
Köphjälp

Alla produkter (som visas här) kanske inte finns på varuhuset. Kontakta personalen 
eller besök IKEA.se för att få mer information. Mer detaljerad produktinformation 
finns på prislappen och på internet. Alla enheter måste monteras.

Planera mindre, lev mer
ENHET är enkel att köpa och lika lätt att uppdatera när du behöver det 
– eller helt enkelt känner för det. Du kan välja mellan färdiga kombina-
tioner online och köpa din favorit med några klick. Alla delar är enkla 
att montera 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 stadiga metallramar kan du visa upp dina favorit-
saker och gömma resten. Badrumsenheterna ENHET finns även i olika 
bredder och djup, vilket gör dem enkla att anpassa till ett mindre 
utrymme.

ENHET
Badrumsserie

Design
Francis Cayoutte & 
Eva Lilja Löwenhielm

Bra att veta
Obs! ENHET dörrar och fronter 
säljs separat. Du kan antingen 
planera en egen kombination med 
hjälp av IKEA planeringsverktyg 
eller välja ett av de fördesignade 
ENHET badrummen. Om du vill 
se alla ENHET-badrum går du till 
sidan 8 med kombinationer. 

Läs mer i garanti-
broschyren.
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Så här planerar du

Vad vill du förvara?
Börja med att tänka igenom vilka förvaringsbehov du har i 
badrummet. Tänk på vad du ska göra i badrummet, som tvätt, 
dusch och kroppsvård. Hur många använder badrummet och 
när brukar det bli trångt? Utifrån detta kan du planera hur 
många förvaringsenheter du behöver och bestämma om en 
lösning med lådor eller dörrar passar bäst för dina behov. 
Tänk på väggutrymmet du har i badrummet eftersom det blir 
perfekt för hyllor som tar väldigt lite plats men som ger massor 
av förvaringskapacitet för alla hygienprodukter och vårdande 
produkter som förvaras i badrummet.

Hur mycket utrymme har du?
Bestäm dig för var du ska placera spegeln och börja bygga upp 
ditt nya badrum kring det utrymmet. Se om du har tillräckligt 
med utrymme för ytterligare en förvaringsenhet som ett högt 
skåp eller en hylla. Skissa upp rummet, mät bredden och höjden 
från golvet. Om du har ett smalt badrum är möbeldjupet viktigt. 
För smala badrum kan du överväga grunda ENHET skåp med 15 
och 30 cm djup. Gör detaljerade mätningar, notera duschområ-
det och det utrymme som behövs för rörledningarna och som 
kan påverka din förvaringslösning.

Vill du ha en färdig kombination?
Vi har gjort det mycket enklare att köpa ENHET badrum vare 
sig det är på IKEA.se eller i varuhuset. Vi har skapat färdiga 
kombinationer som du kan välja efter att du har övervägt vilken 
typ av förvaring du behöver. Kombinationerna är varierade och 
har utformats för att passa en mängd olika förvaringsbehov och 
stilar. Titta på kombinationerna i den här köphjälpen på sidan 8. 
Du kan köpa dem i varuhuset eller på IKEA.se. 

Vill du skapa en egen lösning? Följ de här enkla stegen med 
hjälp av den ytterligare informationen i köphjälp:

1. Välj ett underskåp 
ENHET finns med öppna och stängda lösningar. De öppna 
underskåpsstommarna kan fungera både under tvättstället 
som kommod och som en extra hylla bredvid. Du kan också 
välja mellan olika vägghyllor för att bygga mer förvarings-
utrymme runt din kommod och maximera förvaringsmöj-
ligheterna. De öppna underskåpen har en bredd på 40 eller 
60 cm och ett djup på 40 cm. Väggstommarna har en bredd 
på 40 eller 60 cm och ett djup på 15 cm. Det finns också en 
hög stomme med 30 cm bredd och 180 cm höjd. Du kan välja 
mellan vit, antracit och röd-orange färg. Det senare finns inte 
för alla lösningar.  
 
De stängda skåpen med trästomme har två funktioner – 
antingen med en hylla eller två lådor, så du kan välja den 
funktion som passar bäst i ditt badrum. Underskåpen finns 
med 40, 60 och 80 cm bredd tillsammans med en högskåps-
funktion med 30 cm bredd och 180 cm höjd. Du kan välja 
mellan vita och grå färger för underskåpen. Det unika med 
de här stommarna är att de fungerar perfekt tillsammans 
med de öppna stommarna i badrumsserien ENHET så att du 
kan mixa och matcha och skapa en unik lösning som verkli-
gen är din egen.

2. Välj tillbehör 
Det finns ett brett utbud av tillbehör som kan kombineras 
med ENHET öppna stommar för att ge ENHET lösningen mer 
funktionalitet och mångsidighet. Krokarna och skenan kan 
skapa utrymme för många handdukar att hänga och torka 
samtidigt, eller också blir behållaren SKATTÅN perfekt för alla 
dina sminkborstar. TAVELÅN-brickorna passar för förvaring 
av småsaker som hårspännen och smycken och den vridbara 
hyllan kan bli din favoritplats för nagellack eller rakningspro-
dukter. Alla funktioner hos tillbehör för ENHET finns på sidan 
20. 

3. Välj uttryck 
Till sist väljer du färg och uttryck på dina fronter. Fronterna 
finns i vitt, vitpigmenterad ek, grått, betonguttryck, spegel-
dörrar med ram och rena spegeldörrar, så möjligheterna är 
många. Du behöver bara välja det uttryck som passar bäst 
för din stil och ditt badrum, så blir det fantastiskt snyggt!
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Det är enklare än du tror att hitta rätt skåp. På den här sidan får du en översikt av alla skåp, 
stommar och tillgängliga storlekar i ENHET system. På följande sidor hittar du alla tillgängliga 
artiklar och priser.

Utformat för att passa ditt utrymme

Skåp med dörrar

Högskåp med hyllor
H 180 cm
finns i 
B 30 × D 30 cm

Väggskåp med hyllor
H 75 cm
finns i 
B 40 × D 15 cm  B 40 × D 30 cm 
B 60 × D 15 cm  B 60 × D 30 cm 
B 80 × D 15 cm  B 80 × D 30 cm 

Bänkskåp för handfat med hyllor
H 60 cm
finns i
B 40 × D 40 cm
B 60 × D 40 cm
B 60 × D 30 cm
B 80 × D 40 cm

Underskåp för handfat med två lådor
H 60 cm
finns i
B 40 × D 40 cm
B 60 × D 40 cm
B 80 × D 40 cm
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Öppna stommar

Högstomme med hyllor
H 180 cm
finns i 
B 30 × D 30 cm
B 60 × D 30 cm

Basstomme med hyllor
H 60 cm
finns i
B 40 × D 40 cm
B 60 × D 40 cm

Basstomme för handfat med hyllor
H 60 cm
finns i
B 60 × D 40 cm

Väggstomme med hyllor
H 75 cm
finns i
B 40 × D 15 cm  B 40 × D 30 cm 
B 60 × D 15 cm  B 60 × D 30 cm 
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Här är en liten guide som förklarar hur du kan sätta ihop din 
egen ENHET badrumslösning. En lista med alla delar finns på 
sidan 17. Om du vill titta på våra färdiga lösningar går du till 
sidorna 8-16 i den här köpguiden eller till IKEA.se.

Hur man kombinerar

Andra delar som ingår i denna kombina-
tion: 
ENHET-skena för krokar, 37 cm, vit 104.657.39 1 st.
ENHET krok, 6 × 24 mm, vit, 2-p 004.657.54 2 st.
BILLSBRO handtag, 120 mm, vitt, 2-p 503.343.03 1 st.
BILLSBRO handtag, 40 mm, färg: rostfritt stål, 2-p 603.235.92 1 st.
TAVELÅN bricka, 2-p 504.657.56 1 st.

 

1× 
ENHET skåp-- 
stomme för  
handfat med  
2 lådor
60 × 40 × 60 cm

1× 
ENHET 
lådfront
60 × 30 cm, 
2-p

2× 
ENHET basstom-
me med hyllor
40 × 40 × 60 cm

1× 
ENHET  
väggskåp  
med 2 hyllor.
60 × 15 × 7 cm

2× 
ENHET 
spegeldörr 
30 × 75 cm

2× 
ENHET 
väggstomme 
med hyllor  
40 × 15 × 75 cm

1× 
TVÄLLEN 
tvättställ, 
enkel 
64 × 43 × 5 cm 

1× 
RÄNNILEN 
vattenlås

1x 
BROGRUND 
blandare

+ + + + + + + + =

ENHET/TVÄLLEN badrumsmöbler. set om 18. 140 × 43 × 65 cm.

Denna kombination 793.376.12         4323:-
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Komplettera din kombination med belysning

Så här bygger du
SILVERGLANS ljuslist är enkel att installera.

• När du börjar bygga ditt system måste du ta reda på bredden 
på dina stommar. Exempel för ett skåp med 60 cm bredd 
behöver du SILVERGLANS ljuslist 60 cm.

• Välj antal SILVERGLANS ljuslister du behöver.

• Lägg till SILVERGLANS LED drivare. Du kan koppla ihop upp 
till 5 enheter i en transformator om enhetens sammanlagda 
strömförbrukning inte överskrider 30W.

• Om du ska använda drivaren SILVERGLANS i ett badrum 
måste den anslutas till din befintliga fasta elinstallation.

• Komplettera med TRÅDFRI trådlös dimmer för att styra din 
belysning. Para dimmern med SILVERGLANS drivare och hela 
belysnings kombinationen styrs på en och samma gång.

• Med TRÅDFRI gateway kan du styra all din TRÅDFRI anslutna 
belysning via smart appen IKEA HOME eller röstassaisenten. 
Skapa ljusstämningar med annan IKEA Smart belysning.

• Väljer du en färdig ENHET lösning lägg bara till SILVERGLANS/
TRÅDFRI ljuskit från kombinationerna på s.23.

Delar

SILVERGLANS LED ljuslist.
Längd
Antracit: 40 och 60 cm.
Vit: 40, 60 och 80 cm.

SILVERGLANS LED drivare.
30W.

TRÅDFRI trådlös dimmer.
Vit

TRÅDFRI gateway.

Kombination

SILVERGLANS LED Ljuslist för badrum 60 cm (5.4W) 1 st
SILVERGLANS LED Ljuslist för badrum 40 cm (3.4W) 4 st
SILVERGLANS drivare för badrum (30W) 1 st
TRÅDFRI trådlös dimmer 1 st
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ENHET badrumsmöbler

Det har förmodligen aldrig varit enklare att få ett komplett 
badrum. 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 badrum som passar dina behov och din 

smak. Genom att kombinera öppen och stängd förvaring och 
olika färger samt lägga till önskade tillbehör kan du få igång ett 
fullt funktionellt och personligt badrum på nolltid.

EN B100 EN B101 EN B102

EN B103 EN B104 EN B105

EN B106 EN B107 EN B108 

EN B109 EN B110 EN B111
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EN B100 – med 44 cm brett handfat.
Den här kombinationen är en perfekt kombination av öppen och stängd förvaring samt 
alla funktioner du behöver. Den finns med 3 olika bredder på handfatet – 44, 64 och 
84 cm.

Denna kombination 
med 44 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 893.374.09 1935:- 193.375.73 1935:- –
Lucka med grå ram – – – – 593.375.71 2009:-
Lucka med ekeffekt 493.375.76 1979:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt
 

393.375.72 2009:- – – – –

EN B100 – med 64 cm brett handfat.
Den här kombinationen är en perfekt kombination av öppen och stängd förvaring samt 
alla funktioner du behöver. Den finns med 3 olika bredder på handfatet – 44, 64 och 84 cm.

Denna kombination 
med 64 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 493.375.81 2324:- 293.375.82 2324:- – –
Lucka med grå ram – – – – 693.375.80 2488:-
Lucka med ekeffekt 593.375.85 2388:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

393.375.86 2488:- – – – –

EN B100 – med 84 cm brett handfat.
Den här kombinationen är en perfekt kombination av öppen och stängd förvaring samt 
alla funktioner du behöver. Den finns med 3 olika bredder på handfatet – 44, 64 och 
84 cm.

Denna kombination 
med 84 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 993.375.88 2644:- 793.375.89 2644:- – –
Lucka med grå ram – – – – 193.375.87 2768:-
Lucka med ekeffekt 193.375.92 2708:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 993.375.93 2768:- – – – –

EN B101 – med 33 cm djupt handfat.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med 
alla funktioner du behöver. Den finns i två olika djup – 33 och 43 cm.

Denna kombination 
med B 64 × D 33 cm 
handfat med

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 893.383.24 3019:- 593.383.25 3019:- – –
Lucka med grå ram – – – – 093.383.23 3487:-
Lucka med ekeffekt 993.383.28 3137:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

793.383.29 3287:- – – – –
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ENHET badrumsmöbler
Obs! Belysning ingår inte.
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ENHET badrumsmöbler
Obs! Belysning ingår inte.

EN B101 – handfat 43 cm djupt.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns i två olika djup – 33 och 43 cm.

Denna kombination 
med B 64 × D 33 cm 
handfat med

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 393.383.31 3119:- 193.383.32 3119:- – –
Lucka med grå ram – – – – 493.374.11 3587:-
Lucka med ekeffekt 493.383.35 3237:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

293.383.36 3387:- – – – –

EN B102 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Finns endast med 64 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 64 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 693.374.10 3787:- 493.376.04 3787:- – –
Lucka med grå ram – – – – 893.376.02 3837:-
Lucka med ekeffekt 793.376.50 3967:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 593.376.51 4037:- – – – –
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EN B103 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns med 64 och 84 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 64 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 293.376.38 3525:- 093.376.39 3019:- – –
Lucka med grå ram – – – – 493.376.37 3674:-
Lucka med ekeffekt 493.376.42 3614:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

293.376.43 3634:- – – – –

EN B103 – handfat, 84 cm brett.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns med 64 och 84 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 84 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 193.382.85 3935:- 993.382.86 3935:- – –
Lucka med grå ram – – – – 493.382.84 4184:-
Lucka med ekeffekt 393.382.89 4054:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

193.382.90 4054:- – – – –
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EN B104 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger perfekt öppen förvaring så att du kan visa upp dina favorit-
produkter i badrummet. Den finns i 2 olika uttryck – vitt och antracit.

vit stomme antracit stomme röd stomme
893.376.35 3980:- 693.376.36 3980:- – –

EN B106 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns med 64 och 84 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 64 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 993.376.54 2751:- 693.376.55 2751:- – –
Lucka med grå ram – – – –  193.376.53 3055:-
Lucka med ekeffekt 093.376.58 2915:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

893.376.59 3015:- – – – –

EN B105 – handfat, 44 cm brett. 
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Finns endast med 44 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 44 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 493.383.16 3243:- 293.383.17 3243:- – –
Lucka med grå ram – – – – 693.383.15 3436:-
Lucka med ekeffekt 693.383.20 3376:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

293.374.12 3436:- – – – –
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EN B106 – handfat, 84 cm brett. 
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns med 64 och 84 cm brett handfat.

Denna kombination 
med 84 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 393.383.45 3181:- 193.383.46 3181:- – –
Lucka med grå ram – – – – 693.383.44 3465:-
Lucka med ekeffekt 593.383.49 3245:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

393.383.50 3305:- – – – –
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ENHET badrumsmöbler
Obs! Belysning ingår inte.
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ENHET badrumsmöbler
Obs! Belysning ingår inte.

EN B107 – två handfat, 64 cm breda.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med 
alla funktioner du behöver. Den finns endast med två stycken 64 cm breda handfat.

Denna kombination 
med två 64 cm breda 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 893.383.38 4643:- 693.383.39 4741:- – –
Lucka med grå ram – – – – 093.383.37 5301:-
Lucka med ekeffekt 093.383.42 4821:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

893.383.43 4861:- – – – –

EN B108 – två handfat, 44 cm breda. 
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns endast med två stycken 44 cm breda handfat.

Denna kombination 
med två 44 cm breda 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 493.375.95 4760:- 293.375.96 4760:- – –
Lucka med grå ram – – – – 793.375.94 5158:-
Lucka med ekeffekt 693.375.99 4938:- – – – –
Lucka med beton-
geffekt 

093.376.01 4998:- – – – –
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EN B109 – handfat, 64 cm brett. 
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Finns endast med 64 cm brett handfat.

Denna kombination 
med ett 64 cm brett 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 593.376.08 4034:- 393.376.09 4034:- – –
Lucka med grå ram – – – – 793.376.07 4183:-
Lucka med ekeffekt 793.376.12 4323:- – – – –
Lucka med betongeffekt 593.376.13 4343:- – – – –
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EN B107 – två handfat, 64 cm breda.
Den här kombinationen ger en perfekt blandning av öppen och stängd förvaring med alla 
funktioner du behöver. Den finns endast med två stycken 64 cm breda handfat

Denna kombination 
med två 64 cm breda 
handfat och

vitt stängt skåp grått stängt skåp
vit stomme antracit stomme antracit stomme

Vit standardlucka 893.383.38 4643:- 693.383.39 4741:- — —
Lucka med grå ram — — — — — —
Lucka med ekeffekt 093.383.42 4821:- — — — —
Lucka med beton-
geffekt 

893.383.43 4861:- — — — —
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Obs! Belysning ingår inte.

ENHET badrumsmöbler

EN B111 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger perfekt öppen förvaring så att du kan visa upp dina favorit-
produkter i badrummet. Den finns i tre olika uttryck.

vit stomme antracitgrå 
stomme röd stomme

293.375.77 2266:- 093.375.78 2011:- 893.375.79 2335:-

EN B110 – handfat, 64 cm brett.
Den här kombinationen ger perfekt öppen förvaring så att du kan visa upp dina favorit-
produkter i badrummet. Den är endast tillgänglig i 1 uttryck.

vit stomme antracit stomme röd stomme
– – – – 093.374.08 3147:-
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Belysning ingår inte.

ENHET handlar om enkelhet och möjligheten att ändra och 
anpassa hemmet när ditt liv förändras. Oavsett vad som händer 
blir vardagen mycket enklare när var sak är på sin plats, särskilt 
om golvutrymmet är begränsat. Därför har vi utvecklat de här 
kombinationerna som kan läggas till i dina ENHET badrumsen-

heter för att skapa extra utrymme för till exempel tvätt. Välj den 
lösning som passar dig bäst och som hjälper dig att använda 
badrumsutrymmet effektivt.

ENHET A100 väggförvaringskombination 60 × 30 × 255 cm.
Den här kombinationen döljer oredan och gör att du kan visa upp det du gillar. 
Det höga skåpet ger gott om utrymme för handdukar och rengöringsmedel utan 
att ta upp för mycket golvutrymme. Perfekt för att utnyttja väggutrymmet på bäs-
ta sätt i mindre utrymmen. Den öppna väggstommen med två hyllor ger bra över-
sikt och enkel åtkomst till flaskor och saker som används ofta. Du kan enkelt lägga 
till ENHET tillbehör, så att användningen av din förvaringskombination utökas.
Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
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 2088:- 593.314.18 2198:-

ENHET A101 väggförvaringskombination 120 × 30 × 150 cm.
Den här kombinationen har nog med plats för en avfallsbehållare eller handdukar. 
Väggskåpet ger gott om förvaringsutrymme för handdukar och tvättmedel. Den öppna 
väggstommen ger bra översikt och enkel åtkomst till 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, som parfymflaskor och accessoarer.
Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
Vit standardlucka 093.314.54 1897:- 793.314.55 1941:-
Lucka med grå ram 593.314.56 2071:- 893.314.50 2081:-
Lucka med ekeffekt 593.314.61 2021:- – –
Lucka med betongeffekt 193.314.63 2021:- 693.314.51 2071:-
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ENHET A102 väggförvaringskombination 60 × 30 × 150 cm. 
Denna kombination erbjuder precis rätt plats för avfallsbehållare eller en tvätt-
maskin. Den öppna väggstommen utnyttjar utrymmet under skåpet på ett bra 
sätt. Den ger bra översikt och enkel åtkomst till flaskor och saker som används 
ofta. Utrymmet under den öppna stommen är ett smart ställe 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.
Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
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 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 bra översikt och enkel åtkomst till flaskor och 
saker som används ofta. I den här kombinationen ingår även ENHET hängande 
hyllinsats som gör att du kan organisera dina saker och skapa utrymme för mer 
i de öppna ENHET stommarna. Perfekt för hårtorken och andra föremål som 
du förvarar i badrummet. Du kan enkelt lägga till fler tillbehör för ENHET så att 
användningen av din förvaringskombination utökas.

Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
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:-
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ENHET A112 förvaringskombination för tvätt 
90 × 30 × 180 cm.
Denna kombination erbjuder en perfekt blandning av öppet och stängt förvarings-
utrymme – 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. Du kan enkelt lägga till ENHET tillbehör, så att användningen av 
din förvaringskombination utökas.

Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
Vit standardlucka 193.315.09 1682:- 493.315.03 1726:-
Lucka med grå ram 393.315.08 1846:- 893.315.01 1865:-
Lucka med ekeffekt 293.315.04 1756:- – –
Lucka med betongeffekt 993.315.05 1836:- 593.314.99 1846:-

ENHET A113 väggförvaringskombination 40 × 15 × 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 bra översikt och enkel åtkomst till 
flaskor och saker som används ofta. Genom att utnyttja väggutrymmet till förvaring 
kan du använda golvutrymmet under för annat, till exempel en tvättkorg eller avfalls-
behållare. I den här kombinationen ingår även en ENHET vridbar hylla som ger snabb 
och enkel åtkomst till mindre föremål. Du kan enkelt lägga till ENHET tillbehör, så att 
användningen av din förvaringskombination utökas.

Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
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 
120 × 30 × 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, kor-
gar 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 antracit stomme
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 A117 väggförvaringskombination 120 × 30 × 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 förvaringsutrymme för mat, handdukar och rengöringsmedel. Den öppna 
väggstommen utnyttjar utrymmet mellan skåpen på ett bra sätt. En perfekt plats 
att placera burkar, flaskor och annat som används ofta. Du kan enkelt lägga till 
ENHET tillbehör, så att användningen av din förvaringskombination utökas.

Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
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 993.870.26 3155:- – –
Lucka med betongeffekt 793.314.41 3275:- 393.314.24 3305:-

ENHET tilläggskombinationer
Obs! Belysning ingår inte.
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Belysning ingår inte.

ENHET A115 väggförvaringskombination 60 × 30 × 180 cm. 
Högskåpet ger gott om utrymme för handdukar och rengöringsmedel som du 
använder mer sällan. Den öppna väggstommen ger bra översikt och enkel åtkomst 
till flaskor och saker som används ofta. I den här kombinationen ingår även ENHET 
hängande hyllinsats där du kan organisera dina saker och skapa utrymme för mer i 
den öppna ENHET stommen. Perfekt för mindre handdukar, flaskor och andra före-
mål som du använder i badrummet. 

Den här kombinationen med vit stomme antracit stomme
Vit standardlucka 993.314.78 1522:- 093.314.73 1566:-
Lucka med grå ram 393.875.95 1646:- 493.314.71 1646:-
Lucka med ekeffekt 593.314.75 1576:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.74 1626:- 293.314.67 1636:-

ENHET A116 väggförvaringskombination 80 × 30 × 150 cm.
Den här kombinationen döljer oredan och gör att du kan visa upp det du gillar. 
Väggskåpet ger gott om förvaringsutrymme för handdukar och tvättmedel. Den 
öppna väggstommen ger bra översikt och enkel åtkomst till 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, som extra schampoflaskor. Du kan enkelt lägga till fler 
tillbehör för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas.

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:- – –
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Skåp med dörrar
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 404.40455          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 högskåp med 4 hyllor. Det här höga skåpet ger 
rymlig förvaring utan att ta upp värdefullt golvutrymme. 
Det här höga skåpet med fyra hyllor ger gott om utrymme 
för handdukar och tvättmedel 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 för tvättställ med en hylla. Det här 
skåpet med hylla passar perfekt under ett handfat. Hyllan 
är perfekt för att dölja handdukar och hygienprodukter som 
ofta kan ge ett rörigt intryck. Du får gott om förvaringsut-
rymme – och även utrymme för rörledningar bakom skåpet.
40 × 40 × 60 cm
Vit 104.404.71         350:-
Grå 504.404.69         350:-
60 × 40 × 60 cm
Vit 304.404.65         450:-
Grå 904.404.72         450:-
60 × 30 × 60 cm
Vit 604.623.52         400:-
Grå 004.623.50         400:-
80 × 40 × 60 cm
Vit 704.404.68         550:-
Grå 704.404.73         550:-

ENHET bänkskåp med 2 lådor. Det här skåpet ger förvaring 
av saker som används ofta, som bomullsrondeller, borstar 
och hygienprodukter i den övre lådan och andra saker som 
handdukar i den nedre lådan. Skåpet har en smart design 
med utrymme för rörledningar baktill i skåpet utan att mins-
ka lådutrymmet. 
40 × 40 × 60 cm
Vit 004.405.13         500:-
Grå 004.405.08         500:-
60 × 40 × 60 cm
Vit 804.405.09         650:-
Grå 604.405.10         650:-
80 × 40 × 60 cm
Vit 804.405.14         850:-
Grå 204.405.12         850:-

Ben för stängt skåp
Benen ökar bänkskåpets stabilitet. De 23,5 cm höga benen ställer bänkskåpen i en 
bekväm höjd. Välj mellan vit och antracit för att matcha färgen med ditt stängda 
ENHET-skåp. Benen kan justeras från 22–24,5 cm för att kompensera för eventuella 
ojämnheter i golvet.

ENHET ben till skåp, 23,5 cm, 2 st. 

Vit 704. 490.20            79:-

Antracit 504.490.21            79:-

ENHET – alla delar och priser

Med ENHET serien blir det enkelt att börja om med en ny bad-
rumslösning. De unika klicksystemet gör monteringen enkel, 
och fästena är nästan osynliga. Du bestämmer uttrycket genom 
att välja de fronter du gillar från ENHET serien. Välj att ha ben 
på lösningen eller vara utan ben för ett mer enhetligt uttryck 
och enklare städning.
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ENHET dörrar för slutet skåp
ENHET dörr, vit. 
Med vita luckor och lådfronter skapar du ett rent, ljust och 
fräscht uttryck som du kan matcha med accenter i regnbå-
gens alla färger. Lätt att använda och alltid med stil.
Dörr
30 × 60 cm 104.521.62            59:-
40 × 60 cm 304.521.56            79:-
40 × 75 cm 304.521.61            79:-
30 × 180 cm 204.521.66          150:-

Lådfront (2-pack)
40 × 30 cm 704.521.64            99:-
60 × 30 cm 804.521.68          129:-
80 × 30 cm 904.521.58          149:-

ENHET dörr, vitpigmenterad ekeffekt. 
Kombinera utsökt stil med känsla. Ytan är lättskött och står 
emot fukt, repor och stötar, medan trämönstret skapar ett 
livligt och varmt uttryck.
Dörr
30 × 60 cm 504.576.43            99:-
40 × 60 cm 004.576.45            99:-
40 × 75 cm 804.576.46          129:-
30 × 180 cm 304.576.44          180:-

Lådfront (2-pack)
40 × 30 cm 004.576.50          149:-
60 × 30 cm 604.576.52          179:-
80 × 30 cm 704.576.56          229:-

ENHET – alla delar och priser

ENHET dörr, 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.
Dörr
30 × 60 cm 804.576.65          129:-
30 × 75 cm , spegelram 904.577.40          199:-
40 × 60 cm 404.576.67          129:-
40 × 75 cm, spegelram 304.577.38          279:-
30 × 180 cm 604.576.66          230:-
40 x 75 cm 204.576.68          149:-

Lådfront (2-pack)
40 × 30 cm 404.576.72          179:-
60 × 30 cm 004.576.74          199:-
80 × 30 cm 504.576.76          199:-

ENHET dörr, betongeffekt. 
Det här är ett perfekt val om du vill skapa ett modernt, indu-
striellt uttryck som känns varmt och inbjudande. Mönstret 
påminner om betong, och ytan är både hållbar och lättskött.
Dörr
30 × 60 cm 504.576.95          129:-
40 × 60 cm 104.576.97          129:-
40 × 75 cm 904.576.98          149:-
30 × 180 cm 304.576.96          230:-

Lådfront (2-pack)
40 × 30 cm 904.577.02          179:-
60 × 30 cm 504.577.04          199:-
80 × 30 cm 004.577.06          229:-
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ENHET – alla delar och priser

ENHET dörr, spegel. 
Det här är ett utmärkt val för alla ENHET väggskåp som kan 
bli det perfekta spegelskåpet ovanför tvättstället. Här får du 
bra förvaring samtidigt som du kan se bra ut varje morgon.
Dörr
30 × 75 cm 504.577.37          179:-
40 × 75 cm 904.577.35          199:-
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ENHET – alla delar och priser

Öppna stommar
ENHET väggstomme med hyllor – 15 cm djup

40 × 15 × 75 cm
Vit 704.489.35          299:-
Antracit 304.489.37          299:-
60 × 15 × 75 cm
Vit 004.489.67          329:-
Antracit 804.489.68          329:-
Röd-orange 304.740.21          329:-

ENHET hög stomme med hyllor.

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

ENHET bänkstomme med hyllor. 

40 × 40 × 60 cm
Vit 604.489.50          399:-
Antracit 404.489.51          399:-
60 × 40 × 60 cm
Vit 804.489.73          449:-
Antracit 604.489.74          449:-

ENHET bänkstativ för tvättställ.

60 × 40 × 60 cm
Vit 404.644.70          500:-
Antracit 204.644.71          500:-
Röd/orange 204.740.26          500:-

ENHET ben för öppna stommar, 23,5 cm, 2 st. De här 
benen tar öppna stommar till en ny nivå med extra 
designdetaljer och en luftig känsla. För användning på 
ENHET öppna stommar med 40 och 60 cm djup och 60 cm 
höjd. De 23,5 cm höga benen ställer stommarna på en 
bekväm arbetshöjd. Välj den färg du föredrar för att matcha 
basstommen och lägga till detaljer i rummets design. Benen 
kan justeras från 22–24,5 cm för att kompensera för eventu-
ella ojämnheter i golvet.
Vit 004.599.13            79:-
Antracit 804.599.14            79:-
Röd/orange 804.740.28            79:-

NISSAFORS rullvagn, 50.5×30×83 cm. Den robusta de-
signen och de fyra hjulen gör att du lätt kan flytta runt rull-
bordet och använda det där du vill. Eftersom det är ganska 
litet får det plats även i trånga utrymmen.
Vit 404.657.33 349:-
Svart 203.997.77 349:-
Röd/orange 804.657.45 349:-

ENHET tillbehör för öppen stomme
ENHET hängande hyllinsats, 26 × 28 × 15 cm. Den här 
insatsen lägger till en ny dimension i din ENHET öppen ram. 
Den delar upp förvaringsutrymmet och ger utrymme för fler 
saker på nolltid. Häng bara den här hyllinsatsen i spåren på 
den öppna stommens sidor – mellan två hyllor eller under 
en väggstomme. Du behöver inga verktyg och behöver inte 
borra hål i väggen. Perfekt för små handdukar och flaskor.
Antracit 704.657.55            59:-

ENHET vridbar hylla, 40 × 21 cm. Är du trött på att leta 
efter saker som brukar försvinna i badrummet? 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 extra förvaring för nagellack 
eller rakhyvlar.
Antracit 204.657.34            79:-
Röd-orange 404.740.25            79:-

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 ut-
rymme till ett praktiskt förvaringsutrymme. Perfekt för stora 
och små handdukar i badrummet. Komplettera med behål-
lare SKATTÅN för förvaring av till exempel sminkborstar.
Vit 004.657.54            10:-
Antracit 604.657.51            10:-

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 noll-
tid – 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 tandborstar till smycken.
37 cm
Vit 104.657.39            29:-
Antracit 704.657.36            29:-
57 cm
Vit 504.657.42            39:-
Antracit 704.657.41            39:-

SKATTÅN behållare, 12 × 34 cm. I stället för att förvara sa-
ker i lådor kan du ha sminkborstar, tandborstar och acces-
soarer nära till hands. Lätt att hänga på en krok på sidorna 
av eller under ENHET öppna stommar. 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 
badrummet.
Svart 304.657.57            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 i en låda? Dekorativa, praktiska 
och enkla att flytta om du behöver använda saker någon 
annanstans. Brickorna är tillverkade av bambu, ett hållbart 
och snabbväxande naturligt material som tål fukt och 
vattenstänk.
Bambu 504.657.56            79:-

ENHET hängande spegel för ram, 25 × 4,5 × 75 cm. Den 
här spegeln för ram fästs enkelt på ENHET väggramar 
(15 cm djup) så att du kan få en bra vy på nolltid. Den skjuts 
åt sidan och ger dig enkel åtkomst till dina vardagsföremål 
inuti. Du bestämmer själv vad du vill dölja eller visa efter-
som du kan skjuta spegeln från den ena sidan till den andra.
Antracit 404.490.74          200:-
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GUBBARP knopp och handtag i vit plast har ett enkelt, 
modernt uttryck som är enkelt att matcha med olika luckor 
och lådfronter. 
GUBBARP knopp, 2 st.
21 mm
Vit 803.364.33             5:-
GUBBARP handtag, 2 st. 
116 mm
Vit 003.364.32            10:-

BILSBRO handtag har rena linjer som skapar ett minimalis-
tiskt, modernt uttryck.
BILSBRO handtag, 2 st. 
40 mm
Vit 203.343.14            29:-
Färg i rostfritt stål 603.235.92            29:-
120 mm
Vit 503.343.03            49:-
Färg i rostfritt stål 703.236.00            49:-
320 mm 
Vit 603.343.12            79:-
Färg i rostfritt stål 503.235.97            79:-
520 mm
Vit 503.343.17            89:-
Färg i rostfritt stål 403.235.93            89:-
720 mm
Vit 103.343.19            99:-

Färg i rostfritt stål 703.235.96            99:-

BAGGANÄS knoppar och handtag har rena linjer som ska-
par ett modernt uttryck. Finns i svart, mässing och rostfritt 
stål, så du kan välja den stil som passar din smak och ditt 
hem bäst.
BAGGANÄS knopp svart 2 st. 
20 mm
Svart 103.384.16            49:-
Mässingsfärg 803.384.08            49:-
Rostfritt stål 103.384.21            49:-
BAGGANÄS knopp, 2 st.
21 mm
Svart 903.384.17            49:-
Mässingsfärg 003.384.12            49:-
Rostfritt stål 903.384.22            49:-
BAGGANÄS handtag, 2 st.
143 mm
Svart 803.384.13            59:-
Mässingsfärg 003.384.07            59:-
Rostfritt stål 703.384.18            59:-
335 mm
Svart 603.384.14            89:-
Mässingsfärg 203.384.11            89:-
Rostfritt stål 503.384.19            89:-

ENERYDA knoppar och handtag finns i olika former och 
färger – allt med en traditionell karaktär. Välj mellan krom, 
mässing och svart.
ENERYDA knopp, 2 st. 
20 mm
Svart 303.475.04            39:-
Mässingsfärg 203.475.09            39:-
Krompläterad 503.475.03            39:-
27 mm 
Svart 803.475.06            49:-
Mässingsfärg 403.475.08            49:-
Krompläterad 003.475.10            49:-
ENERYDA knopp, 2 st.
35 mm
Svart 003.475.05            59:-
Mässingsfärg 603.475.07            59:-
Krompläterad 803.475.11            59:-
ENERYDA skålhandtag, 2 st.
89 mm
Svart 503.475.17            69:-
Mässingsfärg 903.475.15            69:-
Krompläterad 403.475.13            69:-
ENERYDA handtag, 2 st.
112 mm
Svart 703.475.16            69:-
Mässingsfärg 203.475.14            69:-
Krompläterad 603.475.12            69:-

HACKÅS knoppar och handtag har en mjuk yta och är lätta 
att greppa, samtidigt som de ger hemmet ett modernt 
utseende.
HACKÅS knopp, 2 st. 
15 mm
Vit 604.086.85            39:-
Antracitgrått 803.397.90            39:-
HACKÅS handtag, 2 st.
100 mm
Vit 304.086.82            59:-
Antracitgrått 303.424.79            59:-
300 mm
Vit 104.086.83            99:-
Antracitgrått 503.424.78            99:-

HISHULT knoppar och handtag är tillverkade av mjukt 
rundat vitt porslin som ger ett bra grepp och ger hemmet 
en lantlig charm.
HISHULT knopp, porslin, 2 st. 
23 mm
Vit 202.731.41            39:-
30 mm 
Vit 502.652.48            49:-

HISHULT handtag, porslin, 2 st.
140 mm 
Vit 902.652.46            79:-

Knoppar och handtag för ENHET – alla delar och priser
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Tvättställ för ENHET

Keramiska tvättställ uppskattas för sina mjuka former och håll-
bara ytor. Eftersom vi tillverkar dem med omsorg och de bästa 
materialen kan vi stolt erbjuda dig 10 års garanti. 

TVÄLLEN tvättställ 1 skål, keramik, vit.

44 × 43 × 5 cm 804.508.24          450:-
64 × 33 × 5 cm 404.801.73          500:-
64 × 43 × 5 cm 504.508.25          550:-
84 × 43 × 5 cm 304.508.26          650:-

Blandare för ENHET

Alla våra blandare sparar vatten och energi tack vare en meka-
nism som minskar vattenflödet samtidigt som trycket bibehålls.

BROGRUND blandare med sil. 

Krompläterad mässing 603.430.81          595:-

ENSEN blandare med sil.

Krompläterad mässing 602.813.80          495:-
      

LILLSVAN blandare med sil. 

Krompläterad mässing 704.003.25          395:-

OLSKÄR blandare utan sil.

Krompläterad mässing 702.177.51          195:-

PILKÅN blandare med sil. 

Krompläterad mässing 504.003.26          395:-

      

SALJEN blandare utan sil.

ABC-plast 403.854.92          175:-

 

GLYPEN blandare med sil.

Krompläterad mässing 304.423.65          499:-



23

SILVERGLANS LED belysning för ENHET 

SILVERGLANS LED belysning är designad för ENHET serien - perfekt både som arbets-
belysning och för att skapa stämning i ditt badrum. Med TRÅDFRI drivare och den 
trådlösa dimmern kan du enkelt slå på, stänga av och dimma belysningen.

SILVERGLANS drivare 30W , för trådlös styrning, vit. Med 
drivaren kan du koppla upp din integrerade belysning från 
IKEA – tända, släcka och dimma för att alltid ha rätt belys-
ning och stämning hemma.

104.747.72 250:-

SILVERGLANS LED ljuslist. Du kan använda ljuslisten 
under väggskåpen och de öppna stommarna ENHET som 
arbetsbelysning, eller för att skapa ett mysigt ljus inuti de 
öppna stommarna.
Antracit 
40 cm 204.396.84 129:-
60 cm 804.396.76 169:-
Vit
40 cm 004.396.37 129:-
60 cm 304.396.45 169:-
80 cm 704.396.53 199:-

TRÅDFRI trådlös dimmer, vit. Använd den trådlösa dim-
mern för att dimma, tända och släcka upp till 10 ljuskällor 
samtidigt.

704.085.95 69:-

Belysning för ENHET – alla delar och priser
Passar perfekt till ENHET badrum kod B100

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 1, vit          694.186.18 448:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B108

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 2, vit 094.186.64 706:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B102

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 3, vit 794.186.65 786:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B101, B106, B110

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 4, antracit    294.186.82 488:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B103

  
SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 5, vit       094.186.83 826:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B104

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 6, antracit     894.186.84 746:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B107

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 7, antracit    594.186.85 915:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B109

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 8, vit 194.186.87 746:-

Passar perfekt till ENHET badrum kod B105, B111

SILVERGLANS/TRÅDFRI belysningssats nr 9, vit 994.186.88 488:-
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Handla på IKEA

IKEA online:
Mer information om 
Handla på IKEA finns på IKEA.se

Besöka IKEA varuhuset:
Öppettider och vägbeskrivningar till närmaste IKEA 
varuhus finns på IKEA.se

Vägledning
Få snabb och enkel vägledning på vägen till ditt nya badrum 
från IKEA. Nedan hittar du broschyrer och verktyg som hjälper 
dig vid varje steg på resan. Allt material finns i ditt lokala IKEA 
varuhus eller på IKEA.se

Badrumsbroschyr
En broschyr full med inspirerande bilder på badrum i alla stilar 
och storlekar. Här hittar du allt från stora badrum till alla de där 
små detaljerna som gör vardagen i badrummet enklare och 
roligare.

IKEA.se
På vår webbplats hittar du massor av inspiration och idéer för 
att få ut mesta möjliga av ditt ENHET badrum, oavsett om det är 
nytt eller ett gammalt som du vill fräscha upp. Dessutom hittar 
du alla tänkbara produkter som du kan anpassa för att skapa 
ditt drömbadrum. 

Guide till ENHET badrumsinstallation
I vår guide till ENHET badrumsinstallation får du tips och steg-
visa instruktioner om hur du installerar badrummet på egen 
hand. Kom bara ihåg att du kan göra allt själv, men du måste 
inte om du inte vill. Läs om våra tjänster på sidan 23.

IKEA planneringsverktyg
Skapa ditt ENHET badrum från grunden i en 3D-miljö där du får 
ett pris för varje enhet och för hela badrummet. Du kan skriva 
ut ritningar och produktlistor hemma eller spara dem på
IKEA.se På ditt lokala IKEA varuhus kan du få hjälp med att 
planera ditt badrum med någon av våra badrumsexperter för 
att få ytterligare råd och support. Nedan hittar du broschyrer 
och verktyg som hjälper dig vid varje steg på resan. Allt material 
finns i ditt lokala IKEA varuhus eller på IKEA.se

Servicetjänster
Vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig med allt från 
montering till hemleverans. Ju mer du gör själv, desto lägre 
blir priset. Och ju mer vi gör för dig, desto mer kan du luta 
dig tillbaka och koppla av!

Leveransservice Monteringsservice Det är ok att ångra dig
Vi erbjuder snabba leveranser till dig 
eller ditt företag. Du kan också välja att 
hämta din beställning på valt IKEA varu-
hus eller annat utlämningsställe.

Vi monterar möbler från IKEA i ditt hem 
enligt monteringsanvisningarna. 

Du har 365 dagar på dig att returnera 
ditt köp. Förvara kvittot säkert så att 
det blir enklare att returnera. Du kan 
ångra dig. Returnera oanvända varor i 
originalförpackningen inom 365 dagar 
tillsammans med kvitto eller original-
fraktsedel så får du pengarna tillbaka.
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