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KNOXHULT
KÖPHJÄLP

Kökssystem

SKÖTSEL
Rengör skåpen med trasa fuktad 
i vatten eller diskmedel utan slip-
medel. Eftertorka med torr trasa. 
Våta fläckar ska alltid torkas av så 
snabbt som möjligt för att undvika 
att fukt tränger igenom.  

SÄKERHET:
Skåpen måste fästas i väggen. 
Montering och installations bör 
utföras av kvalificerad person. 
Är du osäker på installationen, 
kontakta en behörig fackman. 
Eftersom väggmaterialen kan 
variera medföljer inga fästbeslag. 
Kontakta en bygghandel för råd-
givning om lämpliga fästbeslag 
för dina väggar. Man bör vara två 
för att montera skåpen. 

BRA ATT VETA:
Gångjärnen är justerbara
vertikalt, horisontellt och på
djupet. Det gör det lättare att 
montera luckorna på exakt rätt 
position. Luckorna kan monteras 
för öppning till vänster eller 
höger. Benen kan justeras så att 
stommen står stadigt även på 
ojämna ytor. 

Kompletta köksskåp till ett bra pris
Letar du efter ett enkelt kök med bra kvalitet till ett lågt pris?  
I KNOXHULT köksystem finns sex kompletta skåp med luckor,  
lådor, hyllor och bänkskiva. Alla bänk- och väggskåp har rep- 
tåliga folierade ytor som är lätta att göra rent, både på insidan  
och på utsidan. Komplettera med ditt val av diskho, blandare,  
vitvaror och knoppar/handtag.



I nedan visade kombinationer ingår bänkskiva, hyllor, lådor, gångjärn, socklar, diskho, vattenlås och köksblandare.  
Du behöver bara komplettera med ditt val av knoppar/handtag samt vitvaror. 

KOMBINATIONER

Total storlek: B182×D61×H220 cm

Totalt pris 
Vit 691.804.66 2696:-
Grå 791.804.42 3046:-

Delar som ingår i den här kombinationen
KNOXHULT bänkskåp med luckor och låda, B180 cm 1 st
KNOXHULT väggskåp med luckor, B120 cm 1 st
FYNDIG inbyggnadsdiskho, 1 ho, 45×39 cm 1 st
LILLVIKEN vattenlås/bottenventil, 1 ho 1 st
LAGAN köksblandare 1 st

Totalt pris 
Vit 491.804.67 4043:-
 
 

Delar som ingår i den här kombinationen
KNOXHULT bänkskåp med luckor och låda, B180 cm 1 st
KNOXHULT bänkskåp med lådor, B40 cm 1 st
KNOXHULT väggskåp med luckor, B120 cm 1 st
KNOXHULT väggskåp med lucka, B60×H60 cm 1 st
KNOXHULT väggskåp med lucka, B40×H75 cm 1 st
FYNDIG inbyggnadsdiskho, 1 ho, 45×39 cm 1 st
LILLVIKEN vattenlås/bottenventil, 1 ho 1 st
LAGAN köksblandare 1 st

Total storlek: B224×D61×H220 cm

KNOXHULT bänkskåp med luckor och låda.  
Du kan installera en diskho och anpassa förvaringen 
med de 2 flyttbara hyllplanen. Låda med utdrags-
stopp. Bänkskivan har 1 cm överhäng på varje sida. 
L122×D61×H90 cm. Skåpsbredd 120 cm.
Vit 303.267.90 1295:-
Grå 503.267.94 1495:-

KNOXHULT bänkskåp med luckor och låda.  
Du kan installera en diskho och anpassa förvaringen 
med de 2 medföljande hyllplan. Bänkskivan har 1 cm 
överhäng på varje sida. Kompletteras med integrerad 
ugn, häll, diskho och köksblandare. B182×D61×H90 cm. 
Skåpsbredd 180 cm.
Vit 703.267.88 1549:-

Grå 203.267.95 1749:-

KNOXHULT bänkskåp med lådor. Låda med utdrags-
stopp. Bänkskivan har 1 cm överhäng på varje sida. 
B42×D61×H90 cm. Skåpsbredd 40 cm.

Vit 903.267.87 799:-

KNOXHULT väggskåp med lucka. Du kan anpassa 
förvaringsutrymmet med det flyttbara hyllplanet. 
Dörren kan monteras för öppning åt vänster eller höger. 
B40×D31×H75 cm.

Vit 503.267.89 249:-

KNOXHULT väggskåp med lucka. Du kan anpassa 
förvaringsutrymmet med det flyttbara hyllplanet. 
B60×D31×H60 cm.

Vit 103.267.91 299:-

KNOXHULT väggskåp med luckor. Du kan anpassa 
förvaringen med de 2 medföljande hyllplanen. Dörrarna 
kan monteras för öppning åt vänster eller höger. 
B120×D31×H75 cm.

Vit 903.267.92 549:-
Grå 003.267.96 699:-

ALLA DELAR OCH PRISER
Köksskåpens stommar är gjorda i 16 mm tjocka spånskivor. Stommar och fronter är belagda med folie som ger en reptålig yta som är lätt att hålla ren.  
Med skåpen medföljer bänkskiva i ekmönstrad laminat, hyllplan, lådor, gångjärn och sockel. Komplettera med ditt val av diskho, köksblandare samt  
vitvaror och knoppar/handtag. 
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