla, B25×D14×H5 cm. 
Max. belastning 2 kg. Vit. 

904.439.27 20:-

SUNNERSTA hyllplan/diskställ, 
B36.5×D15 cm. Max. belastning 4 kg. Vit. 
304.439.30 29:-

SUNNERSTA minikök, 
B112×D56×H139 cm. Vit. 
Kompletteras med LILLVIKEN 
vattenlås/bottenventil och 
köksblandare. Säljs separat.

903.020.79 995:-

SUNNERSTA rullvagn, 
ger dig extra förvaring i köket. 
L56×B33×H97 cm. Vit. 

703.037.20 299:-

SUNNERSTA krok, vit.  

403.037.26 5:-/5st

SUNNERSTA behållare, passar 
till SUNNERSTA skena, rullbord 
och minikök. B12×D11×H13 cm. 
Vit. 

503.037.35 5:-

SUNNERSTA stång, L60 cm. 
Vit.

303.037.22 19:-

Flexibelt och prisvärt 
Med SUNNERSTA minikök kan du skapa 
ett öppet och inbjudande kök även om 
ytan är knapp. Det kan också användas i 
studentrum och gästhus. Använd  
krokar och behållare för att hålla koll på 
dina köksredskap och använd rullvag-
nen som extra avställningsyta när det är 

mycket på gång i köket. 
Och genom att lägga till TILLREDA porta-
bel induktionshäll och TILLREDA kyl så har 
du allt du behöver. Det här flexibla köket 
till ett överkomligt pris är lätt att köpa, få 
hem, installera och flytta till nya ställen.
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Köksbelysning

En ljus idé
Bra belysning är en viktig del i alla kök. Därför erbjuder vi tre integrerade belys-
ningsserier som passar våra köksskåp perfekt: OMLOPP, STRÖMLINJE  
och IRSTA. Alla har inbyggda LED-lampor som förbrukar upp till 85 procent 
mindre energi och håller 20 gånger längre än vanliga glödlampor. 

Integrerad belysning i köket är toppen i lådor eller när du vill visa upp ditt favoritporslin 
bakom vitrinluckor. Men en bra belysning ger inte bara ett snyggt kök utan ska 
även vara flexibelt för olika behov och aktiviteter.

Med möjligheten att trådlöst slå på och av samt dimma belysningen kan  
du få ett ännu bättre liv i köket. Allt du behöver är TRÅDFRI fjärrkontroll.  
Eller använd TRÅDFRI gateway och app för att styra belysningen med din  
smartphone. Vi kallar det IKEA smart belysning.

Installation
Vi föreslår lokala och fristående hantverkare som kan hjälpa dig med 
installationen av ditt nya kök. Du kan också få hjälp med att riva det 
gamla. Läs mer på s. 04
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Ljud har förmågan att 
förändra atmosfären i 
ett rum. Så att vända en 
grå dag till en bra dag är 
du bara en knapptryck 
ifrån. 

Lådbelysning gör det enk-
lare att hitta det du behöver, 
även när du blir hungrig mitt 
i natten. Ljuset tänds och 
släcks automatiskt när du 
öppnar eller stänger lådan. 

Spotar ger ett riktat ljus 
som är bra för att lysa upp 
bakom vitrinluckor.

Bänkbelysning ger ett 
bra och effektivt ljus över 
dina arbetsytor i köket.

Skåpbelysning lyser upp 
dina köksluckor och skapar 
mysig stämningsbelysning 
i hela köket.
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KÖKSBELYSNING

MITTLED serie
MITTLED har en tunn och elegant design och är lätt att själv installera. MITTLED 
kräver bara en sladd till varje rad då den kan skarvas ihop med flera ljusenheter.

MITTLED LED bänkbelysning. Matchar dina 
skåpstorlekar och har en tunn och elegant design. 
Komletteras med TRÅDFRI drivare, VÅGDAL och 
FÖRNIMMA anslutningssladdar (säljs separat). 
Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI 
gateway. LED livslängd ca 25 000 timmar*. 

Aluminiumfärg
20 cm, 2.0W, 150lm 904.570.52 199:-
30 cm, 3.0W, 240lm 104.570.51 249:-
40 cm, 4.0W, 300lm 504.354.01 299:-
60 cm, 5.5W, 480lm 704.354.00 349:-
80 cm, 7.5W, 640lm 304.354.02 399:-

Vit
20 cm, 2.0W, 150lm 904.570.52 199:-
30 cm, 3.0W, 4240lm 904.570.97 249:-
40 cm, 4.0W, 300lm 403.535.37 299:-
60 cm, 5.5W, 480lm 803.596.17 349:-
80 cm, 7.5W, 640lm 503.596.33 399:-

MITTLED LED spot. Ger ett fokuserat ljus som är bra för 
att lysa upp bakom vitrinluckorna. Kompletteras med 
TRÅDFRI LED drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd 
(säljs separat). Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer och 
TRÅDFRI gateway. Kan installeras i sitt hölje eller användas 
infälld. Ø6,8 cm.  
LED livslängd ca 25 000 timmar*.

Aluminiumfärg      2.2W, 150lm 104.353.99 129:-
Svart                         2.2W, 150lm 604.721.34 129:-
Vit                              2.2W, 150lm 304.353.98 129:-

MITTLED LED ljuslist för lådor. I ett IKEA kök kan 
du få belysning i alla dina lådor så att du enkelt 
hittar det du behöver, även när du blir hungrig 
mitt i natten. Ljuset tänds och släcks automatiskt 
när du öppnar eller stänger lådan. Kompletteras 
med TRÅDFRI LED drivare och FÖRNIMMA 
anslutningssladd (säljs separat).  
LED livslängd ca 25 000 timmar*.

Vit
36 cm, 2.0W, 50lm 304.635.17 149:-
56 cm, 2.0W, 50lm 804.635.48 199:-
76 cm, 3.5W, 100lm 204.635.65 249:-

STRÖMLINJE serie

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

STRÖMLINJE LED bänkbelysning. Matchar dina 
skåpsstorlekar med en nätt design, starkare ljusflöde 
och lätt installation. Kompletteras med TRÅDFRI 
LED drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd (säljs 
separat). Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer och 
TRÅDFRI gateway (säljs separat). Vit. LED livslängd ca 
25 000 timmar*

20 cm 3W, 170lm 903.339.95 199:-
40 cm 5W, 300lm 803.430.42 399:-
60 cm 8W, 500lm 003.430.41 599:-

*Ljusarmaturerna har inbyggda LED-lampor i energiklasserna A++ till A.
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KÖKSBELYSNING

IRSTA serie

SLAGSIDA 

IRSTA är en modern och väldigt tunn LED-belysning som täcker hela under-
sidan av väggskåpet och sprider ett jämnt, skuggfritt  
ljus över hela bänkskivan.

Bänkbelysningen är designad för köket KNOXHULT och hjälper dig att 
skapa en funktionell arbetsyta. Enkel att installera på egen hand med en 
ansluten stickkontakt och dimbar i två steg med touch-sensor.

IRSTA LED bänkbelysning. En modern och väldigt tunn 
LED-belysning som sprider ett jämnt, skuggfritt ljus 
över hela bänkskivan. Bänkbelysningen IRSTA måste 
alltid följa väggskåpets undersida. Kompletteras med 
TRÅDFRI LED drivare och FÖRNIMMA anslutningssladd 
(säljs separat). Dimbar med TRÅDFRI trådlös dimmer och 
TRÅDFRI gateway (säljs separat). Opalvit. LED livslängd 
ca 25 000 timmar*. 

40 cm 4.5W, 300lm 104.069.43 499:-
60 cm 7W, 450lm 204.069.47 649:-
80 cm 8.5W, 600lm 404.069.51 799:-

SLAGSIDA LED bänkbelysning. 
Denna bänkbelysning har en stickkontakt så du kan 
enkelt installera den själv och behöver inte en behörig 
elektriker. LED livslängd ca 25 000 timmar*. 

60 cm 6.6W, 480lm 003.428.57 199:-

Skåpbelysning

Skåpbelysning lyser upp dina köksluckor och skapar mysig stämningsbelys-
ning i hela köket. URSHULT och LINDSHULT skåpbelysning har alla ener-
gisparande LED och kan styras med TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI 
gateway. 

URSHULT LED skåpbelysning. Ger ett fokuserat 
ljus som är bra för att lysa upp mindre ytor. 
Kompletteras med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd (säljs separat). Dimbar 
med TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI gateway 
(säljs separat). LED livslängd ca 25 000 timmar*. 

Förnicklad
2W, 100lm 302.604.02 179:-
Vit
2W, 100lm 502.603.97 179:-

LINDSHULT LED skåpbelysning. Ger ett fokuserat 
ljus som är bra för att lysa upp mindre ytor. 
Kompletteras med TRÅDFRI LED drivare och 
FÖRNIMMA anslutningssladd (säljs separat). Dimbar 
med TRÅDFRI trådlös dimmer och TRÅDFRI gateway 
(säljs separat). LED livslängd ca 25 000 timmar*. 

Förnicklad

2W, 80lm 102.604.36 179:-
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KÖKSBELYSNING FÖR ENHET 

Belysning för ENHET

SKYDRAG – passar perfekt till ENHET

SKYDRAG belysningssats är utformad för ENHET serien – perfekt både 
som arbetsbelysning och för att skapa stämning i köket. Med TRÅDFRI 
drivenheten och den trådlösa dimmern kan du enkelt slå på, stänga av 
och dimma belysningen. 

SKYDRAG LED bänkskive-/garderobsbelysningslist 
med sensor, dimbar. 
40 cm
Vit 504.395.88 99:-
Antracit 904.396.28 99:-
60 cm
Vit 304.395.89 149:-
Antracit 304.396.12 149:-
80 cm
Vit 104.395.90 199:-

SKYDRAG serien

Belysning skapar stämning i hemmet och gör vardagen 
enklare. Den här LED-ljuslisten är särskilt utformad 

för ENHET serien, men är naturligtvis lika enkel att 
installera i ett befintligt kök.

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 107 och 113

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 9 

Antracit 893.856.50 716:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 10 
Vit 393.856.43 716:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 100, 101 och 103

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 1

Antracit 093.856.49 398:-

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 2 

Vit 093.856.54 398:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 114 och 123
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 26 
Antracit/vit 293.856.53 865:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 27
Vit 193.856.44 865:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 121, 504 och 507
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 18 
Antracit 193.856.63 447:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 19 
Vit 493.856.47 447:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 122
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 20 
Antracit 193.856.58 766:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 21 
Vit 793.856.60 766:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 108 och 119

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 11 

Antracit 693.856.51 765:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 12 
Vit 693.856.65 765:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 102, 104, 105, 106, 111 och 112

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 3 

Antracit 493.856.52 667:-

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 4 

Vit 993.856.64 667:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 505
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 22 
Antracit 493.856.66 963:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 23 
Vit 893.856.45 963:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 116 och 506
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 14 
Antracit 593.856.61 865:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 15 
Vit 593.856.56 865:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 109, 115, 117, 500, 501 och 502

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 5 

Antracit 993.856.59 965:-

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 6 

Vit 393.856.62 965:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 508
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 24 
Antracit 093.856.68 666:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats 
nr 25 
Vit 293.856.67 666:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 120

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 16 

Antracit/vit 293.856.48 1064:-

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 17 

Vit 793.856.55 1064:-

Passar perfekt till ENHET kök 
kod 110, 118 och 503

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 7 

Antracit 893.856.69 816:-

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 8 

Vit 393.856.57 816:-
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SYMFONISK HÖGTALARE

Med TRÅDFRI gateway kan du styra all din TRÅDFRI drivenhetsansluten 
belysning via den smarta appen IKEA Home eller röstassistenten. Skapa 
stämningar och omgivningar med annan IKEA Smart belysning.

TRÅDFRI

TRÅDFRI fjärrkontroll. Du kan 
använda fjärrkontrollen för 
att dimma TRÅDFRI ansluten 
integrerad belysning.

Vit 304.431.24 149:-

TRÅDFRI gateway. Med TRÅDFRI 
gateway och app kan du styra varje 
ljuskälla individuellt, skapa olika typer av 
belysningsinställningar och styra dem 
med den smarta appen IKEA Home eller 
en personlig assistent via till exempel 
Apple HomeKit, Amazon Alexa eller 
Google Home.

Vit 403.378.06 299:-

TRÅDFRI trådlös dimmer.

Vit 704.085.95 69:-

Ljud har förmågan att förändra atmosfären i hemmet dramatiskt. Att göra 
en grå dag till en fantastisk dag är bara en knapptryckning bort. Häng upp 
SYMFONISK Wi-Fi-bokhyllehögtalaren på en KUNGSFORS köksskena och 
spara värdefullt utrymme på bänkskivan. SYMFONISK högtalarkrokarna har 
ett mjukt dämpningsmaterial som minskar skramlande när de hängs upp 
på en skena.  

SYMFONISK högtalare

SYMFONISK högtalarkrok. Häng upp SYMFONISK 
Wi-Fi-bokhyllehögtalaren på väggen för att spara 
utrymme i köket. Med den här högtalarkroken 
kan du enkelt hänga upp den på en skena såsom 
KUNGSFORS eller FINTORP, vilket sparar värdefullt 
utrymme på bänkskivan.

Svart 504.443.25 69:-

SYMFONISK Wi-Fi-bokhyllehögtalare. Placera 
högtalaren horisontellt eller vertikalt, eller montera 
den på väggen om du vill använda den som en 
praktisk hylla. Hjälper dig även att utnyttja utrymmet 
optimalt, samtidigt som du får ett starkt ljud som 
fyller hela rummet.

Svart 503.575.54 995:-
Vit 304.352.04 995:-

SYMFONISK ljudfjärrkontroll. Spela rätt låt för alla 
tillfällen – från köket, sovrummet eller var du än är 
hemma. Med den här ljudfjärrkontrollen styr du 
SYMFONISK högtalaren och andra Sonos-högtalare 
från hela hemmet. Komplett med TRÅDFRI gateway; 
säljs separat.

Svart 404.337.80 169:-
Vit 603.704.80 169:-

FÖRNIMMA strömstödssladd, 3,5 m. Med den här sladden kan du 
ansluta upp till 10 seriekopplade lampor till elnätet samt slå på, stänga 
av och dimma alla samtidigt med den trådlösa TRÅDFRI dimmern.

504.468.81 50:-

FÖRNIMMA mellananslutningskabel. Kan användas 
som en direkt anslutning mellan TRÅDFRI LED-
drivenheter, till exempel mellan två delar i väggskåp, 
med en enskild anslutning till eluttaget. 

L 0,7 m 903.947.00 30:-
L 2 m 303.946.99 40:-

TRÅDFRI LED-drivenhet. Kompletteras med 
FÖRNIMMA strömförsörjningskabel; säljs separat. 
Kan användas med TRÅDFRI fjärrkontroll och TRÅDFRI 
gateway.

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

Hämta Sonos-appen för att 
konfigurera dina SYMFONISK 
högtalare och börja strömma 
musik från alla enheter – 
smarttelefoner, surfplattor och 
datorer. När vänner kommer förbi 
kan de också hämta appen och 
bli DJ. 

KABLAR
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Bänkskivor
Köket är hemmets hjärta och ett rum för alla! Därför är det viktigt att det både är snyggt 
och funktionellt. Även om luckor och lådfronter är det viktigaste valet när det gäller stilen 
i ditt kök, har även bänkskivan stor betydelse för det totala uttrycket. Men den perfekta 
bänkskivan handlar inte bara om att fullända kökets utseende, den måste också ha en 
positiv påverkan på funktionaliteten. När man ska välja bänkskiva är det många faktorer 
att ta hänsyn till, till exempel stil, hållbarhet, underhåll, användning och pris. Du kan välja 
mellan färdigkapade och måttbeställda bänkskivor som finns i ett brett utbud av slitstar-
ka material, utföranden och tjocklekar. Varje yta har sina unika egenskaper och varieran-
de tålighet mot vatten, repor och värme. 

Så här väljer du bänkskiva:

01 02 03

Vad har du för budget?
En snygg bänkskiva 
behöver inte kosta en 
förmögenhet. Våra bänk-
skivor finns i en mängd 
olika material och uttryck, 
färdigkapade eller mått-
beställda, för att matcha 
din stil, dina behov och din 
plånbok perfekt.

Vilket material föredrar 
du? När du ska bestämma 
material, fundera på hur ro-
bust din bänkskiva ska vara, 
hur mycket skötsel du vill 
lägga på den och hur du vill 
att den ska se ut i ditt kök.    

Måttbeställda bänk- 
skivor görs för att passa 
din kökslösning. Du kan 
beställa den längd och 
det djup du vill ha samt ut-
fräsningar/utsågningar för 
diskho, köksblandare och 
häll. Färdigkapade bänkski-
vor finns i två olika längder 
och kan tas hem samma 
dag. Du kapar själv till dem 
till önskad längd. 

Byggda för att hålla 
När vi testar våra bänkskivor utsätter vi dem för  
alla tänkbara saker de kan råka ut för i ett kök,  
exempelvis vätskor, olja, ånga, värme, stötar, slag  
och repor. När vi är klara vet vi att bänkskivorna  
lever upp till våra garantier.

Alla bänkskivor har 25 års 
garanti. Läs mer på s. 148
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Material 
Laminat 
Bänkskivor i laminat är tåliga, prisvärda och lätta att 
underhålla. De finns i flera färger och uttryck. Spill och 
fett är lätt att torka bort och bänkskivan håller sig fin 
under lång tid vilket gör laminat till ett praktiskt val. 

Tjockt faner
Denna träbänkskiva kombinerar det bästa av massivt 
trä och faner. Med effektiv användning av naturresur-
ser erbjuder den ett unikt mönster och en tålig yta som 
kan som kan slipas och ytbehandlas vid behov. 

Kompositsten 
Kompositsten är ett väldigt hårt material med ett utse-
ende och en känsla som är snarlik natursten. Materialet 
är extremt slitstarkt och reptåligt och har en yta som är 
slät, porfri och enkel att hålla ren. 

Keramik
Keramik är ett extremt slitstarkt material, producerat 
genom att applicera hög värme och tryck för att smälta 
samman mineraler. Resultatet är en icke-porös yta som 
är hygienisk och mycket motståndskraftig mot värme 
och repor - varken heta kastruller eller vassa knivar kan 
skada ytan.



   

EKBACKEN bänkskiva, dubbelsidig, vit med vit 
kant, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  402.913.42 399:-
L246×D63,5 cm  202.913.43 499:-

Måttbeställd:*, enkelsidig

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m
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BÄNKSKIVOR

Bänkskivor i laminat 2,8 cm tjocklek

EKBACKEN och LILLTRÄSK bänskivor i laminat är 2,8 cm tjocka och 
har en rak kant. De är hållbara, lätta att underhålla och finns i flera 
olika färger och uttryck. 

EKBACKEN laminatbänkskivor finns som färdigkapade (ta med 
hem idag) eller måttbeställda längder med fler kant- och storleks-
alternativ. Färdigkapade bänkskivor kapar du själv till den längd 
du vill ha och kanterna kan täckas med de två medföljande kant-
listerna. 

När det gäller måttbeställda bänkskivor i laminat väljer du det
djup (max. 125 cm) och den längd (max. 4 m utan skarvar) som
passar din kökslösning. Måttbeställda bänkskivor i laminat
levereras hem till dig på 4-6 veckor. Fraktkostnad tillkommer.

   

LILLTRÄSK bänkskiva, vit, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L123XD63,5 cm 004.798.74 249:-
L186×D63,5 cm 502.427.23 349:-
L246×D63,5 cm 902.427.21 449:-

EKBACKEN bänkskiva, vit marmormönstrad, 
H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  703.356.22 399:-
L246×D63,5 cm  003.356.25 499:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, mörkgrå marmormönstrad, 
H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  403.971.69 499:-
L246×D63,5 cm  403.971.74 599:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, ljusgrå betongmönstrad, 
H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  303.954.39 399:-
L246×D63,5 cm  503.954.43 499:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, dubbelsidig, ljusgrå med vit 
kant, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  402.913.42 399:-
L246×D63,5 cm  202.913.43 499:-

Måttbeställd:*, enkelsidig

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, högglans vit, H2,8 cm.

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

EKBACKEN bänkskiva, offwhite, H2,8 cm.

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

EKBACKEN bänkskiva, ljusgrå stenmönstrad, H2,8 
cm.

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m



   

EKBACKEN bänkskiva, matt yta beige/mönstrad, 
H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5cm  003.971.85 699:-
L246×D63,5 cm  203.971.89 899:-

Måttbeställd:*

D45,1-63,5 cm, pris 1195:-/m 
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BÄNKSKIVOR

Bänkskivor i laminat 2,8 cm tjocklek

Designa din egen måttbeställda bänkskiva och 
få ett uppskattat pris direkt via vårt planerings-
verktyg för måttbeställda bänkskivor på 
IKEA.se/kök

   

EKBACKEN bänkskiva, askmönstrad, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5cm  503.376.17 399:-
L246×D63,5 cm  903.376.20 499:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

*Läs mer om måttbeställda bänkskivor på s. 102

   

EKBACKEN bänkskiva, betongmönstrad, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  203.356.48 399:-
L246×D63,5 cm  603.356.51 499:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, mörkgrå linnemönstrad, 
H2,8 cm.

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, svart stenmönstrad, 
H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  302.743.62 399:-
L246×D63,5 cm  902.743.64 499:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

EKBACKEN bänkskiva, matt yta antracit, H2,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm  004.090.13 699:-
L246×D63,5 cm  104.090.17 899:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 1195:-/m



   

SÄLJAN bänkskiva, ljusgrå mineralmönstrad, 
H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 503.972.01 449:-
L246×D63,5 cm 603.972.05 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

SÄLJAN bänkskiva, beige stenmönstrad, H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 404.391.26 449:-
L246×D63,5 cm 604.391.30 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

SÄLJAN bänkskiva, ekmönstrad, 
H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 604.391.73 449:-
L246×D63,5 cm 804.392.09 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

SÄLJAN bänkskiva, högglans vit, H3,8 cm.

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m
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SÄLJAN bänkskiva, vit stenmönstrad, H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 502.830.54 449:-
L246×D63,5 cm 202.830.55 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

SÄLJAN bänkskiva, aluminiummönstrad,  
H3,8 cm. 

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

Bänkskivor i laminat 3,8 cm tjocklek 

SÄLJAN laminatbänkskivor är 3,8cm tjocka och har en rundad eller 
rak kant. De är hållbara, lätta att underhålla och finns i flera olika 
färger och uttryck. SÄLJAN laminatbänkskivor finns som färdig-
kapade (ta med hem idag) eller måttbeställda längder med fler 
kant- och storleksalternativ. Färdigkapade bänkskivor kapar du 
själv till den längs du vill ha och kanterna kan täckas med de två 
medföljande kantlisterna.

När det gäller måttbeställda bänkskivor i laminat väljer du det
djup (max. 125 cm) och den längd (max. 4 m utan skarvar) som
passar din kökslösning. Måttbeställda bänkskivor i laminat
levereras hem till dig på 4-6 veckor. Fraktkostnad tillkommer.

   

SÄLJAN bänkskiva, vit, H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 502.022.08 449:-
L246×D63,5 cm 602.022.17 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m



   

SÄLJAN bänkskiva, svart marmormönstrad, 
H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 203.356.86 449:-
L246×D63,5 cm 003.356.87 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m

   

SÄLJAN bänkskiva, svart mineralmönstrad, 
H3,8 cm.

Ta hem i dag:
L186×D63,5 cm 702.022.07 449:-
L246×D63,5 cm 702.022.12 549:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 699:-/m
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Bänkskivor i laminat 3,8 cm tjocklek 

*Läs mer om måttbeställda bänkskivor på s. 102

Bänkskivor i laminat 3,8 cm tjocklek

   

DEJE bänkskiva, vit, H7,7 cm. 

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 1995:-/m

   

DEJE bänkskiva, vit högglans, H7,7 cm. 

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5 cm, pris 1995:-/m

Om du vill ha en bänkskiva som blir ett verkligt blick-
fång ska du välja en som är 7,7 cm tjock.Bänkskivorna 
måttbeställs för din kökslösning. Välj det djup (max. 125 
cm) och den längd du vill ha (max. 4 m utan skarvar). 
Måttbeställda bänkskivor leveras hem till dig på 4-6 
veckor. 
Fraktkostnad tillkommer.

Designa din egen måttbeställda bänkskiva och 
få ett uppskattat pris direkt via vårt planerings-
verktyg för måttbeställda bänkskivor på 
IKEA.se/kök

Bänkskivor i laminat 7,7 cm tjocklek
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Bänkskivor med tjockt faner

Trä är naturligt och tåligt. Det ger en varm känsla i ditt kök och gör 
varje bänkskiva unik. Trä åldras vackert och du behöver bara slipa med 
sandpapper och behandla det vid behov så håller det sig fint. 
 
Våra bänkskivor med tjockt faner täcker en kärna av spånskiva med ett 
2,8 eller 3,8 mm lager av massivt träfaner. Det gör att de känns och ser 
ut som massivt trä. Med den här tekniken kan vi skapa nya unika ut-
tryck och förbruka mindre mängd trä vilket minskar vår påverkan på 
miljön. De här bänkskivorna är mindre fuktkänsliga och behöver inte 
lika mycket underhåll som bänkskivor i massivt trä. Vi förbehandlar 
dem med hårdvaxolja, så du behöver inte behandla dem alls förrän 
ytan börjar se sliten ut. De kan köpas färdigkapade och tas hem sam-
ma dag eller måttbeställas*.

Ask 
Ask är ett ljust träslag med ett vackert 
ådringsmönster. Träet är hårt och slitstarkt 
med goda ytegenskaper. Ask blir gradvis 
mörkare med åren och är i sin naturliga form 
tungt med en robust känsla.

Valnöt 
Valnöt är ett relativt tungt och hårt träslag. 
Den har en naturlig färg från ljusbrun till 
mörk chokladbrun som bidrar med värme 
i köksinredningen. Valnöt blir ljusare med 
tiden. Träet varierar i färg och ådringen är 
vackert rundad.

Björk 
Björk har tunna ådringar och en ljus lyster 
som mörknar med tiden. Det har ofta 
kvistmärken och gräddvita eller ljusbruna 
märgpartier, vilket ger bänkskivan en levande 
och unik känsla.

Ek
Ek är ett väldigt starkt, tungt och hållbart 
träslag med en vacker ljus färg och fram-
trädande ådring. Färgen kan gå från ljusbrun 
till djupt rödbrun och mörknar vackert med 
tiden. 



VRENA bänkskiva, stavlimmad ekfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H2,8 cm 004.371.67 995:-
L246×D63,5, H2,8 cm 704.371.59 1195:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H2,8 cm, pris 1495:-/m
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*Läs mer om måttbeställda bänkskivor på s. 102

Bänkskivor med tjockt faner

MÖLLEKULLA bänkskiva, plankuttryck, ekfaner. 

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 702.992.47 1195:-
L246×D63,5, H3,8 cm 502.992.48 1395:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1795:-/m

KARLBY bänkskiva, stavlimmad valnötsfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 303.351.91 1295:-
L246×D63,5, H3,8 cm 003.352.01 1495:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1995:-/m

SKOGSÅ bänkskiva, slaktarblocksmönster, ekfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 803.829.86 1995:-
L246×D63,5, H3,8 cm 003.829.90 2495:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 2995:-/m

BARKABODA bänkskiva, fiskbensmönstrad valnöts-
faner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 903.314.68 1995:-
L246×D63,5, H3,8 cm 503.314.70 2495:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 2995:-/m

PINNARP bänkskiva, stavlimmad valnötsfaner. 

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 404.662.28 1295:-
L246×D63,5, H3,8 cm 204.662.29 1495:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1995:-/m

KARLBY bänkskiva, stavlimmad ekfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 703.351.89 995:-
L246×D63,5, H3,8 cm 603.351.99 1195:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1495:-/m

KARLBY bänkskiva, stavlimmad björkfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 103.351.87 799:-
L246×D63,5, H3,8 cm 003.351.97 995:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1295:-/m

Designa din egen måttbeställda bänkskiva 
och få ett uppskattat pris direkt via vårt 
planeringsverktyg för måttbeställda bänk-
skivor på IKEA.se/kök

PINNARP bänkskiva, stavlimmad askfaner.

Ta hem idag:
L186×D63,5, H3,8 cm 003.722.98 1295:-
L246×D63,5, H3,8 cm 003.723.02 1495:-

Måttbeställd:*

 D45,1-63,5, H3,8 cm, pris 1995:-/m
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Bänkskivor i kompositsten 2,0 och 3,0 cm tjocklek

KASKER bänkskivor i kvarts finns i matt eller polerad yta, olika tjocklekar
och färger. Du kan också välja mellan olika kanter för ett ännu mer person-
ligt uttryck. 

Bänkskivor i kvarts har en slät, icke-porös yta. Detta gör dem hygieniska
och motståndskraftiga gentemot fläckar och fukt. Eftersom kvartshalten är 
ett naturligt material kan du förvänta dig små variationer i färg och uttryck. 
Dessa små variationer är en del av materialets skönhet och charm och gör 
varje bänkskiva unik.

Bänkskivor i kvarts går endast att måttbeställa. Längd 20-300 cm. Djup 
30-130 cm. En serviceavgift tillkommer alltid för detta sortiment. Vi erbjuder 
även en installationsservice mot en extra kostnad.

KASKER bänkskiva, vit.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, vit marmormönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, mörkbeige marmormönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, matt ljusgrå/beige stenmön-
strad.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4495:-/m2

T3 cm, pris 4995:-/m²

KASKER bänkskiva, grå/brun mineralmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, grå stenmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, matt betongmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4495:-/m2

T3 cm, pris 4995:-/m²

BÄNKSKIVOR
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Bänkskivor i kompositsten 2,0 och 3,0 cm tjocklek

*Läs mer om måttbeställda bänkskivor på s. 102

KASKER bänkskiva, matt mörkgrå marmor-
mönstrad.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4495:-/m2

T3 cm, pris 4995:-/m²

KASKER bänkskiva, svart mineralmönstrad med 
glittereffekt.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, matt svart marmormönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4495:-/m2

T3 cm, pris 4995:-/m²

KASKER bänkskiva, antracit mineralmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

KASKER bänkskiva, svart stenmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 4295:-/m2

T3 cm, pris 4795:-/m²

Designa din egen måttbeställda bänk-
skiva och få ett uppskattat pris direkt 
via vårt planeringsverktyg för mått-
beställda bänkskivor på IKEA.se/kök

Kant alternativ

Rak Fasad Avfasad Rund Halvrund

BÄNKSKIVOR
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SKARARP keramiska bänkskivor skapas genom att smälta samman natur-
liga mineraler vilket gör dem extremt starka och hållbara nog för att klara 
de tuffaste utmaningarna i hemmet.

Bänkskivor i keramik är mycket motståndskraftiga mot värme och repor - 
heta kastruller, vatten eller vassa knivar kommer inte orsaka några skador 
på bänkskivan. Därför behöver dessa bänkskivor aldrig poleras på nytt 
någonsin. De har en matt, texturerad, icke-porös yta som är helt motstånd-
skraftig mot fläckar och är lätt att rengöra. De är den mest hygieniska 
lösningen som finns. Bänkskivor i keramik finns endast som måttbeställda. 
Längd 20-315 cm. Djup 30-140 cm.

En serviceavgift tillkommer alltid för detta sortiment. Vi erbjuder även en 
installationsservice mot en extra kostnad. 

Bänkskivor i keramik 2,0 cm tjocklek  

SKARARP bänkskiva, matt vit marmormönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt grå betongmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt svart stenmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt mörkgrå marmor-
mönstrad.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt off-white marmor-
mönstrad.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt off-white stenmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt svart/brun marmor-
mönstrad.
Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

SKARARP bänkskiva, matt betongmönstrad.

Måttbeställd:*

T2 cm, pris 5995:-/m²

Kant alternativ

Rak Fasad
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FIXA väggavslutningslist, i plast och gummi. D2,5×H2,5, L250 cm.

Grå 205.328.75 99:-

FIXA stödbeslag för bänkskiva, L39 cm

Förzinkat stål 702.746.28 29:-

FIXA täcklist för bänkskiva. För skarvning av bänkskivor i ett 90°-hörn. 
Passar endast till SÄLJAN bänkskiva med rundad kant både upptill och 
nedtill. L63,5×B1, H1,8 cm.

Aluminum 303.392.88 39:-

FIXA diffusionsspärr. Ovanför diskmaskin/ugn ska 
FIXA diffusionsspärr i akrylplast fästas på bänkski-
vans undersida som extra skydd mot fukt. L80 cm. 

Förkromad 043.750.85 69:-

Du kan skapa en barlösning och få mer arbetsyta genom att montera den på en bänkskiva. Barpallar med sitthöjden 74 cm passar bra till barlösning 
med konsolerna CAPITA.

Barlösning
Gör köket till hemmets sociala mittpunkt med en barlösning. Då får du mer arbetsyta och 
inte minst ett trevligt ställe där ni kan äta och umgås med familj och vänner.

Skydd och stöd för din bänkskiva

STOCKARYD träolja för inomhusbruk. För 
obehandlade eller oljebehandlade trämöbler för 
inomhusbruk och bänkskivor i massivträ. 

500 ml 202.404.62 99:-

UTBY ben, rostfritt stål. UTBY ben står stadigt även på 
ojämna golv tack vare justerbara ben.
86 cm 801.175.48 159:-

CAPITA konsol, rostfritt stål, 2 styck. 
H17 cm 400.511.96 179:-/2st

Avslutande detaljer
Vägglist/täcklist ger en fin övergång mellan bänkskivor/bänkskivan och väggen samt hindrar vatten från att tränga ner 
mellan. 

Tillbehör till bänkskivor

BÄNKSKIVOR
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Designa din egen måttbeställda bänkskiva och få 
ett uppskattat pris direkt via vårt planeringsverk-
tyg för måttbeställda bänkskivor på IKEA.se/kök

Fördelar med en 
måttbeställd bänkskiva
Din måttbeställda bänkskiva är gjord 
för att passa just din köks-
lösning perfekt, med minsta möjliga 
antal skarvar. Du kan designa och 
beställa den längd och det djup du vill 
ha till din köksö eller barlösning samt 
utfräsningar/utsågningar för diskho, 
köksblandare och häll.

Barlösning

Olika längder  
och djup

Underlimmad 
diskho
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Utfräsning/utsågning för 
häll

Måttbeställd 
väggplatta

Olika längder  
och djup

Håltagning för 
köksblandare

Olika kanter
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Bänkskivans kanter
Välj form och material på 
kanterna. Det finns lite  
olika alternativ beroende på 
vilket material du har valt på 
din bänkskiva. 

Material och färg
Välj material och färg.  
På bänkskivor: keramik, 
tjockt faner, laminat eller 
kompositsten.  
På väggplattor: keramik, 
laminat, eller kompositsten.

Välj diskho
Välj den diskho du vill ha och 
huruvida den ska vara över- 
eller underlimmad. 

Bänkskivor enligt dina önskemål
Använd vårt enkla planeringsverktyg för att designa din egen måttbeställda 
bänkskiva och väggplatta för ditt kök och få ett uppskattat pris direkt. Du 
kan välja mellan olika material, storlekar och stilar för bänkskivor, väggplat-
tor och diskhoar för att skapa just ditt drömkök precis som du vill ha det. 
Planeringsverktyget för måttbeställda bänkskivor och väggplattor gör det 
väldigt enkelt att testa olika alternativ och jämföra priser.  
 
Läs mer och testa på IKEA.se  

Så köper du en 
måttbeställd bänkskiva 
och väggplatta

Mått
Börja mäta upp i mm 
vilken storlek och form 
du behöver på bänkskivan. 

Vi kan hjälpa dig 
När du ska designa din mått-
beställda bänkskiva kan du 
använda vår bänkskivekalky-
lator eller få hjälp av en med-
arbetare på köksavdelningen 
i ditt IKEA varuhus.

Beställa
När du vill beställa din mått- 
beställda bänkskiva eller vägg-
platta är du välkommen till köks-
avdelningen på ditt  varuhus eller 
kontakta oss på telefon 
0775-700 500.  

04

01

05

02

06

03
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Så mäter du bänkskivan 

InstallationLeveransMätservice

Vi kan hjälpa dig
Vårt breda utbud av servicetjänster ger 
dig friheten att välja hur mycket du vill 
göra själv och hur mycket du vill ha hjälp 
med. 
 

Nedan ser du några exempel på 
servicetjänster du kan beställa 
på ditt IKEA varuhus. 

Läs mer om våra servicetjänster på s. 04 eller på IKEA.se/service

Börja med att mäta bänkskivan från det hörn 
där den är fäst i väggen. Se till att du mäter 
längs med väggen och börja alltid från sam-
ma punkt. Mät djupet genom att börja vid 
väggen och mäta avståndet ut mot kanten. 
Glöm inte att lägga till 15 mm för överhäng.
 

Om du behöver ta mått för en fristående 
bänkskiva (till exempel för en köksö) är det 
bara att börja i ena änden och lägga till 30 
mm för överhäng på respektive sida.

För att mäta ut platsen för  
en diskho/häll börjar du på  
samma ställe som du utgick ifrån 
tidigare och mäter  
avståndet till mitten av den plats 
där du vill att diskhon/hällen ska 
sitta.



106

Prisöversikt

MÅTTBESTÄLLDA BÄNKSKIVOR / VÄGGPLATTOR

Laminat

Djupintervall EKBACKEN laminat 2,8 cm EKBACKEN laminat
matt yta 2,8 cm SÄLJAN laminat 3,8 cm DEJE laminat 7,7 cm

10 - 45 cm 599:-/m 899:-/m 599:-/m 1795:-/m

45,1 - 63,5 cm 699:-/m 1195:-/m 699:-/m 1995:-/m

63,6 - 125 cm 1195:-/m 1495:-/m 1195:-/m 2995:-/m

Laminat: I löpmeterpriset ingår framkantslist (ej massiv aluminium) samt skyddskant på kort-/långsidor (bakkant).  
Pris för annan kantlist på kort-/långsidor tillkommer. Längd 10-400 cm utan skarv.

Keramik

Utförande SKARARP 
2 cm

Matt 5995:-/m

I kvadratmeterpriset ingår rak eller fasad framkantslist. Pris för annan framkantlist samt för kort-/långsidor tillkommer. Vid köp av SKARARP bänkskiva tillkommer en service 
avgift på 5945:-.
Längd 20-315 cm utan skarv. Djup 30-140cm.

Trä med tjockt faner

Djupintervall KARLBY 
björk 3,8 cm

KARLBY 
bok 3,8 cm 

KARLBY 
ek 3,8 cm

KARLBY 
valnöt 3,8 cm

10 - 45 cm 995:-/m 995:-/m 1295:-/m 1795:-/m

45,1 - 63,5 cm 1295:-/m 1295:-/m 1495:-/m 1995:-/m

63,6 - 125 cm 1995:-/m 1995:-/m 2295:-/m 2995:-/m

Trä: I löpmeterpriset ingår framkantslist samt skyddskant på kort-/långsidor (bakkant). Pris för annan kantlist på kort-/långsidor tillkommer.  
Längd 10-400 cm utan skarv. 

Kompositsten

Utförande KASKER
2 cm

KASKER
3 cm

Blank 4295:-/m 4795:-/m

Matt 4495:-/m 4995:-/m

I kvadratmeterpriset ingår rak eller fasad framkantslist. Pris för annan framkantslist samt för kort-/långsidor tillkommer. Vid köp av KASKER bänkskiva tillkommer en service 
avgift på 5945:-.
Längd 20-300 cm utan skarv. Djup 30-135 cm.

Trä med tjockt faner

Djupintervall MÖLLEKULLA 
ek 3,8 cm

PINNARP 
ask 3,8 cm

PINNARP 
vanöt 3,8 cm

BARKABODA 
valnöt 3,8 cm

SKOGSÅ 
ek 3,8 cm

10 - 45 cm 1495:-/m 1795:-/m 1795:-/m 1995:-/m 1995:-/m

45,1 - 63,5 cm 1795:-/m 1995:-/m 1995:-/m 2995:-/m 2995:-/m

63,6 - 125 cm 2495:-/m 2995:-/m 2995:-/m 3995:-/m 3995:-/m

Trä: I löpmeterpriset ingår framkantslist samt skyddskant på kort-/långsidor (bakkant). Pris för annan kantlist på kort-/långsidor tillkommer.  
Längd 10-400 cm utan skarv. 
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Prisöversikt

MÅTTBESTÄLLDA BÄNKSKIVOR / VÄGGPLATTOR

Måttbeställda bänkskivor och väggplattor levereras alltid direkt hem till dig. Leveranstider och serviceavgifter för de olika materialen varierar. Kontakta 
personalen på köksavdelningen i ditt lokala varuhus eller IKEA kundtjänst på telefon 0775-700 500 för mer information. 

Former, skarvar och utfräsning 

Laminat Trä med tjockt faner Kompositsten Keramik

Utsågning, utfräsning,  
rundning och skarv (ej 
komposit eller keramik)

399:- 599:- 799:- 995:-

Blandarhål 300:- 300:- 300:- 400:-

Avrinningsspår - - 1995:- 2495:-
B cm

Underlimmade diskhoar

Laminat, trä med tjockt faner Kompositsten Keramik

BOHOLMEN Ø45  2695:- 4389:- 5189:-

BOHOLMEN 47x30 2695:- 4389:- 5189:-

HILLESJÖN 56x46 3195:- 4689:- 5489:-

HILLESJÖN 58x46 3245:- 4785:- 5585:-

HILLESJÖN 75x46 3445:- 5085:- 5885:-

KILSVIKEN Ø47 2195:- 5285:- 6085:-

KILSVIKEN 36x46 2695:- 5285:- 6085:-

KILSVIKEN 56x46 3195:- 5785:- 6585:-

KILSVIKEN 72x46 m avr 3195:- - -

KILSVIKEN 72x46 4195:- 6285:- 7085:-

LÅNGUDDEN 46x46 2995:- 4489:- 5289:-

LÅNGUDDEN 56x53 3195:- 4689:- 5489:-

LÅNGUDDEN 75x53 3745:- 5085:- 5885:-

NORRSJÖN 21x44 4195:- 5255:- 6055:-

NORRSJÖN 37x44 4395:- 5755:- 6555:-

NORRSJÖN 54x44 4695:- 6755:- 7555:-

NORRSJÖN 73x44, 1 ho 5195:- 7255:- 8055:-

NORRSJÖN 73x44, 2 hoar 5795:- 7725:- 8525:-

VATTUDALEN 69x47 2995:- - -

VATTUDALEN 86x47 3195:- - -

VATTUDALEN 88x53 3445:- - -

VATTUDALEN 110x53 3745:- -

cm

Måttbeställda väggplattor      

Laminat Laminat,  
rostfritt stålfärgad

Laminat,  
matt yta Kompositsten blank Kompositsten matt Keramik

Kvadratmeterpris 995:-/m2 1495:-/m2 1495:-/m2 2995:-/m2 3295:-/m2 3995:-/m2

Laminat: I kvadratmeterpriset ingår kantlist på samtliga sidor. Längd 10-360cm, höjd 15,1-120cm. 

Kompositsten: I kvadratmeterpriset ingår fasad kant på 3 sidor. Nedersta sidan är rak och obehandlad. Längd 20-300cm, höjd 10-130cm

Keramik: I kvadratmeterpriset ingår fasad kant på 3 sidor. Nedersta är rak och obehandlad. Längd 20-315cm, höjd 10-140cm

Diskho och LILLVIKEN vattenlås/bottenventil ingår i priset för alla underlimmade hoar.
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Väggplattor

Väggar som matchar din stil 
Ett snabbt och enkelt sätt att uppdatera ditt kök är att lägga till färg och textur i form 
av en väggplatta. Våra väggplattor är lätta att hålla rena och skyddar dina väggar från 
fläckar och stänk när du lagar mat (placeras ej bakom gasspis). 
De ger en fin yta där bänkskivan möter väggen och hjälper dig skapa den stil du vill ha i 
köket. Det finns många att välja bland, i flera olika material och uttryck. Några är till och 
med dubbelsidiga! Och vill du ha en riktigt personlig lösning så kan du skaffa en måttbe-
ställd väggplatta*. 

Så här väljer du väggplatta:

01 02 03

Vad har du för budget?
En snygg väggplatta 
behöver inte kosta en 
förmögenhet. Våra vägg-
plattor finns i en mängd 
olika material och uttryck, 
färdigkapade eller mått-
beställda*, för att matcha 
din stil, dina behov och din 
plånbok.

Vilken typ av material 
och uttryck föredrar du? 
Materialet på den vägg-
platta du väljer är lika 
viktigt som färgen. Din 
väggplatta kommer att 
vara placerad ovanför din 
bänkskiva, så se till att 
materialen och färgerna 
fungerar bra tillsammans.

Var vill du placera din 
väggplatta och vilken höjd 
ska den ha? En låg längs 
väggens/bänkskivans 
långsida eller hela vägen 
upp mot undersidan av 
dina väggskåp. Kanske 
bara bakom diskhon och/
eller hällen? Valet är ditt!

Alla måttbeställda väggplattor har 25 
års garanti. Läs mer på s. 148
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Material 
Laminat 
Ett tåligt, prisvärt och lättskött material. Stänk och 
fett är lätt att torka bort och väggplattorna håller sig 
fina under lång tid. Välj bland många olika färger och 
uttryck för att hitta din perfekta match. 

Kompositsten 
En väggplatta i kompositsten ger samma uttryck som 
natursten men har en slät, hård och porfri yta som är 
lätt att hålla ren. De är hållbara och tål repor, fukt och 
stötar. 

Keramik
Keramik är ett extremt slitstarkt material, producerat 
genom att applicera hög värme och tryck för att smälta 
samman mineraler. Resultatet är en icke-porös yta som 
är hygienisk och mycket motståndskraftig mot värme 
och repor.
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VÄGGPLATTOR

Måttbeställda väggplattor

Komplettera din måttbeställda bänkskiva med en
matchande väggplatta som är gjord för att passa din
kökslösning perfekt. Välj den höjd och den längd du 
vill ha. Måttbeställda väggplattor levereras alltid direkt 
hem till dig. Leveranstider och serviceavgifter för de 
olika materialen varierar. Kontakta personalen på köks-

avdelningen i ditt lokala varuhus eller IKEA kundtjänst 
på telefon 0775-700 500 för mer information. 

På s. 107 hittar du mer information om måttbeställda
väggplattor.

Keramik Längd 20-315 cm. Höjd 10-140 cm. Tjocklek 1,2 cm

En slitstark väggplatta med exceptionella fördelar som 
är hygienisk och enkel att rengöra. Den kommer att 
motstå kraftfullt dagligt slitage, allt från ånga till stänk.
För perfekt matchning av färg och mönster, är våra 

keramiska väggplattor gjorda av samma högkvalitativa 
materialsom våra keramiska bänkskivor. En service-
avgift tillkommer alltid för detta sortiment. Vi erbjuder 
även en installationsservice mot en extra kostnad. 

EKEKULL väggplatta, matt 
vit marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
mörkgrå marmormönstad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
off-white marmormönstrad.

Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
betong mönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
svart stenmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
off-white stenmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
svart/brun marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²

EKEKULL väggplatta, matt 
grå betongmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3995:-/m²
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VÄGGPLATTOR

Måttbeställda väggplattor

RÅHULT väggplatta, grå 
stenmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, grå/
brun mineralmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, mörk-
beige marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

Kompositsten Längd 20-300 cm. Höjd 10-130 cm. Tjocklek 1,2 cm.

Våra väggplattor i kompositsten är av hög kvalité och 
kombinerar hög hållbarhet med motståndskraft mot 
fläckar, repor ochfukt samt enkel att underhålla. 
För perfekt färg och mönstermatchning, är våra 
väggplattor i kompositsten av samma högkvalitativa 

material som våra kompositstenskivor.

En serviceavgift tillkommer alltid för detta sortiment. 
Vi erbjuder även en installationsservice mot en extra 
kostnad.

RÅHULT väggplatta, matt 
ljusgrå/beige stenmönstrad.

Måttbeställd:* 

pris 3295:-/m²

Designa din egen måttbeställda 
väggplatta och få ett uppskattat 
pris direkt via vårt planerings-
verktyg för måttbeställda bänk-
skivor på IKEA.se/kök

RÅHULT väggplatta, vit.

Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, matt 
betongmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3295:-/m²

RÅHULT väggplatta, svart 
mineralmönstrad med 
glitter effekt.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, vit 
marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, matt 
mörkgrå marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3295:-/m²

RÅHULT väggplatta, matt 
svart/brun marmormönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 3295:-/m²

RÅHULT väggplatta, antracit 
mineralmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²

RÅHULT väggplatta, svart 
stenmönstrad.
Måttbeställd:* 

pris 2995:-/m²
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Våra väggplattor i laminat står emot värme, vatten, 
fett och smuts och kan exempelvis placeras på väggen 
bakom din köksbänk och spis. För att du kan skapa 

en helt koordinerad stil, är våra väggplattor i laminat 
tillverkade av material i samma höga kvalitet som våra 
bänkskivor i laminat.

Laminat Längd 10-360 cm. Höjd 15,1-120 cm. Tjocklek 1,3 cm.

VÄGGPLATTOR

SIBBARP väggplatta, 
vit laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta, 
ljusgrå betongmönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta, 
aluminiummönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
svart stenmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
off-white laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta, 
ljusgrå mineralmönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta, 
mörkgrå marmormönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
beige stenmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
svart marmormönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
vit högglans laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
ljusgrå laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
matt yta beige/mönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 1495:-/m²

SIBBARP väggplatta,
svart mineralmönststrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
vit marmormönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta, 
ljusgrå stenmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
ekmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
betongmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
matt yta antracit, laminat.
Måttbeställd:* 

pris 1495:-/m²

SIBBARP väggplatta,
vit stenmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
rostfritt stålmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 1495:-/m²

SIBBARP väggplatta,
askmönstrad laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²

SIBBARP väggplatta,
mörkgrå linnemönstrad 
laminat.
Måttbeställd:* 

pris 995:-/m²
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VÄGGPLATTOR

LYSEKIL väggplattor i högtryckslaminat är lätta att 
montera. Du kapar dem till önskad storlek och sätter 
upp dem på väggen med LYSEKIL list för väggplatta 

eller med sättlim. Kombinera och matcha väggplatta 
med bänkskiva för ett perfekt och koordinerat uttryck.

LYSEKIL väggplatta, dubbelsidig,
vit/ljusgrå betongmönstrad.
L119.6×H55 cm  803.963.99 299:-

LYSEKIL väggplatta, dubbelsidig, 
mässingsfärgad/rostfritt stålfärg.
L119.6×H55 cm  203.351.20 399:-

LYSEKIL wall panel, double sided 
white marble effect/black/white mo-
saic patterned.
L119.6×H55 cm 404.644.32 299:-

LYSEKIL list för väggplatta, aluminium. 

L120×H55.4 cm 803.351.17 149:-

Väggplattor som kan tas hem i dag
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Installation
Vi föreslår lokala och fristående hantverkare som kan hjälpa dig med 
installationen av ditt nya kök. Du kan också få hjälp med att riva det 
gamla. Läs mer på s. 04

Vi testar våra diskhoar för att se till att de klarar vardagens krav  
i köket. Därför har alla diskhoar 25 års garanti (utom FYNDIG). Läs mer 
på s. 148

Diskhoar

En hektisk plats i köket
Diskhon och området runt den är en plats i köket där det händer mycket.  
Det är här du förbereder och sköljer grönsaker, ställer smutsiga tallrikar och diskar. 
För att underlätta aktiviteterna är det bra att välja diskho och diskbänkstillbehör som 
matchar dina behov och ditt sätt att jobba i köket. 

Så här väljer du diskho

01 02 03

Hur stort utrymme har du 
avsatt för diskhon? Våra 
diskbänksskåp är 40, 60 
och 80 cm breda. 

Fundera över hur du lagar 
mat, men även 
hur du diskar. Har du disk-
maskin eller diskar du för 
hand? Behöver 
du en ho, två hoar,  
avrinningsyta?

Komplettera din diskho med 
diskbänkstillbehör som hjäl-
per dig att  
organisera området i och 
runt diskhon, både när du 
förbereder maten och när du 
diskar se s. 146.
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Våra diskhoar 
Med 1 ho
Om du har ont om plats är en diskho med en ho ett 
bra alternativ. Och i en stor ho kan du utan problem 
diska större grytor och stekpannor. Kombinera med 
diskbänkstillbehör för att göra den så funktionell som 
möjligt se s. 146

Med 2 hoar
Två hoar är idealiskt om du har mycket på gång sam-
tidigt. Om den ena till exempel är fylld med odiskade 
tallrikar, kan du ändå skölja grönsakerna 

i den andra.
Med 1½ ho
En och en halv ho ger dig samma fördelar som två hoar, 
men på en mindre yta.

Med avrinningsyta
En diskho med avrinningsyta är idealisk när disken ska 
torka eftersom överflödigt vatten rinner tillbaka ner i 
hon. Alla våra diskhoar med avrinningsyta är vändbara 
så att du kan välja om du vill ha diskhon till vänster eller 
till höger.



KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho L36×D46 cm. 
LILLVIKEN vattenlås och lock är inräknat i priset men 
plockas separat. 

Svart kvartskomposit 693.370.28 1525:-

 Underlimmad från 2495:-
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DISKHOAR

BOHOLMEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L47×D30 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat. 

Rostfritt stål 991.575.01 599:-

Underlimmad från 2495:-

HAVSEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L53×D47 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat. 

Vitglaserad keramik 392.537.13 995:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho L21×D44 cm. 
LILLVIKEN vattenlås och lock är inräknat i priset men 
plockas separat. 

Rostfritt stål 492.503.99 1495:-

 Underlimmad från 3995:-

HAVSEN diskho med synlig front
L62×D48 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat. 

Vitglaserad keramik 192.537.14 1495:-

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho med 
avrinningsyta, L72×D46 cm. Vändbar.LILLVIKEN 
vattenlås och lock är inräknat i priset men plockas 
separat.

Svart kvartskomposit 893.370.27 2025:-

 Underlimmad från 2995:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho L37×D44 cm. 
Passar som underlimmad i 40 cm bänkskåp. 
LILLVIKEN vattenlås och lock är inräknat i priset men 
plockas separat.

Rostfritt stål 491.576.50 1995:-

Underlimmad från 4195:-

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L56×D46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat. 

Svart kvartskomposit 593.370.24 2025:-

 Underlimmad från 2995:-

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
Ø47 cm. LILLVIKEN vattenlås är inräknat i priset men 
plockas separat.

Svart kvartskomposit 293.370.30 1525:-

 Underlimmad från 1995:-

Passar 40 cm skåp

Passar 60 cm skåp

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L56×D46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Grå/beige kvartskomposit 093.370.26 2025:-

 Underlimmad från 2995:-
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DISKHOAR

VATTUDALEN inbyggnadsdiskho, 1 ho med 
avrinningssyta, L86×D47 cm. Vändbar. 
Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat i 
priset men plockas separat.

Rostfritt stål 291.581.89 995:-

 
 Underlimmad från 2995:-

VATTUDALEN inbyggnadsdiskho, 1½ ho med 
avrinningssyta, L88×D53 cm. Vändbar. 
Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat.

Rostfritt stål. 891.581.91 1295:-

 
Underlimmad från 3195:-

HILLESJÖN inbyggnadsdiskbänk, 1½ ho 
L58×D46 cm. Vändbar. Kompletteras med 
GRUNDVATTNET diskbänkstillbehör för effektiv 
användning av diskbänksutrymmet. LILLVIKEN 
vattenlås är inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 491.406.31 995:-

 Underlimmad från 2995:-

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L46×D46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat i 
priset men plockas separat.

Rostfritt stål 591.573.91 699:-

 Underlimmad från 2795:-

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L56×D53 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat i 
priset men plockas separat.

Rostfritt stål 291.574.77 899:-

 Underlimmad från 2995:-

HILLESJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho,
L56xD46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av disk-
bänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknad i 
priset men plockas separat.

Rostfritt stål 794.017.35 899:-

BOHOLMEN inbyggnadsdiskho, 1 ho  
Ø45 cm. LILLVIKEN vattenlås är inräknat i priset men 
plockas separat.

Rostfritt stål 791.574.94 599:-

 Underlimmad från 2495:-

AMMERÅN diskho, 1 ho 
L60×D63,5 cm. Passar bänkskivor som är 2,8 
cm tjocka. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 591.581.64 1395:-

Passar 60 cm skåp

Läs mer om underlimmade diskhoar på s. 107

VATTUDALEN inbyggnadsdiskho, 1 ho med 
avrinningsyta, L69×D47 cm. Vändbar. Kompletteras 
med GRUNDVATTNET diskbänkstillbehör för effektiv 
användning av diskbänksutrymmet. LILLVIKEN 
vattenlås är inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 691.581.68 799:-

 
Underlimmad från 2795:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho L54×D44 cm. 
Kompletteras med NORRSJÖN diskbänkstillbehör 
för effektiv användning av diskbänksutrymmet. 
LILLVIKEN vattenlås och lock är inräknat i priset men 
plockas separat.

Rostfritt stål 491.579.09 2995:-

 
Underlimmad från 4495:-

BREDSJÖN diskho, 1 ho med synlig front, 
L60xD69 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 492.895.56 3995:-

FYNDIG inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L46×D40 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 591.580.03 599:-
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HAVSEN diskho med synlig front,2 hoar 
L82×D48 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är inräknat 
i priset men plockas separat.

Vitglaserad keramik 792.502.65 1995:-

HILLESJÖN inbyggnadsdiskho, 1½ ho
L75×D46 cm. Vändbar. Kompletteras med 
GRUNDVATTNET diskbänkstillbehör för  
effektiv användning av diskbänksutrymmet. 
LILLVIKEN vattenlås är inräknat i priset men 
plockas separat.

Rostfritt stål 291.711.38 1295:-

 Underlimmad från 3195:-

VATTUDALEN inbyggnadsdiskho, 2 hoar 
med avrinningsyta, L110×D53 cm. Vändbar. 
Kompletteras med GRUNDVATTNET diskbänks- 
tillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås är 
inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 091.581.90 1495:-

 Underlimmad från 3495:-

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 2 hoar
L75×D53 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänkstillbehör för  
effektiv användning av diskbänksutrymmet. 
LILLVIKEN vattenlås är inräknat i priset men 
plockas separat. 

Rostfritt stål 191.574.87 1295:-

 Underlimmad från 3495:-

Passar 80 cm skåp

DISKHOAR

Läs mer om underlimmade diskhoar på s. 107

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L73×D44 cm. Kompletteras med NORRSJÖN 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock 
är inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 191.579.15 3495:-

 Underlimmad från 4995:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 2 hoar 
L73×D44 cm. Kompletteras med NORRSJÖN 
diskbänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock 
är inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 391.579.19 3995:-

 
Underlimmad från 5495:-

BREDSJÖN diskho, 2 hoar med synlig front, 
L80×D69 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET 
diskbänks-tillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock 
är inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 592.895.46 4995:-

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho
L72×D46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET disk-
bänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Svart kvartskomposit 293.370.25 2525:-

 Underlimmad från 3995:-

KILSVIKEN inbyggnadsdiskho, 1 ho
L72×D46 cm. Kompletteras med GRUNDVATTNET disk-
bänkstillbehör för effektiv användning av 
diskbänksutrymmet. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Mörkbrun kvartskomposit 493.370.29 2525:-

 Underlimmad från 3995:-



LILLVIKEN lock. Fäster med en magnet på alla 
diskhoar med vattenlåset LILLVIKEN och kan 
användas som ett handtag för att lyfta upp silen. 
Locket skapar en platt yta i botten av diskhon och 
hindrar matrester från att åka ner i silen, vilket gör 
diskhon enkel att hålla ren.

Rostfritt stål 203.178.52 30:-
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LILLVIKEN vattenlås/bottenventil, 1 ho. 
Med anslutning för disk- eller tvättmaskin. Diskpropp 
med sil i rostfritt stål medföljer. Packningar i 
syntetiskt gummi och rör i propenplast. 

103.115.39 200:-

LILLVIKEN extraanslutning för vattenlås. Gör 
att du enkelt kan koppla in ytterligare en vitvara på 
ett LILLVIKEN vattenlås med endast en anslutning. 
Packningar i syntetiskt gummi och rör i propenplast. 

403.883.15 39:-

LILLVIKEN vattenlås/bottenventil, 2 hoar. Med 
anslutning för disk- eller tvättmaskin. Diskpropp med 
sil i rostfritt stål medföljer. Packningar i syntetiskt 
gummi och rör i propenplast. 

903.115.40 250:-

Vattenlås och tillbehör för diskhoar

DISKHOAR

FIXA verktygset, 2 delar  
Underlättar håltagning för köksblandare i diskhoar 
av rostfritt stål, Ø35 mm. Diskhoar  
i rostfritt stål har inget förborrat hål. Kan även 
användas för att kapa kopparrör. 

285.121.00 99:-

Integrerade hoar

OLOFSJÖN bänkskiva med integrerad ho, 1 ho 
L120×D63,5 cm. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 993.375.50 1725:-

OLOFSJÖN bänkskiva med integrerad ho, 2 hoar 
L140×D63,5 cm. LILLVIKEN vattenlås och lock är 
inräknat i priset men plockas separat.

Rostfritt stål 793.375.51 2305:-
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Underlimmade diskhoar ger ett enhetligt och 
slimmat uttryck. Det blir enkelt att  
hålla bänkskivan ren eftersom det inte  
finns några kanter där matrester kan  
fastna. Du kan beställa en underlimmad 

diskho i samband med att du beställer en 
måttbeställd bänkskiva. Vi underlimmar den i 
fabriken. Måttbeställda bänkskivor  
levereras direkt hem till dig. Leveranstid 4-6 
veckor. Frakt tillkommer.

Underlimmad diskho i kompositsten

Underlimmade diskhoar

Underlimmad diskho i laminatbänkskiva

Använda produkter
LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 ho
L56×D53 cm, rostfritt stål.

  Underlimmad från 2995:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L54×D44 cm, rostfritt stål.

  Underlimmad från 4495:-
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Underlimmad diskho i träbänkskiva med tjockt faner

Bänkskivor enligt dina önskemål 

Använd vår bänkskivekalkylator för måttbeställda bänkskivor och designa din egen bänkskiva, 
du får även en ungefärlig prisuppskattning direkt. Kombinera olika material på bänkskiva och 
diskho samt storlekar och stilar för att skapa en bänkskiva som är perfekt för dig och ditt kök. 
Gör gärna flera olika för att jämföra stil och pris.  
Läs mer och testa på IKEA.se/planeringsverktyg

Använda produkter

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 ho
L56×D53 cm, rostfritt stål.

  Underlimmad från 2995:-

NORRSJÖN inbyggnadsdiskho, 1 ho 
L54×D44 cm, rostfritt stål.

  Underlimmad från 4495:-

Läs mer om måttbeställda bänkskivor och underlimmade diskhoar på s. 106-107
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Sparar vatten i varje steg
Även om vår planet är täckt med vatten så är en väldigt liten del av den 
drickbar och tillgänglig. Inget nytt vatten skapas och inga organismer kan leva utan 
vatten. Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp, men vårt färskvatten  
överanvänds, är ojämnt fördelat och påverkat av föroreningar och klimat-
förändringar. Därför har alla våra köksblandare en vattenbesparande 
strålsamlare som minskar vattenförbrukningen med upp till 40 procent – utan 
försämrat tryck. Det var inte vi som uppfann strålsamlaren, men den är ett viktigt 
exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för allas bästa.

Köksblandare

Alla våra köksblandare är testade och certifierade av oberoende 
institut för att säkerställa att de lever upp till, eller överträffar, kraven 
enligt relevanta nationella och internationella standarder avseende 
mekanik, kvalitet, säkerhet och hygien. Alla IKEA 
köksblandare har 10 års garanti. Läs mer på s. 148

Installation
Vi föreslår lokala och fristående hantverkare som kan hjälpa dig med 
installationen av ditt nya kök. Du kan också få hjälp med att riva det 
gamla. Läs mer på s. 04
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KÖKSBLANDARE

Köksblandare med låg pip
Köksblandare med låg pip har alltid greppet upptill och 
är idealiska för små diskbänkar med en ho. 

YTTRAN köksblandare, s. 125. 

Köksblandare med hög pip
Den höga pipen gör det enklare att diska  
exempelvis stora grytor. 

INSJÖN köksblandare, s. 126.

Köksblandare med utdragbar pip
Med en utdragbar pip blir det lättare att skölja 
disken. En motvikt gör att slangen enkelt går  
tillbaka in i köksblandaren. 

ÄLMAREN köksblandare med utdragbar pip, s. 126. 

Köksblandare med handdusch
Köksblandaren har dubbla funktioner, så du kan växla 
mellan koncentrerad stråle och handdusch med hjälp 
av knapparna på handtaget.

TOLLSJÖN köksblandare med handdusch, s. 126.

Funktioner
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KÖKSBLANDARE

Köksblandare med låg pip

Köksblandare med sensor
Den här köksblandaren med sensorfunktion sätter du 
på och stänger av med en handrörelse, utan att nudda. 
TÄMNAREN köksblandare, s.126. 

LAGAN köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip: 360°. H16 cm. 

Förkromad 100.850.27 249:-

BOSJÖN köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip: 120°. H32 cm.

Rostfritt stålfärg 204.573.81 1495:-
Borstad svart
metall 203.039.25 1495:-

SUNDSVIK köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip: 360°. Finns 
även med diskmaskingsavstängning. 
H15 cm.

Förkromad 800.318.61 299:-

EDSVIK köksblandare  
2 grepp. Svängbar pip: 360°. H30 cm.

Förkromad 000.318.41 399:-

YTTRAN köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip som är 
förinställd på 360° men kan ändras till 
120°. Finns även med utdragbar pip 
eller diskmaskinsavstängning. H19 cm.
Förkromad 703.059.41 599:-

GLITTRAN köksblandare 
1 grepp. Svängbar pip: 360°. Finns även 
med diskmaskinsavstängning. H28 cm. 
Förkromad 902.226.19 995:-
Svart 302.256.06 995:-
Mässingsfärgad 104.685.11 995:-

GLYPEN köksblandare 1 grepp. 
Svängbar pip som är förinställd på 
360° men kan ändras till 90° eller 120°. 
H26 cm. 
Rostfritt stålfärg 304.423.65 499:-
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KÖKSBLANDARE

Köksblandare med hög pip

Köksblandare med handdusch

YTTRAN köksblandare med 
utdragbar pip
1 grepp. Svängbar pip 120°. Finns 
även utan utdragbar pip eller med 
diskmaskinsavstängning. H18 cm.

Förkromad 403.059.47 899:-

ÄLMAREN köksblandare med 
utdragbar pip 
1 grepp. Svängbar pip 120°. Finns 
även utan utdragbar pip eller med 
diskmaskinsavstängning. H36 cm.

Rostfritt
stålfärg 803.416.46 1395:-

INSJÖN köksblandare med
utdragbar pip 
1 grepp. Svängbar pip: 120°. Finns
även utan utdragbar pip eller 
med diskmaskinsavtängning eller 
sensor.
H43 cm.

Förkromad 203.418.71 1395:-

Köksblandare med utdragbar pip

VIMMERN köksblandare med 
handdusch 1 grepp. Svängbar pip: 
360°. Dubbla funktioner; växla mellan 
koncentrerad stråle och handdusch 
Finns även med diskmaskinsavstängning. 
H47 cm.

Rostfritt stålfärg 903.052.90 1995:-

TÄMNAREN köksblandare med sensor 
1 grepp. Svängbar pip: 360°, kan ändras 
till 120°. H31 cm. 
Batteridriven. Batterier medföljer.

Rostfritt stålfärg 903.594.95 2995:-

TOLLSJÖN köksblandare med 
handdusch 1 grepp. Svängbar pip: 360°, 
kan ändras till 120°. Dubbla funktioner; 
växla mellan koncentrerad stråle och 
handdusch H46 cm.

Svart
polerad metall 203.416.92 1995:-
Förkromad 803.416.94 1995:-

INSJÖN köksblandare med sensor, 
1 grepp. Svängbar pip: 360°, kan 
ändras till 120°. Finns även med 
diskmaskinsavstängning, utdragbar 
pip eller utan sensor. H40 cm. 

Förkromad 303.419.03 2995:-

Köksblandare med sensor

NYVATTNET köksblandare
1 grepp. Svängbar pip som är förinställd 
på 360° men kan ändras till 120°. 
H40cm. 

Förkromad 604.896.34 995:-

ÄLMAREN köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip som är 
förinställd på 360° men kan ändras 
till 120°. Finns även med utdragbar 
pip eller diskmaskinsavstängning. 
H36 cm.

Rostfritt
stålfärg 004.551.61 899:-
Förkromad 404.551.59 899:-

GAMLESJÖN köksblandare  
2 grepp. Svängbar pip 360°. H36 cm. 
 
 

Borstad
svart metall 203.416.73 995:-

INSJÖN köksblandare  
1 grepp. Svängbar pip som är 
förinställd på 360° men kan ändras 
till 120°. Finns även med utdragbar 
pip, diskmaskingsavstängning eller 
sensor. H40 cm.

Förkromad 703.701.25 995:-

DELSJÖN köksblandare hög
1 grepp. Svängbar pip: 360° men kan 
ändras till 120°. H36 cm. (Ej utdragbar 
pip).

Tenneffekt 604.887.81 699:-
Mässingsfärgad 104.745.12 699:-

                         Köksblandare med hög pip



KNYCKLAN elektronisk diskmaskinsavstängning. Gör det möjligt att reglera 
vattentillförseln till din diskmaskin - oavsett vilken blandare du väljer. Sätt på och 
stäng av vattnet med ett klick på fjärrkontrollen. Vid läckage går larmet och vattnet 
till maskinen stängs av. Batteri medföljer, med en livstid på ca 2 år.

204.257.24 499:-

FIXA verktygsset, 2 delar. Underlättar håltagningen för köksblandare i  
diskhoar av rostfritt stål. Kan även användas för att kapa kopparrör.

285.121.00 99:-

KNIPEN diskmedelspump  
Monteras i diskhon eller bänkskivan för att du alltid ska ha 
diskmedel nära till hands. Diskmedel kan fyllas på ovanifrån. 
Pip i rostfritt stål och plast. Pump i plast.5 dl. 

Rostfritt stål 703.417.22 149:-

SUNDSVIK köksblandare med dis-
kmaskinsavstängning 1 grepp. 
Svängbar pip 360°. Finns även utan 
diskmaskinsavstängning. H18 cm.

YTTRAN köksblandare med  
diskmaskinsavstängning 1 grepp. 
Svängbar pip som är förinställd på 
360° men kan ändras till 120°. Finns 
även med utdragbar pip eller utan 
diskmaskinsavstängning. H18 cm.

ÄLMAREN köksblandare med  
diskmaskinsavstängning 1 grepp. 
Svängbar pip som är förinställd på 
360° men kan ändras till 120°. Finns 
även med utdragbar pip eller utan 
diskmaskinsavstängning H40 cm.

Förkromad 402.441.62 599:- Förkromad 403.059.52 699:- Rostfritt stålfärg 303.416.44 1295:-
  

127

KÖKSBLANDARE

Köksblandare med diskmaskinsavstängning                         Köksblandare med hög pip
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Kökstillbehör
Ett enklare liv i köket
Ditt kök är inte helt klart förrän allt har kommit på plats. Med smarta 
insatser och tillbehör kan du organisera dina redskap så du hittar det 
du behöver, när du behöver det. 

Dina medarbetare i köket 
Fack, lådor och källsorteringsbehållare hjälper dig att utnyttja insidan 
av dina skåp på bästa möjliga vis.

Runt diskhon är det mycket som händer. Vi har praktiska diskbänkstill-
behör som kan hjälpa dig att använda området i och runt diskhon mer 
effektivt, vilket underlättar arbetsflödet både när du lagar mat och när 
du fixar disken. 

Glöm inte väggarna! Med smart väggförvaring kan du förvara redska-
pen så du har dem nära till hands och samtidigt frigöra arbetsyta på 
bänkskivan.
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

Lägg mindre tid på att leta och mer på att laga mat.
Smarta bestick- och redskapslådor håller ordning på
alla dina köksgrejer. 

Komplettera med lådbelysning så kan du se innehållet
i lådorna ännu bättre. Se all köksbelysning på s. 84.

60 cm låda 
Innermått 52 cm

40 cm låda 
Innermått 32 cm

80 cm låda
Innermått 72 cm

Yttermått 80 cm

Skapa den perfekta kombinationen för dina lådor

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Yttermått 60 cmYttermått 40 cm

02 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA fack för kryddburkar
03 1× UPPDATERA justerbar tilläggslåda, 25×50 cm

06 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm 06 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA fack för kryddburkar

06 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA fack för kryddburkar
11 1× UPPDATERA knivställ

09 1× UPPDATERA besticklåda, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm

09 1× UPPDATERA besticklåda, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA knivställ

09 1× UPPDATERA besticklåda, 52×50 cm

08 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
05 1× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA knivställ

02 2× UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA knivställ
10 1× UPPDATERA fack för kryddburkar

08 1× UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

Välj inredning som passar storleken på dina lådor samt
dina bestick och redskap. 

Ett bra tips är att förvara sakerna intill den plats där de 
används för att underlätta arbetsflödet.

UPPDATERA inredning 

Redskapslådor

Besticklådor

Krydd och knivställs insatser

Hålplatta för lådförvaring

04

UPPDATERA redskapslåda, 10×50 cm.

Ljus bambu 004.883.26 79-

03

UPPDATERA justerbar tilläggslåda, 25×50 cm. Skjut 
in den här tilläggslådan under bestick- eller redska-
pslådan UPPDATERA för att skapa mer utrymme och 
hålla ordning i lådan. Justera på bredden för en per-
fekt skräddarsydd passform.
Vit 704.888.46 59:-

01

UPPDATERA redskapslåda, 20×31 cm.

Vit 104.600.15 49:-

05

UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm. 

Ljus bambu 704.599.76 129:-

02

UPPDATERA redskapslåda, 20×50 cm. 

Vit 504.600.18 79:-

06

UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm. 

Vit 104.600.20 99:-

09

UPPDATERA besticklåda, 52×50 cm.

Ljus bambu 704.331.04 279:-

07

UPPDATERA besticklåda, 32×31 cm. 

Vit 704.600.17 59:-

08 

UPPDATERA besticklåda, 32×50 cm. 

Ljus bambu 404.599.73 179:-

UPPDATERA knivställ. Måttanpassad till redskaps-
lådan UPPDATERA, säljs separat.
Antracit 804.332.07 79:-

UPPDATERA hålplatta för lådförvaring. Antracit.
24 justerbara pinnar gör det enkelt att anpassa köks-
lådorna efter innehåll, till exempel tallrikar, kastrul-
ler, lock eller matlådor.
60 cm 604.600.08 99:-

UPPDATERA hålplatta för lådförvaring. Antracit.
32 justerbara pinnar gör det enkelt att anpassa köks-
lådorna efter innehåll, till exempel tallrikar, kastrul-
ler, lock eller matlådor.
80 cm 004.600.11 129:-

UPPDATERA fack för kryddburkar. Måttanpassad 
till redskapslådan UPPDATERA, säljs separat.
Antracit 304.599.78 59:-

1110
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

Källsorteringskombination

Är du nyfiken på hur ditt avfall kan bli till nya resurser? 
Serien HÅLLBAR källsortering hjälper  
dig att sortera olika material i olika behållare –  
en enkel åtgärd som är första steget mot att ge  
avfallet ett nytt liv.

Behållarna kan placeras fristående överallt i hemmet, 
eller integreras i ett skåp eller i en låda. Klistermärken i 
olika färger ingår, så du kan märka varje behållare efter 
vad du sorterar. 

Den medföljande dekalen kan fästas på behållaren för att markera vad 
du sorterar. Rita eller skriv på etiketten så att du vet vad som ska läggas i 
behållaren.

Ventilationshålen och formen på bottnen gör att denna behållaren är 
perfekt för att källsortera vått och torrt organiskt avfall då luften kan 
cirkulera och torka det fuktiga så det luktar mindre. 

En ring på behållarens ovankant döljer och håller avfallspåsen på plats. 
Ringen är avtagbar, antingen för enkel rengöring eller om du inte vill 
använda den.

Det fällbara handtaget gör det enkelt lyfta och bära med sig behållaren till 
återvinningsstationen. 
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INREDNING OCH TILLBEHÖR 

Källsorteringskombination

Passar i MAXIMERA hög låda, bredd 60 cm, djup 45 cm

HÅLLBAR källsortering är designad för olika behov av 
källsortering. Montera stödramen HÅLLBAR i den höga 
kökslådan MAXIMERA för att dölja din källsortering. 
Stödramen gör att dina behållare står stadigt 

och ger dig en bra överblick över din källsortering. Dra 
ut lådan för att sortera och skjut tillbaka den när du är 
klar.  Välj de storlekar på behållare som bäst lever upp till 
behoven i ditt hushåll. 

Passar i MAXIMERA hög låda, bredd 80 cm, djup 45 cm

HÅLLBAR källsorteringskombination 42 L för 
METOD kökslåda (B60xD45 cm), ventilerad/ljus-
grå. En kombination med 1 behållare för sortering 
av burkar och mindre förpackningar, 1 för kartong, 
plast, flaskor, burkar och tidningar, och 1 för vått och 
torrt organiskt avfall.  
Denna kombination: 426:- (293.088.29)

HÅLLBAR källsorteringskombination 42 L för 
METOD kökslåda (B60xD45 cm), ljusgrå. 
En kombination med 2 behållare för din sortering av 
kartong, plast, papper, flaskor, glas, burkar, kuvert 
och tidningar. 
Denna kombination: 387:- (193.088.39)

HÅLLBAR källsorteringskombination 40 L för 
METOD kökslåda (B60xD45 cm), ventilerad/ljusgrå. 
En kombination med 3 behållare för din sortering av 
burkar och mindre förpackningar och 1 för källsorte-
ring av organiskt avfall.  
Denna kombination: 465:- (393.089.23)

Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination:
HÅLLBAR behållare 10 L 803.980.58 1 st HÅLLBAR behållare 22 L 204.202.03 2 st HÅLLBAR behållare 10 L 803.980.58 3 st
HÅLLBAR behållare 22 L 204.202.03 1 st HÅLLBAR stödram för HÅLLBAR behållare för
HÅLLBAR behållare för källsorteringsbehållare 60 cm           804.228.69 1 st organiskt avfall 10 L 804.338.82 1 st
organiskt avfall 10 L  804.338.82 1 st HÅLLBAR stödram för 
HÅLLBAR stödram för källsorteringsbehållare 60 cm 804.228.69 1 st
källsorteringsbehållare 60 cm             804.228.69 1 st

HÅLLBAR källsorteringskombination 55 L för 
METOD kökslåda (B80xD45 cm), ventilerad/ljus-
grå. En kombination med 4 behållare för din sortering 
av allt från kartong, flaskor och burkar till mindre 
förpackningar, glödlampor och batterier, och 1 för 
källsortering av organiskt avfall.
Denna kombination: 604:- (693.089.26)

HÅLLBAR källsorteringskombination 57 L för 
METOD kökslåda (B80xD45 cm), ljusgrå. 
En kombination med 4 behållare för din sortering av 
allt från kartong, flaskor, burkar och mindre förpack-
ningar till glödlampor och batterier. 
Denna kombination: 565:- (993.096.94)

HÅLLBAR källsorteringskombination 53 L för 
METOD kökslåda (B80xD45 cm), ventilerad/ljus-
grå. En kombination med 5 behållare för burkar och 
mindre förpackningar, glödlampor och batterier, och 1 
för organiskt avfall. 
Denna kombination: 643:- (093.096.98)

Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination:
HÅLLBAR behållare 10 L                          803.980.58 2 st HÅLLBAR behållare 10 L                            803.980.58 1 st HÅLLBAR behållare 10 L                             803.980.58 4 st
HÅLLBAR behållare 22 L                         204.202.03 1 st HÅLLBAR behållare 22 L                       204.202.03 2 st HÅLLBAR behållare 3 L                          904.321.94 1 st
HÅLLBAR behållare 3 L                            904.321.94 1 st HÅLLBAR behållare 3 L                          904.321.94 1 st HÅLLBAR behållare för
HÅLLBAR behållare för HÅLLBAR stödram för organiskt avfall 10 L           804.338.82 1 st
organiskt avfall 10 L 804.338.82 1 st källsorteringsbehållare 80 cm          604.228.70 1 st HÅLLBAR stödram för
HÅLLBAR stödram för  källsorteringsbehållare 80 cm          604.228.70 1 st
källsorteringsbehållare 80 cm            604.228.70 1 st
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

Montera utdraget i ett skåp för att gömma källsorteringen bakom en 
dörr. Ramen håller behållarna stadigt på plats och gör så det blir lättare 
för dig att se och sortera. Enkel att montera och använda i olika skåp i 
hela hemmet.

HÅLLBAR behållare är stapelbara för att spara utrymme. Placera behål-
lare av samma storlek ovanpå varandra eller mindre behållare ovanpå 
de större. 

HÅLLBAR källsorteringskombination 20 L med 
utdrag/ljusgrå. En kombination med  
2 behållare som är perfekt för sortering  
av burkar och mindre förpackningar.
Denna kombination: 357:- (793.088.03)

HÅLLBAR källsorteringskombination 20 L med 
utdrag ventilerad/ljusgrå. En kombi- 
nation med 1 behållare för din källsortering  
av burkar och mindre förpackningar och 1 för  
organiskt avfall.
Denna kombination: 357:- (993.088.16) 

HÅLLBAR källsorteringskombination 22 L med 
utdrag/ljusgrå. Denna behållare är perfekt för sådant 
som kartong, plast, papper, flaskor, glas, burkar, 
kuvert och tidningar.
Denna kombination: 318:- (093.088.25) 

Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination: Artiklar som ingår i denna kombination:
HÅLLBAR behållare 10 L 803.980.58 2 st HÅLLBAR behållare för HÅLLBAR behållare 22 L                             204.202.03 1 st

HÅLLBAR utdragbar ram 204.228.53 1 st organiskt avfall 10 L     804.338.82 1 st HÅLLBAR utdragbar ram 204.228.53 1 st

HÅLLBAR behållare 10 L                     803.980.58 1 st
HÅLLBAR utdragbar ram      204.228.53 1 st

Källsorteringskombination

HÅLLBAR källsorteringsutdrag 
HÅLLBAR behållare är designade för olika behov av käll-
sortering. De här smala kombinationerna är perfekta 
om du har har begränsat utrymme och istället väljer att 
sortera på återvinningsstationen. 
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INREDNING OCH TILLBEHÖR

HÅLLBAR stödram för källsorteringsbehållare,  
B80 cm, vit. Montera stödramen HÅLLBAR för käll-
sorteringsbehållare i den höga lådan MAXIMERA 
för att dölja din källsortering. Stödramen gör att 
dina behållare står stadigt och ger dig bra över-
blick över din källsortering.
Montera i den höga lådan MAXIMERA 80x60 cm 
eller i den höga lådan MAXIMERA 80x45 cm.
Dimensionerad för behållarna HÅLLBAR, förutom  
35 L behållaren. 

604.228.70 199:-

HÅLLBAR utdragbar ram för källsortering, ljusgrå. 
Montera utdraget i ett skåp för att  
dölja källsorteringen bakom en dörr. Enkelt att 
montera och använda i skåp i hela hemmet. Ramen 
håller behållarna stadigt på plats och gör så det 
blir lättare för dig att se och sortera.

204.228.53 199:-

HÅLLBAR behållare, 35 L, ljusgrå. Denna är per-
fekt för sådant som kartong, flaskor eller tidningar, 
eller för att ge skrymmande föremål en egen plats. 

504.202.06 149:-

HÅLLBAR behållare, 22 L, ljusgrå. Denna är per-
fekt för sådant som kartong, plast, papper, flaskor, 
glas, burkar och tidningar.

204.202.03 119:-

HÅLLBAR behållare för organiskt avfall,  
10 L, ljusgrå. Denna är perfekt för att källsortera 
torrt och vått organiskt avfall. Ventilationshålen 
och formen på bottnen gör att luften kan cirkulera 
och torka det fuktiga.

804.338.82 79:-

HÅLLBAR behållare, 10 L, ljusgrå. Denna är per-
fekt för burkar och mindre förpackningar. 

803.980.58 79:-

HÅLLBAR behållare, 3 L, ljusgrå.  
Denna är perfekt för batterier och glödlampor  
eller förvaring av mindre föremål.

904.321.94 49:-

HÅLLBAR stödram för källsorteringsbehållare, 
B60 cm, vit. Montera stödramen HÅLLBAR för käll-
sorteringsbehållare i den höga lådan MAXIMERA 
för att dölja din källsortering. Stödramen gör att 
dina behållare står stadigt och ger dig bra över-
blick över din källsortering.
Montera i den höga lådan MAXIMERA 60x60 cm 
eller i den höga lådan MAXIMERA 60x45 cm.
Dimensionerad för behållarna HÅLLBAR, förutom  
3 L och 35 L behållarna.

804.228.69 149:-

KNODD tunna med lock, grå.

16 L 603.122.49 99:-
40 L 903.153.12 149:-

GIGANTISK soptunna med trycklock, mörkgrå.

60 L 203.140.71 299:-

MJÖSA pedalhink, mörkgrå.

12 L 104.228.44 199:-
30 L 004.228.54 399:-

SORTERA avfallskärl med lock, vit.

37 L 102.558.97 69:-
60 L 702.558.99 89:-

Andra fristående källsorteringskärl

HÅLLBAR behållarna kan placeras fristående  
överallt i hemmet, eller integreras i ett skåp eller i en 
låda. De är stapelbara för att spara utrymme. Placera 
behållare av samma storlek ovanpå varandra eller min-
dre behållare ovanpå de större.  

Ett lock medföljer, det går att ta bort för enkel 
rengöring eller om du vill använda din behållare utan 
lock.

Klistermärken i olika färger ingår, så du kan märka varje 
behållare efter vad du sorterar. Du kan även rita eller 
skriva på dem för att göra det ännu tydligare.

Det fällbara handtaget gör det enkelt lyfta och bära med 
sig behållaren till återvinningsstationen.  
En ring på behållarens ovankant döljer och håller avfall-
spåsen på plats. Ringen är avtagbar, antingen för enkel 
rengöring eller om du inte vill använda den.

HÅLLBAR källsorteringslösning

Källsorteringskombination
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Små detaljer som gör stor skillnad
Knoppar och handtag är det som kan bli kronan på verket i ditt kök. Förstärk 
den stil du gillar, uppdatera utseendet på luckor och lådor och  
koordinera dem med resten av hemmet.

Knoppar och handtag må vara en liten detalj, men de kan verkligen hjälpa dig 
att göra köket mer personligt. Du kan förstärka stilen och göra ditt kök mer 
traditionellt eller mer modernt. Mixa och matcha dem som du vill och lek med 
placeringen för att fullända det uttryck du vill ha i ditt drömkök.

Knoppar och 
handtag

FIXA BORRMALL 
Med det här enkla verktyget kan du 
smidigt och exakt markera var du vill 
placera knoppar och handtag. 
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BERGHALLA handtag.

L56, hålavstånd 32 mm
Grå 603.228.56 59:-/2st
Vit 803.228.55 59:-/2st

HACKÅS handtag, antracit.
L100, hålavst. 64 mm 303.424.79 59:-/2st
L300, hålavst. 256 mm 503.424.78 99:-/2st

HACKÅS knopp, antracit.
L15×B24 mm 803.397.90 39:-/2st

   

HACKÅS handtag, vit.
L100, hålavst. 64 mm 304.086.82 59:-/2st
L300, hålavst. 256 mm 104.086.83 99:-/2st

HACKÅS knopp, vit.
L15×B24 mm  604.086.85 39:-/2st

VINNÄSET knopp, massiv bok.
Ø37 mm 504.342.94 69:-/2st

KALLRÖR handtag, rostfritt stål.
L213, hålavst. 160 mm 503.570.02 59:-/2st
L405, hålavst. 352 mm 103.570.04 79:-/2st
L597, hålavst. 544 mm 303.570.03 99:-/2st

TYDA handtag, rostfritt stål.
L138, hålavst. 128 mm 701.169.31 69:-/2st
L330, hålavst. 320 mm 501.139.19 89:-/2st

KNOPPAR OCH HANDTAG 

BAGGANÄS knopp, svart. BAGGANÄS knopp, mässingsfärgad. BAGGANÄS knopp, rostfritt stål.
Ø13 mm 303.384.15 39:-/2st Ø13 mm 603.384.09 39:-/2st Ø13 mm 303.384.20 39:-/2st
Ø20 mm 103.384.16 49:-/2st Ø20 mm 803.384.08 49:-/2st Ø20 mm 103.384.21 49:-/2st
Ø21 mm 903.384.17 49:-/2st Ø21 mm 003.384.12 49:-/2st Ø21 mm 903.384.22 49:-/2st

  

BAGGANÄS handtag, svart. BAGGANÄS handtag, mässingsfärgad. BAGGANÄS handtag, rostfritt stål.
L143, hålavst. 128 mm 803.384.13 59:-/2st L143, hålavst. 128 mm 003.384.07 59:-/2st L143, hålavst. 128 mm 703.384.18 59:-/2st
L335, hålavst. 320 mm 603.384.14 89:-/2st L335, hålavst. 320 mm 203.384.11 89:-/2st L335, hålavst. 320 mm 503.384.19 89:-/2st

ORRNÄS knopp, rostfritt stålfärg.
B17 mm 302.361.53 39:-/2st

GUBBARP handtag, vit.
L116, hålavst. 96 mm. 003.364.32 10:-/2st

GUBBARP knopp, vit.
Ø21 mm 803.364.33 5:-/2st

VINNA handtag, rostfritt stål.
L153, hålavst. 128 mm 201.166.98 69:-/2st
L357, hålavst. 320 mm 001.166.99 89:-/2st

BILLSBRO handtag, vit.
L40, hålavst. 18 mm 203.343.14 29:-/2st
L120, hålavst. 83 mm 503.343.03 49:-/2st
L320, hålavst. 283 mm 603.343.12 79:-/2st
L520, hålavst. 483 mm 503.343.17 89:-/2st
L720, hålavst. 68mm 103.343.19 99:-/2st

BILLSBRO handle, rostfritt stålfärg. 
L40, hålavst. 18 mm 603.235.92 29:-/2st
L120, hålavst. 83 mm 703.236.00 49:-/2st
L320, hålavst. 283 mm 503.235.97 79:-/2st
L520, hålavst. 483 mm 403.235.93 89:-/2st
L720, hålavst. 683 mm 703.235.96 99:-/2st

SÖRBYN handtag, rostfritt stål.

96 mm 904.503.38 69:-/2-pack

SÖRBYN knopp, rostfritt stål.

Ø25 mm 504.503.40 49:-/2-pack

ORRNÄS handtag, rostfritt stålfärg.
L170, hålavst. 160 mm 702.361.51 69:-/2st
L234, hålavst. 224 mm 802.254.11 79:-/2st
L330, hålavst. 320 mm 402.254.13 89:-/2st
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KNOPPAR OCH HANDTAG

ÖSTERNÄS handtag, garvat läder.

L153, hålavst. 128 mm 403.488.95 129:-/2st
L65 mm 203.488.96 99:-/2st

BORGHAMN handtag, stål.

L40, hålavst. 32 mm 003.160.47 49:-/2st
L170, hålavst. 160 mm 203.160.46 79:-/2st
L426, hålavst. 416 mm 403.189.78 129:-/2st

    

HISHULT handtag, porslin, vit.

L140, hålavst. 128 mm 902.652.46 79:-/2st
 
HISHULT knopp, porslin, vit.
Ø23 mm 202.731.41 39:-/2st
Ø30 mm 502.652.48 49:-/2st

   

MÖLLARP handtag, svart.

L106, hålavst. 96 mm 702.652.47 49:-/2st

MÖLLARP knopp, svart.
Ø14 mm 102.730.90 29:-/2st

    

MOSSARYD kläpp. L49 mm. 

Svart 503.703.53 79:-/2st

Rostfritt stålfärg 703.703.52 79:-/2st

HEDRA knopp, antracit.

Ø32 mm 500.461.52 49:-/2st

 

ENERYDA skålhandtag, svart. ENERYDA skålhandtag, mässingsfärgad. ENERYDA skålhandtag, förkromad.

L89, hålavst. 64 mm 503.475.17 69:-/2st L89, hålavst. 64 mm 903.475.15 69:-/2st L89, hålavst. 64 mm 403.475.13 69:-/2st

ENERYDA handtag, svart. ENERYDA handtag, mässingsfärgad. ENERYDA handtag, förkromad.

L112, hålavst. 96 mm 703.475.16 69:-/2st L112, hålavst. 96 mm 203.475.14 69:-/2st L112, hålavst. 96 mm 603.475.12 69:-/2st

  

ENERYDA knopp, svart. ENERYDA knopp, mässingsfärgad. ENERYDA knopp, förkromad.

Ø20 mm 303.475.04 39:-/2st Ø20 mm 203.475.09 39:-/2st Ø20 mm 503.475.03 39:-/2st
Ø27 mm 803.475.06 49:-/2st Ø27 mm 403.475.08 49:-/2st Ø27 mm 003.475.10 49:-/2st
Ø35 mm 003.475.05 59:-/2st Ø35 mm 603.475.07 59:-/2st Ø35 mm 803.475.11 59:-/2st

 

SKÄRHAMN handtag, svart/förkromad. SKÄRHAMN knopp, svart/förkromad. SKÄRHAMN kläpp, svart/förkromad.

L148, hålavst. 128 mm 503.487.86 119:-/2st Ø22 mm 703.487.85 59:-/2st L65 mm 103.694.36 99:-/2st
Ø30 mm 303.710.56 79:-/2st

EDVALLA kläpp, Ø18mm

Mässingsfärgad 403.478.86 79:-/2st
Svart 003.478.88 79:-/2st

    

NYDALA handtag, svart.

L154, hålavst. 128 mm 004.496.36 79:-/2st
L346, hålavst. 320 mm 404.496.39 129:-/2st
 
NYDALA knopp, svart.
Ø16 mm 804.496.42 59:-/2st

    

NYDALA handtag, bronsfärgad.

L154, hålavst. 128 mm 204.057.59 79:-/2st
L346, hålavst. 320 mm 604.057.57 149:-/2st
 
NYDALA knopp, bronsfärgad.
Ø16 mm 404.057.58 59:-/2st
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Köksöar, sideboards, 
vagnar och ståpallar
Alla dessa är enkla tillägg till alla 
köksutformningar. En köksö fungerar 
som ett utökat arbetsutrymme och 
blir ofta en favoritplats för snacks, 
hushållsarbete och umgänge. 
Sideboards ger den där lilla extra 
förvaringen vi alla behöver, och en vagn 
på hjul är enkel att rulla var som helst. 
En fotpall är ett måste för alla kök, så 
att du når längst upp, barnen kan vara 
med vid bänkskivan och du får en extra 
sittplats vid bordet.

Oavsett om du har ett nytt, vackert 
planerat kök eller bara vill göra 
förbättringar i ditt nuvarande kök finns 
det några hemliga ingredienser som gör 
livet enklare och roligare. Smarta hållare 
skapar till exempel naturliga ställen för 
förvaring av kokkärl och tillbehör så att 
hela familjen vet var de hittar dem – och 
var saker ska läggas tillbaka. Fack, lådor 
och avfallskärl utför dubbla uppgifter 

genom att förhindra oreda och utnyttja 
utrymmet i skåp och lådor på bästa sätt. 
Väggförvaringen utför magi genom att 
placera allt det du använder mest nära till 
hands, precis där det behövs. Och för den 
mest hektiska platsen i köket – glöm inte 
de smarta tillbehören runt diskhon som 
är praktiska när du lagar mat och diskar. 

Köksförvaring
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Med öppna hyllor, 
krokar, skenor och 
ställ kan du skapa en 
personlig kombination 
som ger en god 
överblick över köket och 
gör allt lättillgängligt. 
Med inspiration från 
restaurangkök skapade 
vi KUNGSFORS serien 
med väggmonterade 
hyllor och tillbehör, så 
att du kan känna dig 
som ett proffs och få ett 
smidigt arbetsflöde.

Det finns fördelar med att ha saker och ting 
synliga
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KÖKSFÖRVARING

Väggförvaring

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/magnetlist/
väggaller*, B124×D32×H80 cm.

Rostfritt stål/
askfaner 392.848.80 1231:-

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/stång/disk-
ställ*, B64×D32×H80 cm. 

Askfaner/rostfritt stål/
lackat stål 092.543.23 615:-

KUNGSFORS upphängningsske-
na med hyllplan/väggaller*, 
B64×D32×H80 cm. 

Rostfritt stål 192.543.32 665:-

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/
magnetlist*, B64×D32×H80 cm.

Askfaner/
rostfritt stål 392.543.26 804:-

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/stång/
väggaller*, B184×D32×H80 cm. 

Rostfrittstål/
askfaner 592.848.79 1995:-

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/diskställ/väg-
galler*, B124×D32×H102 cm.

Askfaner/rostfritt stål/
lackat stål 492.543.35 1361:-

KUNGSFORS 
upphängningsskena*, 
B4xD2xL80 cm.

Rostfritt stål 803.348.58 59:-

KUNGSFORS väggaller*, 
B56×H26,5 cm.

Rostfritt stål 803.349.19 149:-

KUNGSFORS diskställ*, 
B60xD30xH10 cm.

Rostfritt stål/
lackat stål 403.712.25 279:-

KUNGSFORS hyllplan*, 
B60xD30 cm

Askfaner 903.712.23 179:-
Rostfritt stål 503.349.25 199:-
Bambu 004.017.81 179:-

KUNGSFORS upphängningsske-
na med hyllplan/väggaller*, 
B184×D32×H160 cm. 

Rostfritt stål/
askfaner 292.543.41 3784:-

KUNGSFORS upphängnings-
skena med hyllplan/stång/ disk-
ställ/väggaller*, B184×D32×H80 cm. 

Askfaner/rostfritt stål/
lackat stål 892.543.38 2075:-



143*Läs mer om KUNGSFORS serien i köphjälpen KUNGSFORS.

KÖKSFÖRVARING

Väggförvaring

Köksöar och sideboards

Maxa förvaringsutrymmet och funktionaliteten i köket och få samtidigt en 
social samlingspunkt. En köksö eller ett sideboard ger dig mer utrymme för 
matlagning och förvaring utan att du behöver bygga om köket. 

VÄRDE vägghylla, B50×D21×H140 cm.

Vit 102.413.39 399:-

TORNVIKEN tallrikshylla, 
B80×D20×H100 cm.

Grå 003.944.22                 599:-
Off-white 603.916.56 599:-

TORVIKEN vägghylla, 
L120×D30×H24 cm, 

Grå 803.916.60                               399:-
Off-white 603.916.61 399:-

TORNVIKEN vägghylla, 
L50×D30×H24 cm.

Grå 803.592.12 299:-
Off-white 803.935.17 299:-

VADHOLMA vägghylla, 
B40×D20×H100 cm.

Svart 203.591.92 599:-

VÄRDE vägghylla, 5 krokar, 
B140×D21×H50 cm.

Vit 502.413.37 399:-

BOTKYRKA vägghylla,  
B80×D20×H20 cm.

Vit 402.797.31 199:-

TORNVIKEN vägghylla, 
B60×D30×H100 cm.

Grå 803.981.00  599:-
Off-white 203.980.99  599:-

TORNVIKEN köksö, 
L72xB52xH90 cm.

Grå/ek 203.916.58 1995:-
Off-white/ek 003.933.71 1995:-

VADHOLMA köksö, 
L79xB62,5xH90 cm.

Svart/ek 403.661.15 2495:-

TORNVIKEN köksö, 
L126xB77xH90 cm.

Grå/ek 803.933.72 2995:-
Off-white/ek 403.916.57 2995:-

VADHOLMA köksö, L126×B79×H90 cm. 

Svart/ek 203.591.54 3995:-

RIMFORSA arbetsbord, L120xB63.5xH92 cm.

Rostfritt stål/bambu 903.992.84 4495:-

VADHOLMA köksö med ställning, 
L126×B79×H90/193 cm. 

Svart/ek 592.762.28 4795:-
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Stänger och tillbehör

Kökstillbehör uppåt väggarna! Frigör mer bänkyta för matlagning och du får mer förvaring utan att du behöver 
bygga om köket. 

KUNGSFORS stång*, rostfritt stål.

L40 cm 004.424.99 29:-
L56 cm 403.349.16 39:-

KUNGSFORS s-krok*, H6cm.

Rostfritt stål 203.349.22 19:-/5st

KUNGSFORS ställ för surfplatta*, 
B26×D13×H12 cm. 
Rostfritt stål 203.349.17 79:-

KUNGSFORS krok*, D10×H8 cm. Den raka formen 
gör att du kan hänga flera köksredskap på en och 
samma krok. 
Rostfritt stål 703.796.92 19:-/3st

KUNGSFORS magnetlist*, B56 cm.

Rostfritt stål 403.349.21 149:-

KUNGSFORS magnetisk klämma*, H8 cm. De 
här magnetiska klämmorna ger mer utrymme på 
bänkskivan eftersom du kan hänga upp saker som 
recept, inköpslistor och bilder.
Rostfritt stål 003.349.23 39:-/3st

VIVALLA ställ för surfplatta, 
B26×D16×H17 cm. Du kan ställa stativet på 
bänkskivan eller hänga upp det på väggen 
för att få mer utrymme när du lagar mat. 
Stativet är stabilt nog för både böcker och 
surfplattor. Fäste till stång medföljer. 
Bambufaner 104.014.84 99:-

KUNGSFORS nätpåse, set om 2.  
Kombinera gärna med andra 
produkter i serien KUNGSFORS.
Bomull 203.728.34 49:-/2st

HULTARP stång, 60 cm.

Svart 004.487.69 49:-
Förnicklad 404.628.24 49:-
Polerad/
mässingsfärgad 504.487.76 59:-

HULTARP stång, 80 cm. 

Svart 204.487.73 59:-
Förnicklad 904.444.32 59:-
Polerad/
mässingsfärgad 304.487.77 69:-

HULTARP diskställ. 

Black 604.487.66 129:-
Förnicklad 204.444.35 129:-

HULTARP container, 14×16 cm.

Svart 304.444.54 49:-
Grön/
förnicklad 904.444.51 49:-
Vit/polerad
mässingsfärgad 104.628.30 59:-

HULTARP behållare, svart nät.

14×16 cm 704.628.27 59:-
31×16 cm 204.488.34 99:-

HULTARP krok, 11 cm, 2st.

Svart 804.488.31 29:-
Förnicklad 604.444.57 29:-
Polerad/
mässingsfärgad 904.488.40 39:-

HULTARP krok, 7 cm, 5st.

Svart 104.444.45 29:-
Förnicklad 504.488.37 29:-
Polerad/
mässingsfärgad 104.487.78 39:-

HULTARP magnetlist, 38 cm.

Svart 804.444.42 79:-

HULTARP köksrullehållare.

Svart 604.444.38 49:-
Förnicklad 604.628.37 49:-
Polerad/
mässingsfärgad 804.628.41 59:-

VADHOLMA hängande förvaring.
25x63cm. Det är enkelt att se och nå 
frukten och grönsakerna som ligger i 
korgen och den är också en dekorativ 
detalj i ditt hem.
Svart nät 104.613.50 129:-



RISATORP korg, L25×B26×H18 cm. 

Vit 902.816.18 79:-
Orange 504.957.77 79:-
Ljus olivgrön 704.515.98 79:-
Ljusrosa 704.691.31 79:-
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Med smarta behållare och lådor inuti lådor och skåp 
håller du dina saker organiserade och lätta att hitta.  

Ett bra tips är att förvara sakerna intill den plats där de 
används för att underlätta arbetsflödet. 

KUNGSFORS behållare*, Ø12,0×H26,5 cm. 

Rostfritt stål 003.349.18 79:-

 KUNGSFORS behållare*, B24×D12×H26,5 cm. 

Rostfritt stål 603.349.20 149:-
 

VARIERA låda med handtag, bambu.

L24×B17×H16 cm 902.260.52 89:-
L33×B24×H16 cm 702.260.53 139:-

VARIERA låda, B24×D17×H10,5 cm.

Högglans vit 301.550.19 29:-
Högglans svart 804.710.44 39:-
Högglans grön 104.710.47 39:-
Högglans grå 504.710.50 39:-

VARIERA låda, B33,5×D24×H14,5 cm.  

Högglans vit 701.772.55 49:-

Stänger och tillbehör

*Läs mer om KUNGSFORS serien i köphjälpen KUNGSFORS.

Behållare

NEREBY stång, björk.

40 cm 004.673.00 29:-
60 cm 904.763.43 39:-

NEREBY s-krok, 5st.

Vit 204.763.51 19:-

NEREBY hängande förvaring.

Natur 004.915.69 59:-

NEREBY behållare.

Natur 904.290.97 29:-

NEREBY hängande förvaring för till-
behör.
Natur 804.672.97 59:-

NEREBY kasse natur.

Natur 504.667.32 59:-

NEREBY vägghylla 40×10 cm.

Björk 904.659.24 59:-

BEKVÄM kryddhylla, asp.

Asp 204.871.75 29:-



VARIERA lådmatta. Dämpar ljud och skyddar 
lådor och hyllplan mot repor. Lätt att klippa till 
önskad storlek. L150×B50 cm. 
EVA-plast. Transparent.

800.128.53 49:-

UTRUSTA lås för kökslådor/skåp, 4-pack. Barn 
är nyfikna och kan använda köket på sätt som du 
aldrig skulle föreställa dig. Med det här låset kan du 
enkelt hindra dem från att komma åt skåp och lådor 
utan att begränsa deras naturliga nyfikenhet. Svart.

804.536.10 29:-

Skydd 

Lådmattor och hyllskydd dämpar ljud samt skyddar 
hyllor och lådor mot repor. Dessutom är låset för 

kökslådor och skåp ett enkelt sätt att göra köket till en 
säkrare plats för dina barn.

PASSARP lådmatta. Dämpar ljud och skyddar 
lådor och hyllplan mot repor. Lätt att klippa till 
önskad storlek. Polyester. Grå.
48 cm 504.715.59 49:-
96 cm 203.159.66 79:-

VARIERA hyllskydd. Skyddar skåpet i händelse av 
läckage och leder vattnet till framkanten på hyllan 
eller skåpets bas, så att du omedelbart upptäcker 
läckaget.

602.819.93 99:-

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

402.819.94 159:-
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Våra diskbänkstillbehör hjälper dig med alla 
aktiviteter i och omkring diskhon när du ska 
skölja grönsaker eller diska. Dessutom hjälper 
de dig att spara både vatten och utrymme.

Diskbänkstillbehör

KNIPEN diskmedelspump. Monteras i diskhon eller 
bänkskivan för att du alltid ska ha diskmedlet nära 
till hands. Diskmedlet kan fyllas på ovanifrån. H32 
cm. 5 dl. Rostfritt stål, propenplast och etenplast.

703.417.22 149:-

GRUNDVATTNET matta. Du kan placera mattan 
i diskhons botten för att samla upp matavfall när 
du lagar mat eller för att skydda ytan mot slitage. 
L32×B26 cm. Etenplast. Grå.

103.142.84 29:-

GRUNDVATTNET durkslag. Durkslaget har en 
platt botten som du kan använda som diskställ 
för exempelvis glas för att frigöra arbetsyta på 
bänkskivan. L46×D16×H9 cm. Propenplast och 
syntetiskt gummi. Grå. 

903.142.80 29:-

GRUNDVATTNET låda. Passar i durkslaget 
GRUNDVATTNET och kan användas för att skilja 
på olika ingredienser när du förbereder mat. 
L17×B14×H8 cm. Propenplast och syntetiskt gummi. 
Grå.

103.142.98 29:-

NORRSJÖN durkslag. Durkslaget har utformats 
så att det vilar stadigt på diskhons kanter. Passar 
till NORRSJÖN inbyggnadsdiskhoar, 37×44 cm eller 
större. L42×B19×H9 cm. Rostfritt stål. 

003.397.13 199:-

NORRSJÖN skärbräda. Du kan placera skärbrädan 
över diskhon för att frigöra yta på arbetsbänken 
och för att dölja smutsig disk. Passar  till NORRSJÖN 
inbyggnadsdiskhoar, 54×44 cm eller 73x44 cm. 
L44×B42 cm. Tjocklek 1,6 cm. Massiv oljad ek. 

403.397.11 149:-

GRUNDVATTNET diskbalja. Du kan använda 
diskbaljan som avdelare i en diskho med 1 ho och 
på det sättet skapa 2 hoar. Spara vatten genom 
att diska i diskbaljan i stället för under rinnande 
vatten. L39×B23×H16 cm. Propenplast och syntetiskt 
gummi. Grå.

803.142.85 79:-
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BEKVÄM köksstege/pall, B45×D39×H50 cm.

Asp 102.255.89 129:-
Svart 404.638.52 159:-
Vit 401.788.88 159:-

BEKVÄM trappstege, 3 steg, 
B37×D49×H63 cm. 

Bok 901.904.11 299:-
Svart 902.198.29 399:-

 MÄSTERBY köksstege/pall, B43×D40×H50 cm.

Beige 403.320.74 249:-

Köksstegar/pallar

RISATORP rullvagn, L57×B39×H86 cm, vit.

202.816.31 599:-

RÅSKOG rullvagn, L35×B45×H78 cm. 

Grågrön 904.431.35 399:-
Svart 903.339.76 399:-
Vit 203.829.32 399:-

FLYTTA rullbord, L98×B57×H86 cm.  
Hjulen är låsbara för ökad stabilitet. 
Rostfritt stål.

000.584.87 1495:-

STENSTORP rullbord, B43×D45/62×H90 cm. 

Svartbrun/ek 202.198.37 995:-
Off-white/ek 402.019.16 995:-

KUNGSFORS rullbord, L60×B40×H90 cm. 
Rostfritt stål.

803.349.24 1295:-

Rullbord

Med en rullvagn får du extra förvaring och med ett 
rullbord får du både mer förvaring och mer arbetsyta i 
köket. De får plats nästan överallt och 

dessutom är de enkla att flytta vid behov - och det bäs-
ta av allt är att du inte behöver bygga om köket.  

Ibland behöver man bara lite hjälp upp. Med våra köks-
stegar/pallar når du även de översta hyllorna.

BEKVÄM rullbord, L58×B50×H85 cm,  
massiv björk.

302.403.48 499:-

NISSAFORS rullvagn, L50,5×B30×H83 cm.

Svart 203.997.77 349:-

Vit 404.657.33 349:-

Rödorange 804.657.45 349:-

FÖRHÖJA rullbord, L100×B43×H90 cm, oljad, 
klarlackad massiv björk.

800.359.20 995:-

 TENHULT, B43×D40×H50 cm.

Bambu 404.480.36 149:-

GRUBBAN köksstege/pall, B40xD45xH43cm 
Max last 100 kg.
Svart/björk 504.729.50 129:-
Vit/björk 304.424.07 129:-
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METOD kökssystem 
Hur länge gäller garantin? 
Garantin för METOD kökssystem gäller i 
tjugofem (25) år från ursprungligt inköps-/
leveransdatum. Originalkvittot/original-
fraktsedel måste kunna  uppvisas för att 
garantin ska gälla.

 
Vad omfattas av den här garantin?
Garantin gäller endast för hemmabruk och täcker 
material- och produktionsfel för METOD kökssystem.

Garantin omfattar följande delar i METOD kökssystem: 

• Skåpstommar 
• Luckor och lådfronter
• EXCEPTIONELL mjukstängande fullutdragslådor med 

tryck- och öppna funktion och inbyggda dämpare
• MAXIMERA mjukstängade fullutdragslådor
• UTRUSTA gångjärn, UTRUSTA gångjärn med 

inbyggda dämpare
• UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag
• UTRUSTA hyllplan i härdat glas och melamin
• UTRUSTA hörnskåpsinredning och 

hörnskåpskaruseller 
• UTRUSTA konsol för ugn
• UTRUSTA skarvkoppling för dörrar
• UTRUSTA beslag för att montera låda på dörr
• UTRUSTA stödram för källsorteringskärl
• METOD upphängningsskena
• Ben och socklar
• Täcksidor
• Dekor-/krönlister
• Bänkskivor
• Väggplattor
• Diskhoar/diskbänkar (utom FYNDIG diskho)
• VÅGLIG, DISKAD och UTRUSTA kopplingsskena för 

lådfronter/luckor

UTRUSTA trådkorgar, TORNVIKEN, VADHOLMA har tio 
(10) års garanti. 
 
UTRUSTA tryck-och-öppna-beslag elektriskt har fem (5) 
års garanti. 
 
Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? 
KNOXHULT kökssystem, SUNNERSTA minikök, FYNDIG 
diskho samt knoppar och handtag.   
 

KÖKSBLANDARE 
 

Hur länge gäller garantin?
Garantin för köksblandare gäller i 
tio (10) år från ursprungligt inköps-/
leveransdatum. Originalkvittot/
originalfraktsedel måste kunna uppvisas 
för att garantin ska gälla.

Vad omfattas av den här garantin?
Tio (10) års garanti gäller för alla IKEA köksblandare 
(utom LAGAN). Den här garantin gäller endast för 
hemmabruk och omfattar material- och produktionsfel 
i alla köksblandare. 
 
Vad omfattas inte av den här garantin?
Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, 
hack, repor eller skador som orsakats av slag, 
olyckshändelser eller vattenburet skräp. Den omfattar 
inte heller filtret/strålsamlaren som bör rengöras 
regelbundet samt bytas ut när den är utsliten.
 
Certifiering
Alla våra köksblandare är godkända av 
certifieringsorganet SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut för att uppfylla de krav som 
råder på marknaden. Certifieringsnumret visas i 
monteringsanvisningen som finns i köksblandarens 
förpackning. 

KNYCKLAN elektronisk diskmaskinsavstängning har tio 
(10) års garanti.

ENHET kökssystem

Hur länge gäller garantin?
Garantin för ENHET kökssystem gäller 
i tio (10) år från ursprungligt inköps-/
leveransdatum. Originalkvittot/
originalfraktsedel måste kunna uppvisas 
för att garantin ska gälla. 

Vad omfattas av den här garantin?
Garantin gäller endast för hemmabruk och täcker 
material- och produktionsfel för ENHET kökssystem.

Vilka produkter omfattas inte av den här 
garantin? 
Knoppar och handtag. 
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ALLMÄNNA VILLKOR 
 
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEA undersöker produkten och avgör om  
problemet omfattas av garantin. Om IKEA anser att 
produkten omfattas av garantin betalar IKEA för re-
peration, reservdelar, arbete och eventuella personal 
resor, förutsatt att produkten går att reparera utan 
särskilda kostnader för IKEA. IKEA åtgärdar endast fel 
och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. 
Reparationer som inte har godkänts av IKEA eller nå-
gon behörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar 
tillfaller IKEA. Om produkten inte längre säljs av IKEA, 
erbjuder IKEA en lämplig ersättningsprodukt. Det är 
IKEA som avgör vad som är en lämplig ersättnings- 
produkt. 

Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga inköps-/leve-
ransdatum. Originalkvittot/originalfraktsedel måste kunna 
uppvisas för att garantin ska gälla.

Följ våra monteringsanvisningar och bruks- 
anvisningar noggrant. Garantin gäller inte produkter 
som har förvarats, monterats eller installerats fel-aktigt, 
använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats 
till utseende/funktion - till exempel omlackering eller 
rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga 
rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt 
slitage, repor, märken eller skador som orsakats av 
stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om 
produkten har placerats utomhus i en fuktig eller kor-
rosiv miljö, eller om produkten har använts i annat sam-
manhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges. 
Garantin omfattar inte skador som uppstått indirekt eller 
till följd av användandet av produkten. 

Mer information finns i garantivillkoren och  
beskrivningen för varje produkt. 

Skötselanvisningar 
Produktens skötselanvisningar måste ha följts för att 
kunna utnyttja garantin. Du hittar alla skötselanvisning-
ar på IKEA.se och på IKEA varuhusen.

Eftermarknadsservice
För att kunna erbjuda funktionella produkter som 
tillgodoser dina behov och förväntningar, förnyar vi 
varje år vårt produktsortiment. Vi erbjuder två (2) års 
eftermarknadsservice på dina IKEA köksluckor och 
lådfronter, utom accentluckor. Det innebär att du kan 
komplettera ditt kök med luckor, lådfronter, socklar, 
dekor-/krönlister och täcksidor så långt lagret räcker 
i upp till två år efter att dessa produkter har utgått ur 
sortimentet. Du kan lita på att vi alltid gör allt vi kan för 
att du ska bli nöjd med ditt IKEA kök. 

Tillämpning av nationella eller regionala lagar
Garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter, men du 
kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika 
länder eller regioner. IKEA tillämpar konsumentköplagens 
och köplagens reklamationsrätt. 

Så här kontaktar du oss
Besök ditt IKEA varuhus eller kontakta IKEA kundser-
vice på telefon 0775-700 500, alternativt via IKEA.se/
kundservice  Du hittar adresser till IKEA varuhusen på 
IKEA.se  Spara alltid ditt originalkvitto/originalfrakt-
sedel. Det gäller som inköpsbevis och måste kunna 
uppvisas för att garantin ska gälla. Läs mer i våra 
garantibroschyrer som du hittar i ditt IKEA varuhus och 
på IKEA.se/garanti 
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HITTA DIN STIL
Nu är det dags att börja drömma, titta på 
lite bilder och fundera på hur ditt drömkök 
egentligen ser ut. Den här köphjälpen ger 
dig en överblick över några av möjligheterna. 
Men det finns så mycket mer. Du hittar fler 
idéer och mer inspiration på IKEA.se och i ditt 
IKEA varuhus.

TA MÅTT
När du mäter är det viktigt att du är
noggrann och tar god tid på dig så att 
allt blir rätt. Det är de här måtten som 
kommer att utgöra grunden för din pla-
nering. Exakt hur du ska mäta kan du se i 
vår Planeringsguide, som finns i ditt IKEA 
varuhus och på IKEA.se

IKEA köken är designade så att du 
ska kunna installera dem själv. Till 
höger kan du se några av de olika 
stegen i processen. Undrar du över 
något? Våra köksexperter i IKEA 
varuhuset eller på telefon svarar 
gärna på dina frågor. Du kan också 
läsa mer på IKEA.se/kök 

Så köper du ditt IKEA® kök

Fler tips och verktyg

Vi kan hjälpa dig
Läs mer om mätservice på s. 04

Köpguide för vitvaror
Den här köpguiden är 
fylld med vitvaror som är 
utvecklade för att passa 
perfekt i våra kök. Här hittar 
du detaljerad information om 
stilar, funktioner och priser. 
Köp ett exemplar i ditt lokala 
IKEA varuhus eller hitta det 
online på IKEA.se/kataloger

Installationsguider
I våra köksinstallationsguider får du tips och 
användbar information om hur du installerar 
ditt nya kök från IKEA på rätt sätt. Du hittar 
den på ditt lokala IKEA varuhus och på IKEA.
se/kataloger

METOD 
köksstommar
Den här köpguiden ger dig 
allt du behöver veta för att 
planera insidan av skåp 
och lådor så effektivt som 
möjligt. Hämta en i ditt lokala 
IKEA varuhus eller läs den 
online på IKEA.se/kataloger

ENHET 
kökssystem
Den här köpguiden ger dig 
allt du behöver veta för att 
planera insidan av skåp 
och lådor så effektivt som 
möjligt. Hämta en i ditt lokala 
IKEA varuhus eller läs den 
online på IKEA.se/kataloger

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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TIPS OCH RÅD

BESTÄLL
När du är nöjd med din planering är du väl-
kommen in till ditt IKEA varuhus för att träffa 
våra köksexperter. De går igenom din ritning 
tillsammans med dig och hjälper dig om det 
är något du är osäker på. När ni sedan är klara 
kan du beställa ditt kök, inklusive leverans och 
installationsservice. 

PLANERA
Det är när du planerar ditt kök som dina 
drömmar och idéer tar form. Använd vårt 
planeringsverktyg IKEA Home Planner. 
Vill du ha hjälp så kan du boka tid med en 
köksspecialist i varuhuset, på telefon eller ett 
hembesök. 

INSTALLERA
Våra kök är designade så att du själv enkelt 
ska kunna installera dem. Du kan börja med 
att hämta vår installationsguide i varuhuset. 
Den visar steg för steg hur du installerar ditt 
kök. 

Vi kan hjälpa dig
Läs mer om köksplanering på s. 04

Vi kan hjälpa dig
Läs mer om plock och leverans 
på s. 04

Vi kan hjälpa dig
Läs mer om installation på s. 04

Planeringsguide
Vår planeringsguide är din guide till att mäta, 
beställa och installera ditt nya kök från IKEA. 
Hämta den på ditt lokala IKEA varuhus eller läs 
på IKEA.se/kataloger

IKEA Planeringsverktyg för kök
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 eller online kan du diskutera 
och få många råd från våra köksexperter. 
Börja planera ditt METOD kök på IKEA.se/
planeringsverktyg

ENHET kökskonfigurator
Du kan använda ENHET kökskonfigurator till 
att göra köpet så snabbt och smidigt som 
möjligt. Online hittar du färdiga, kompletta 
kökslösningar som våra designexperter har 
satt ihop baserat på många års erfarenhet av 
köksdesign. När du har valt din favoritlösning 
med ett klick kan du anpassa funktioner som 
fronter, bänkskiva, diskho, kran, knoppar/
handtag och vitvaror.

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
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