
Köphjälp

Alla produkter (som visas här) är kanske inte tillgängliga i ditt varuhus. Kontakta personalen eller
gå in på IKEA.se för att få mer information. För mer detaljerad produktinformation, se prislapp eller
IKEA.se Alla produkter måste monteras.

ENHET
Kökssystem

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 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 metallstommar 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.

Läs mer i
garantibroschyren.
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Servicetjänster

Du kan göra allt själv, men du behöver inte. Med våra tjänster kan du välja hur mycket du 
vill göra själv, och vad du vill att vi ska göra åt dig. Prata med en säljare i ditt varuhus, läs 
mer på IKEA.se/service eller kontakta vår kundservice om du vill veta mer.

Mätservice Planering Leverans
Om du vill vara säker på att din 
ritning är så exakt som möjligt mäter 
vi rummet och kontrollerar allt från 
placering av fönster, dörrar och 
eluttag till materialet och väggarnas 
skick.

Våra köksspecialister hjälper dig att 
planera ditt nya kök, utifrån dina 
behov och drömmar, och ger ett 
färdigt förslag på kökslösning. Du 
förbereder måtten på rummet så 
hjälper vi dig med både inspiration 
och funktionella lösningar i ditt nya 
kök. Boka planeringsmöte idag - 
online, i varuhus eller hemma hos 
dig - så är du snart igång med ditt 
nya projekt.

Oavsett om du handlar i ett varuhus 
eller online, och oavsett hur stort 
köpet är, kan vi hjälpa dig med 
leveranser till ditt hem eller till ditt 
företag. Vi levererar den dag och tid 
som passar dig

Montering Köksinstallation
Ibland är det praktiskt att någon 
annan sätter ihop möblerna. Vi 
hjälper gärna till. Vår montering kan 
spara mycket tid. Vi tar dessutom 
med oss emballaget när ditt kök är 
på plats.

Vill du ha hjälp med installationen? 
Vi har en mängd olika installations-
alternativ och kan föreslå och hjälpa 
dig få kontakt med utvalda, lokala och 
fristående hantverkare.

Finansiering
Hos oss kan du betala på olika sätt. 
Vill du inte betala allt på en gång 
kan du dela upp ditt köp i mindre 
delar. Via IKANO bank erbjuder vi 
olika finansieringslösningar.
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Organisera ditt kök

Ett välorganiserat kök är ett kök som du kommer att stortrivas 
i. När du planerar vad köket ska innehålla bör du tänka på hur 
du vill använda bänkskivan, skåp och öppna stommar på bästa 
möjliga sätt baserat på dina personliga behov.

Det finns ett brett utbud av tillbehör som är utformade 
för att kombineras med ENHET öppna stommar för att 
ge ENHET lösningen mer funktionalitet och mångsidighet. 
Alla tillbehör för ENHET finns på s. 26.

1. En fristående/flexibel häll kan hängas på krokar vid sidan av 
den öppna basstommen så att du får en större arbetsyta för 
matlagning. 

2. En öppen stomme under hällen ger en bra överblick och gör 
det lätt att nå kastruller, pannor och små vitvaror som behövs 
vid matlagning. 

3. Om du vill ha ett fullt funktionellt kök placerar du kylskåp/frys 
intill lösningen. Eller så kan du förvandla det till en tvättstation 
genom att placera en tvättmaskin intill förvaringslösningen.

4. Med lådor får du praktisk förvaring för allt från de minsta 
redskapen till de största kokkärlen. Lådor som kan dras 
ut nästan helt ger en bra översikt och enkel åtkomst till 
innehållet. För att organisera innehållet i lådorna använder du 
fack, lådor och tallrikshållare.

5. Använd HÅLLBAR källsorteringsslösning för att utnyttja 
diskbänkens volym. Med källsortering under diskhon kan du 
minska spill när avfall förflyttas från diskho till behållare.

6. Med ENHET skena för krokar samt SKATTÅN behållare kan du 
utnyttja varje centimeter för förvaring under väggstommen så 
att arbetsyta frigörs på bänkskivan.

7. ENHET snurrhylla ger dig snabb och enkel åtkomst till saker 
såsom kryddburkar och espressokoppar.

8. ENHET hängande hyllinsats bidrar till att skapa 
förvaringsutrymme mellan hyllorna i ENHET öppen stomme.
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Tilläggskombinationer

Lägg till utrymme för aktiviteter
Köket är hemmets hjärta och ska vara både vackert och 
funktionellt över tid. ENHET kan enkelt utökas med enheter som 
erbjuder fler förvaringsmöjligheter och kanske plats för måltider 
eller bara avkoppling. Med detta i åtanke har vi skapat en mängd 
tilläggskombinationer som passar olika behov och hjälper dig att 
använda utrymmet effektivt.

Förvaring
Ett litet hem inspirerar en smartare livsstil. Med allt på sin 
plats, i en kombination av öppen förvaring där du visar dina 
favoritsaker och skåp med dörrar och paneler som gömmer 
stök, kan du skapa en lugn och inbjudande atmosfär även 
i ett mindre kök. Lägg till några höga skåp som erbjuder 
fantastiska förvaringsmöjligheter utan att kräva för mycket 
golvutrymme, eller en öppen väggstomme för de föremål 
som du använder ofta. 

Arbetsyta 
Det är enklare att laga mat när du har gott om arbetsyta, och 
därför erbjuder ENHET flera enheter som du kan lägga till i 
lösningen. En köksö är till exempel perfekt för att lägga livsmedel 
på samt förbereda och presentera mat, och den ökar även 
förvaringsutrymmet med den öppna basstommen. ENHET skåp 
och stommar är inte bara utmärkta för förvaring av köksartiklar, 
utan fungerar även som arbetsplats med utrymme för saker 
du använder varje dag, till exempel en portabel häll eller en 
kaffebryggare. 

Sittplatser 
Även i ett litet utrymme finns det många möjligheter att 
förvandla ditt kök till en inbjudande plats där alla gillar att sitta 
ned och tillbringa mycket tid. En köksö skapar ett trevligt område 
i ditt ENHET kök där du kan sitta ned med en måltid eller där du, 
vänner och familj kan laga mat eller bara umgås. Prova djupa och 
grunda stommar för att skapa utrymme för en stol när du vill ha 
undan den. 

ENHET komplett kökskombination + ENHET tilläggskombination

Alla ENHET kompletta kök börjar på s. 8.
Alla ENHET tilläggskombinationer börjar på s. 19.
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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 hushållssystem. På följande sidor hittar du alla 
tillgängliga artiklar och priser.

Utformat för att passa ditt utrymme

Skåpsstommar

Högt skåp 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 

Väggskåp med hylla 
H 60 cm
finns i 
B 60 × D 30 cm

Bänkskåp med hyllor
H 75 cm
finns i 
B 40 × D 60 cm
B 60 × D 60 cm
B 80 × D 60 cm

Bänkskåp med 3 lådor
H 75 cm
finns i 
B 40 × D 60 cm
B 60 × D 60 cm
B 80 × D 60 cm

Bänkskåp för ugn
H 75 cm
finns i 
B 60 × D 60 cm
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Öppna stommar

Bänkskåp för diskho
H 75 cm
finns i 
B 60 × D 60 cm

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

Basstomme med hyllor
H 75 cm
finns i 
B 40 × D 60 cm
B 60 × D 60 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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ENHET kompletta kök

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 förvaring och olika 
färger samt lägga till önskade tillbehör kan du få igång ett fullt 
funktionellt och personligt kök på nolltid.

EN K100 EN K101 EN K102 EN K103

EN K104 EN K105 EN K106 EN K107

EN K108 EN K109 EN K110 EN K111

EN K112 EN K113 EN K114 EN K115



9

EN K120 EN K121 EN K122 EN K123

EN K116 EN K117 EN K118 EN K119

EN K500 EN K501 EN K502 EN K503

EN K504 EN K505 EN K506 EN K507

EN K508
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 393.366.81 3.337:- 693.367.12 3.347:-
Lucka till grå ram 493.366.90 3.955:- 393.367.18 4.165:-
Lucka med ekeffekt 893.367.06 3.485:- – –
Lucka med betongeffekt 293.367.09 3.565:- 293.367.33 3.735:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 993.368.95 3.163:- 293.369.26 3.013:-
Lucka till grå ram 593.369.01 3.457:- 993.369.61 3.737:-
Lucka med ekeffekt 293.369.12 3.077:- – –
Lucka med betongeffekt – – 693.370.14 3.547:-
Standardlucka vit/betongeffekt 593.369.20 3.087:- – –

ENHET K102 B 123 × D 63,5 × H 222 cm.
Den här har 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 ram Antracitram
Vit standardlucka 193.370.21 3.002:- 693.370.66 3.002:-
Lucka till grå ram 893.370.46 3.496:- 793.370.75 3.746:-
Lucka med ekeffekt 493.370.53 3.076:- – –
Lucka med betongeffekt 793.370.61 3.126:- 393.370.82 3.286:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 593.370.95 3.268:- 993.371.16 3.268:-
Lucka till grå ram 593.376.46 3.886:- 493.371.33 4.136:-
Lucka med ekeffekt 993.371.02 3.406:- – –
Lucka med betongeffekt 293.371.10 3.496:- 493.371.66 3.666:-
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Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET kompletta kök

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 493.371.71 3.966:- 393.372.23 4.248:-
Lucka till grå ram 893.371.74 4.518:- 093.372.29 4.518:-
Lucka med ekeffekt 593.372.17 4.158:- – –
Lucka med betongeffekt 993.372.20 4.258:- 493.372.32 4.478:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 793.372.35 3.257:- 693.372.50 3.295:-
Lucka till grå ram 193.372.38 3.715:- 393.372.56 3.836:-
Lucka med ekeffekt 993.372.44 3.375:- – –
Lucka med betongeffekt 293.372.47 3.445:- 793.372.59 3.555:-
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 493.372.65 3.400:- 993.372.82 3.444:-
Lucka till grå ram 893.372.68 3.694:- 693.372.88 3.994:-
Lucka med ekeffekt 193.372.76 3.444:- – –
Lucka med betongeffekt 593.372.79 3.474:- 093.372.91 3.534:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 193.372.95 4.295:- 693.373.49 4.517:-
Lucka till grå ram 893.373.10 4.777:- 293.373.65 5.087:-
Lucka med ekeffekt 593.373.35 4.637:- – –
Lucka med betongeffekt 393.373.41 4.777:- 093.373.71 4.747:-
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Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
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 ram Antracitram
Vit standardlucka 993.374.61 4.837:- 993.375.12 4.925:-
Lucka till grå ram 093.374.70 5.295:- 193.375.25 5.584:-
Lucka med ekeffekt 893.374.90 4.985:- 593.375.47 5.701:-
Lucka med betongeffekt 093.374.94 5.055:- 793.375.32 5.425:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 493.372.94 4.439:- 893.373.48 4.576:-
Lucka till grå ram 993.373.19 5.126:- 293.373.70 5.366:-
Lucka med ekeffekt 893.373.34 4.706:- – –
Lucka med betongeffekt 993.373.38 4.846:- 993.373.76 5.136:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 693.373.87 3.968:- 193.374.60 3.456:-
Lucka till grå ram 193.374.41 3.826:- 093.374.65 4.106:-
Lucka med ekeffekt 493.374.49 3.476:- – –
Lucka med betongeffekt 693.374.53 3.566:- 893.374.71 3.636:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 393.373.79 4.527:- 093.374.32 4.609:-
Lucka till grå ram 793.373.82 5.079:- 393.374.40 5.329:-
Lucka med ekeffekt 493.374.25 4.669:- – –
Lucka med betongeffekt 693.374.29 4.819:- 293.374.50 4.849:-
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET K115 B 203 × D 63,5 × H 222 cm.
Rymliga lådor som ger enkel åtkomst, gott om utrymme om du väljer en smal häll 
samt plats för inbyggda vitvaror.

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 193.373.04 5.113:- 493.373.12 5.255:-
Lucka till grå ram 093.373.14 5.745:- 693.373.11 6.075:-
Lucka med ekeffekt 293.373.13 5.785:- – –
Lucka med betongeffekt 793.373.15 5.905:- 393.373.17 5.945:-

ENHET K112 B 183 × D 63,5 × H 222 cm.
I det här välplanerade utrymmet har du öppen och stängd förvaring, ett 
arbetsområde samt utrymme för fristående och inbyggda vitvaror. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 293.374.74 3.486:- 893.375.03 3.574:-
Lucka till grå ram 193.374.79 3.974:- 193.375.11 4.224:-
Lucka med ekeffekt 293.374.93 3.604:- – –
Lucka med betongeffekt 993.374.99 3.684:- 293.375.15 3.754:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 393.374.21 4.724:- 393.374.16 4.866:-
Lucka till grå ram 793.374.19 5.286:- 893.374.14 5.586:-
Lucka med ekeffekt 593.374.20 5.016:- – –
Lucka med betongeffekt 193.374.17 5.247:- 093.374.13 5.436:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 293.374.07 5.239:- 393.374.02 5.415:-
Lucka till grå ram 693.374.05 6.461:- 193.373.99 7.007:-
Lucka med ekeffekt 493.374.06 5.555:- – –
Lucka med betongeffekt – – 393.373.98 6.671:-
Standardlucka vit/betongeffekt 193.374.03 5.995:- – –
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET K116 B 223 × D 63,5 × H 222 cm.
En blandning av öppen och stängd förvaring, ett arbetsområde samt utrymme för 
inbyggda vitvaror gör detta till en perfekt kombination för vardagskocken. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.377.34 4.887:- 793.377.49 5.474:-
Lucka till grå ram 293.377.37 5.900:- 493.377.55 6.600:-
Lucka med ekeffekt 093.377.43 5.504:- – –
Lucka med betongeffekt – – 893.377.58 5.363:-
Standardlucka vit/betongeffekt 393.377.46 5.474:- – –

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 293.377.61 4.701:- 793.378.48 4.789:-
Lucka till grå ram 693.377.64 5.059:- 293.378.41 5.579:-
Lucka med ekeffekt 793.378.29 4.889:- – –
Lucka med betongeffekt 893.378.38 4.819:- 093.378.61 4.989:-
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 893.378.76 6.200:- – –
Lucka till grå ram 393.378.88 6.975:- – –
Lucka med ekeffekt 293.379.21 6.625:- – –
Lucka med betongeffekt 793.379.28 7.255:- – –

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 593.379.34 5325:- 193.380.49 5.557:-
Lucka till grå ram 593.379.53 5.927:- 293.380.58 6.394:-
Lucka med ekeffekt 493.379.82 5.567:- – –
Lucka med betongeffekt 793.380.46 6.017:- 493.380.62 5.697:-
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 293.381.43 5.457:- 993.381.87 5.127:-
Lucka till grå ram 193.381.53 5.397:- 293.382.18 5.876:-
Lucka med ekeffekt 593.381.70 5.437:- – –
Lucka med betongeffekt 893.381.83 5.457:- 593.382.31 5.977:-

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

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.377.91 5.304:- 393.378.12 5.586:-
Lucka till grå ram 393.377.94 5.946:- 093.378.23 6.526:-
Lucka med ekeffekt 293.378.03 5.516:- – –
Lucka med betongeffekt 193.378.08 5.636:- 593.378.30 5.916:-

ENHET K123 B 323 × D 63,5 × 241 cm.
En personlig blandning av öppen och stängd förvaring, ett rymligt arbetsområde och 
alla funktioner som den blivande kocken behöver. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 293.378.36 10.920:- 993.378.85 9.970:-
Lucka till grå ram 593.378.49 11.080:- 593.379.05 12.612:-
Standardlucka ekeffekt/vit 293.378.60 10.810:- – –
Lucka med betongeffekt – – 593.379.10 11.140:-
Standardlucka vit/betongeffekt 293.378.79 10.480:- – –

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 693.380.75 7.256:- 993.381.06 6.786:-
Lucka till grå ram 093.380.78 7.516:- 293.381.19 7.896:-
Lucka med ekeffekt 393.380.91 7.306:- – –
Lucka med betongeffekt 693.380.99 7.226:- 293.381.24 7.706:-
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
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 
förvaring samt en köksö för matlagning, arbete, snacks och mingel. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 693.381.84 6.170:- 493.382.17 5.952:-
Lucka till grå ram 993.381.92 6.322:- 593.382.26 6.142:-
Lucka med ekeffekt 993.382.05 5.972:- – –
Lucka med betongeffekt 593.382.12 6.312:- 393.382.32 6.888:-

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

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.379.27 5.080:- 593.379.67 5.168:-
Lucka till grå ram 893.379.37 5.818:- 293.379.78 5.818:-
Lucka med ekeffekt 093.379.55 5.278:- – –
Lucka med betongeffekt 093.379.60 5.298:- 793.379.85 6.368:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 193.381.29 7.572:- 593.381.27 7.548:-
Lucka till grå ram 793.381.31 8.388:- 793.381.26 9.344:-
Standardlucka ekeffekt/vit 393.381.33 7.838:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 993.381.30 8.138:- 993.381.25 8.138:-

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 utrymme för andra aktiviteter. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 693.381.36 5.170:- 493.381.61 5.258:-
Lucka till grå ram 093.381.39 5.608:- 993.381.73 6.008:-
Lucka med ekeffekt 593.381.46 5.328:- – –
Lucka med betongeffekt 993.381.54 5.368:- 493.381.80 5.438:-
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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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 
förvaring samt en köksö som lockar till umgänge under matlagningen.

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 293.382.37 7.387:- 693.382.35 6.919:-
Lucka till grå ram 893.382.39 7.389:- 993.382.34 8.825:-
Lucka med ekeffekt 493.382.41 7.069:- – –
Lucka med betongeffekt 093.382.38 7.157:- 193.382.33 8.455:-
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 193.380.68 8.115:- 593.380.66 9.441:-
Lucka till grå ram 793.380.70 8.981:- 793.380.65 8.881:-
Lucka med ekeffekt 393.380.72 8.511:- – –
Lucka med betongeffekt 993.380.69 8.981:- 093.380.64 9.437:-
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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 ram Antracitram
Vit standardlucka 693.380.23 8.987:- 093.380.21 10.341:-
Lucka till grå ram 193.380.25 10.041:- 293.380.20 10.841:-
Lucka med ekeffekt 793.380.27 9.791:- – –
Lucka med betongeffekt 493.380.24 9.527:- 493.380.19 10.677:-

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 393.379.92 6.292:- 693.379.95 6.224:-
Lucka till grå ram 293.379.97 6.854:- 093.379.98 6.984:-
Lucka med ekeffekt 293.380.01 6.504:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 193.379.93 6.334:- 493.379.96 6.464:-
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ENHET kompletta kök
Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET kompletta kök

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 ram Antracitram
Vit standardlucka 093.378.37 8.180:- 293.379.02 9.210:-
Lucka till grå ram 893.378.95 9.776:- 393.379.06 10.626:-
Standardlucka ekeffekt/vit 893.379.18 8.680:- – –
Standardlucka vit/betongeffekt 093.379.17 8.770:- 293.379.16 9.170:-

63.5 cm
(25")

290.5 cm (114 ⅜")168.5 cm (66 ⅜")

32 cm
(12 ⅝")

120 cm (47 ¼")

60 cm (23 ⅝")

63.5 cm
(25")15 cm

(5 ⅞")

75
 c

m
(2

9 
½

")
75

 c
m

(2
9 

½
")

91
 c

m
(3

5 
⅞

")

60
 c

m
(2

3 
⅝

")

Den totala bredden på köket inkluderar ett 1,5 cm överhäng av bänkskivan på båda sidorna. 
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET tilläggskombinationer

ENHET A102 Väggförvaringskombination 60 × 30 × 150 cm. 
Denna kombination erbjuder precis rätt plats för behållare 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 papperskorg 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 ram Antracitram
Vit standardlucka 293.314.34 961:- 693.314.65 1.005:-
Lucka till grå ram 593.314.56 1.045:- 093.314.68 1.055:-
Lucka med ekeffekt 593.314.61 1.005:- – –
Lucka med betongeffekt 193.314.63 1.035:- 893.314.69 1.045:-

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 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. Du kan enkelt lägga till tillbehör för ENHET så att användningen av din 
förvaringskombination utökas. 
Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 293.314.05 2.004:- 293.314.53 2.048:-
Lucka till grå ram 893.314.07 2.198:- 793.314.17 2.208:-
Lucka med ekeffekt 093.314.11 2.088:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.12 2.188:- 593.314.18 2.198:-

ENHET A103 väggförvaringskombination 121,5 × 63,5 × 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. Kombinera med 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. Denna kombination inkluderar även ENHET 
hyllinsats som bidrar till att skapa mer förvaringsutrymme mellan hyllorna i de öppna 
stommarna för ENHET. Perfekt för att organisera saker som espressokoppar, burkar, 
hårtork eller handdukar. 
Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 693.314.70 2.505:- 793.315.11 2.593:-
Lucka till grå ram 293.314.86 2.893:- 393.315.13 3.163:-
Lucka med ekeffekt 593.315.07 2.633:- – –
Lucka med betongeffekt 993.315.10 2.673:- 193.315.14 2.843:-

ENHET A101 väggförvaringskombination 120 × 30 × 150 cm.
Den här kombinationen har nog med plats för en papperskorg 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 papperskorg 
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 parfym, nycklar, accessoarer, kosttillskott eller kryddburkar. 
Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 093.314.54 1.897:- 793.314.55 1.941:-
Lucka till grå ram 793.314.36 2.071:- 893.314.50 2.081:-
Lucka med ekeffekt 193.314.44 2.021:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.45 2.061:- 693.314.51 2.071:-
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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 dina ENHET köksenheter för att skapa extra arbets- eller 
förvaringsutrymme. Välj det som bäst passar dina behov 
och som hjälper dig att använda utrymmet effektivt.

Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET A107 Väggförvaringskombination 123 × 63,5 × 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 vitvaror som brödrost, mixer och riskokare. 
Kombinera med en mikrovågsugn eller en portabel induktionshäll för att skapa en 
matlagningslösning. Säljs separat. 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 ram Antracitram
Vit standardlucka 893.315.58 2.356:- 893.315.63 2.850:-
Lucka till grå ram 693.315.59 2.750:- 193.315.66 3.010:-
Lucka med ekeffekt 293.315.61 2.480:- – –
Lucka med betongeffekt 093.315.62 2.540:- 793.315.68 3.000:-

ENHET A104 hyllenhet för köksö 123 × 63,5 × 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 enkelt lägga till tillbehör för 
ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
693.315.16 1.661:- 493.315.17 2.111:-

ENHET A108 förvaringskombination för köksö med 
sittplatser 123 × 63,5 × 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 
tillbehör för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
593.315.69 1.551:- 993.315.72 2.001:-

ENHET A105 förvaringskombination för ugn/häll 
143 × 63,5 × 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. Du kan enkelt lägga till 
tillbehör för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
293.315.18 2.010:- 093.315.19 2.410:-
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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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 fritt 
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. 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 espressokoppar i köket eller hårtorken i badrummet. Du kan enkelt lägga till 
fler tillbehör för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.355.94 742:- 893.355.99 786:-
Lucka till 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 A109 förvaringskombination för fristående vitvaror 
121,5 × 63,5 × 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 basramen håller saker som tallrikar och porslin nära till hands. 
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. Du kan enkelt lägga till fler tillbehör för ENHET så att användningen av din 
förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
793.315.73 1.252:- 593.315.74 1.702:-

ENHET A112 förvaringskombination för tvätt 90 × 30 × 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 
väggramen placerar tvättmedel inom räckhåll från tvättmaskinen. Du kan enkelt lägga 
till tillbehör för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 193.315.09 1.682:- 493.315.03 1.726:-
Lucka till grå ram 393.315.08 1.846:- 893.315.01 1.856:-
Lucka med ekeffekt 293.315.04 1.756:- – –
Lucka med betongeffekt 993.315.05 1.836:- 593.314.99 1.846:-

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. Basramens 
övre yta är en perfekt plats för exempelvis en kaffemaskin, hårtork, tillbehör eller smink. 
Med ENHET vridbar hylla får du snabb och enkel åtkomst till mindre föremål, till exempel 
parfym, 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 för ENHET. Du kan enkelt lägga till fler tillbehör för ENHET så att 
användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
093.315.76 925:- 893.315.77 925:-
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET A115 väggförvaringskombination 60 × 30 × 180 cm. 
Det höga skåpet ger gott om utrymme för mat, handdukar och rengöringsmedel 
som du använder mer sällan. Den öppna väggstommen ger en bra översikt och enkel 
åtkomst till burkar, 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 mindre 
handdukar, glas eller espressokoppar. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.314.78 1.522:- 093.314.73 1.566:-
Lucka till grå ram – – 493.314.71 1.646:-
Lucka med ekeffekt 593.314.75 1.576:- – –
Lucka med betongeffekt 893.314.74 1.626:- 293.314.67 1.636:-

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 fritt 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 papperskorg. I den här kombinationen ingår även en ENHET 
vridbar hylla som ger snabb och enkel åtkomst till mindre föremål, till exempel 
kryddburkar. Du kan enkelt lägga till tillbehör för ENHET så att användningen av din 
förvaringskombination utökas. 

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

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 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 perfekt för att hänga upp handdukar, placera en fristående 
papperskorg 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. Du kan enkelt lägga till fler tillbehör för ENHET så 
att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 993.314.64 1.160:- 493.314.52 1.204:-
Lucka till grå ram 393.314.62 1.264:- 093.314.49 1.274:-
Lucka med ekeffekt 993.314.59 1.234:- – –
Lucka med betongeffekt 393.314.57 1.254:- – –

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, 
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 ram Antracitram
Vit standardlucka 893.314.88 1.430:- 193.314.82 1.474:-
Lucka till grå ram – – 593.314.80 1.544:-
Lucka med ekeffekt 993.314.83 1.504:- – –
Lucka med betongeffekt 793.314.84 1.524:- 793.314.79 1.534:-
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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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 tillbehör 
för ENHET så att användningen av din förvaringskombination utökas. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
Vit standardlucka 493.314.47 2.783:- 993.314.35 2.915:-
Lucka till grå ram 693.314.46 3.305:- 093.314.25 3.335:-
Lucka med ekeffekt – – – –
Lucka med betongeffekt 793.314.41 3.275:- 393.314.24 3.305:-

ENHET A118 väggförvaringskombination 30 × 30 × 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 av 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 korgar, handdukar och annat 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, burkar, hårtork eller handdukar. 

Den här kombinationen med Vit ram Antracitram
593.314.23 658:- 393.314.19 658:-
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ENHET tilläggskombinationer
Obs! Vitvaror och belysningsprodukter ingår inte.
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ENHET – alla delar och priser

Skåpsstommar
ENHET väggskåp med hylla, 60 × 30 × 60 cm. Det här 
väggskåpet är perfekt för flaskor och burkar – och ger dig 
en bra överblick. Anpassa det 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 
det 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 
det 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 mat, handdukar och rengöringsmedel 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 vitvaror. 
Anpassa det 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 tre 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. Med 3/4-lådutdragning får du god överblick 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 1.195:-

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 hörnpanelen 
med ett 80 cm brett bänkskåp och en ENHET lucka, 
40 × 75 cm eller 60 × 75 cm. 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. 
Dimensionerad för inbyggda ugnar 60 × 60 cm. 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. 
60 × 60 × 75 cm
Vit 304.404.13 549:-

ENHET bänkskåp för diskho. Det här skåpet är utformat 
för handfat, kran och inbyggd avfallssortering. Anpassa 
det 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. 
60 × 60 × 75 cm
Vit 504.404.26 429:-

Ben och sockel för skåpsstomme
Benen ökar bänkskåpets stabilitet. Täck dem med en sockel eller ha en snygg och 
luftig look – du väljer! De 12,5 cm höga benen ställer bänkskåpen i en bekväm höjd. 
Välj mellan vit och antracit för att matcha färgen med ditt öppna ENHET skåp. Benen 
kan justeras från 11–13,5 cm för att kompensera för eventuella ojämnheter i golvet. 

ENHET ben till skåp 12,5 cm, 2 st. 

Vit 104.490.18 59:-
Antracit 904.490.19 59:-

ENHET sockel 180 × 12 cm.

Vit 704.563.55 99:-

ENHET serien gör det enkelt att börja om med en ny 
kökslösning. De unika kilpinnarna gör monteringen enkel, och 
fästena är nästan osynliga. Du bestämmer uttrycket genom att 
välja de fronter du gillar från ENHET serien. 

Välj att ha benen synliga eller dölja dem bakom ENHET sockeln 
för ett jämnare uttryck och enklare rengöring.
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ENHET fronter för skåpsstommar
ENHET dörr, 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.
Dörr
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:-

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:-

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

Lådfront
40 × 15 cm 604.576.71 79:-
60 × 15 cm 204.576.73 99:-
80 × 15 cm 704.576.75 125:-
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:-

ENHET dörr, 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.
Dörr
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:-

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:-

ENHET dörr, 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. 
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:-

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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Öppna stommar
ENHET väggstomme med hyllplan – 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 väggstomme med hyllplan – 30 cm djup. 

40 × 30 × 75 cm
Vit 904.489.44 349:-
Antracit 604.489.45 349:-
60 × 30 × 75 cm
Vit 204.489.71 399:-
Antracit 004.489.72 399:-
Röd-orange 104.740.22 399:-

ENHET högstomme med hyllplan.

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 hyllplan.

40 × 60 × 75 cm
Vit 204.489.52 399:-
Antracit cm 004.489.53 399:-
60 × 60 × 75 cm
Vit 304.489.75 499:-
Antracit 104.489.76 499:-
Röd-orange 004.740.27 499:-

ENHET ben för stomme, 12,5 cm, 2 st. De här benen tar 
öppna basstommar till en ny nivå med extra detaljer i 
designen och en luftig känsla. 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:-
Antracit 204.599.12 59:-
Röd-orange 604.740.29 59:-

ENHET monteringskit för kösö. Med det här 
monteringskitet 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. Monteringskitet stabiliserar 
stommarna och inkluderar även golvfästen. Det går 
också att bygga en köksö med en öppen basstomme 
(40 × 60 × 75 cm eller 60 × 60 × 75 cm) fäst på väggen och en 
bänkskiva (max. 80 × 60 cm). Bänkskivan är fäst på väggen 
med hjälp av FIXA förzinkat stödfäste för bänkskiva.
40 cm
Vit 204.801.74 79:-
Antracit 704.801.76 79:-
60 cm 
Vit 704.801.81 89:-
Antracit 104.801.79 89:-

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 glas, porslin och skålar 
i köket samt för små burkar och flaskor. 
Antracit 704.657.55 59:-

ENHET snurrhylla, 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 spisställ 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:-

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:-

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.-

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 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 köket.
Svart 304.657.57 10:-

TAVELÅN bricka, 2 st. 1 bricka (bredd 30 cm, djup 15 cm, 
höjd 6 cm) och 1 bricka (bredd 13 cm, djup 15 cm, höjd 6 
cm). 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 arbetsbänken, 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. Brickorna 
är tillverkade av bambu, ett hållbart och snabbväxande 
naturligt material som tål fukt och vattenstänk. 
Bambu 504.657.56 79:-
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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 
minimalistiskt, 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 
skapar 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:-

Knoppar och handtag för ENHET – alla delar och priser

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:-
Förkromad 003.475.10 49:-
ENERYDA knopp, 2 st.
35 mm
Svart 003.475.05 59:-
Mässingsfärg 603.475.07 59:-
Förkromad 803.475.11 59:-
ENERYDA skålhandtag, 2 st.
89 mm
Svart 503.475.17 69:-
Mässingsfärg 903.475.15 69:-
Förkromad 403.475.13 69:-
ENERYDA handtag, 2 st.
112 mm
Svart 703.475.16 69:-
Mässingsfärg 203.475.14 69:-
Förkromad 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:-
Antracit 803.397.90 39:-
HACKÅS handtag, 2 st.
100 mm
Vit 304.086.82 59:-
Antracit 303.424.79 59:-
300 mm
Vit 104.086.83 99:-
Antracit 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:-
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Belysningslösningar för ENHET – alla delar och priser

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

SKYDRAG LED-ljuslist för bänkskiva 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:-

FÖRNIMMA anslutningssladd, 3,5 m 

504.468.81 50:-

TRÅDFRI drivare för trådlös styrning. 

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

TRÅDFRI trådlös dimmer, vit.

704.085.95 69:-

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 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 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 110, 118 och 503

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 7, antracit 893.856.69 816:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 8, vit 393.856.57 816:-

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 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 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 120

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 16, antracit/vit 293.856.48 1.064:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 17, vit 793.856.55 1.064:-

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 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 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 114 och 123

SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 26, antracit/vit 293.856.53 865:-
SKYDRAG/TRÅDFRI belysningssats nr 27, vit 193.856.44 865:-
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Bänkskiva för ENHET 123 cm
LILLTRÄSK bänkskiva 123 × 2,8 cm.

Vit/laminat 004.798.74 249:-

Bänkskivor för ENHET 186 cm

LILLTRÄSK bänkskiva 186 × 2,8 cm.

Vit/laminat 502.427.23 349:-

EKBACKEN bänkskiva 186 × 2,8 cm.

Matt beige/mönstrat laminat 003.971.85 699:-
Askeffekt/laminat 503.376.17 399:-
Ljusgrå betongeffekt/laminat 303.954.39 399:-
Vit marmoreffekt/laminat 703.356.22 399:-
Matt antracit/laminat 004.090.13 699:-
Mörkgrå marmoreffekt/laminat 403.971.69 499:-

SÄLJAN bänkskiva 186 × 3,8 cm.

Ekeffekt/laminat 604.391.73 449:-

Bänkskivor för ENHET 246 cm
LILLTRÄSK bänkskiva 246 × 2,8 cm. 

Vit/laminat 902.427.21 449:-

EKBACKEN bänkskiva 246 × 2,8 cm.

Matt beige/mönstrat laminat 203.971.89 899:-
Askeffekt/laminat 903.376.20 499:-
Ljusgrå betongeffekt/laminat 503.954.43 499:-
Vit marmoreffekt/laminat 003.356.25 499:-
Matt antracit/laminat 104.090.17 899:-
Mörkgrå marmoreffekt/laminat 403.971.74 599:-

SÄLJAN bänkskiva 246 × 3,8 cm. 

Ekeffekt/laminat 804.392.09 549:-

Diskhoar för ENHET – alla delar och priser

Diskhoar för ENHET bänkskåp 60 cm 
FYNDIG inbyggnadsdiskho, 1 skål, 46 × 40 cm. Diskho 
i rostfritt stål, ett hygieniskt, starkt och tåligt material som 
är lätt att hålla rent.
Rostfritt stål 591.580.03 599:-

BOHOLMEN inbyggnadsdiskho, 1 skål, Ø45 cm. Med 
denna runda diskho får ditt kök ett mjukare uttryck. 
Tillverkad av rostfritt stål, ett hygieniskt, starkt och tåligt 
material som är lätt att hålla rent. 
Rostfritt stål 791.574.94 599:-

BOHOLMEN inbyggnadsdiskho, 1 skål, 47 × 30 cm. 
Med den här grunda diskhon får du en större arbetsyta. 
Tillverkad av rostfritt stål, ett hygieniskt, starkt och tåligt 
material som är lätt att hålla rent.
Rostfritt stål 991.575.01 599:-

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 skål, 46 × 46 cm. 
Den här diskhon har en djupare bakkant där du kan lägga 
diskborsten och diskmedlet. Tillverkad av rostfritt stål, ett 
hygieniskt, starkt och tåligt material som är lätt att hålla rent. 
Rostfritt stål 591.573.91 699:-

LÅNGUDDEN inbyggnadsdiskho, 1 skål, 56 × 53 cm. 
Den här diskhon har en djupare bakkant där du kan lägga 
diskborsten och diskmedlet. Tillverkad av rostfritt stål, ett 
hygieniskt, starkt och tåligt material som är lätt att hålla rent.
Rostfritt stål 291.574.77 899:-

VATTUDALEN inbyggnadsdiskho, 1 skål med 
avrinningsyta, 69 × 47 cm. Denna diskho har en lutande 
avrinningsyta som låter överskottsvatten rinna tillbaka ned 
i diskhon. Tillverkad av rostfritt stål, ett hygieniskt, starkt 
och tåligt material som är lätt att hålla rent. 
Rostfritt stål 691.581.68 799:-

HAVSEN inbyggnadsdiskho, 1 skål, 53 × 47 cm. Denna 
keramiska diskho med mjuka former och hållbara ytor ger 
ditt kök en lantlig, traditionell look.
Vit 392.537.13 995:-
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Blandare för ENHET – alla delar och priser

LAGAN köksblandare 1 grepp. Svängbar pip: 360°. H16 cm.

Förkromad 100.850.27 249:-

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:-

EDSVIK köksblandare, 2 grepp. Svängbar pip: 360°. H30 
cm.
Förkromad 000.318.41 399:-

GAMLESJÖN köksblandare, 2 grepp. 
Svängbar pip: 360°. H36 cm.
Borstad svart metall 203.416.73 995:-

Vänner till ENHET – alla delar och priser
Lösningar för källsortering
Är du nyfiken på hur ditt avfall kan bli nya resurser? HÅLLBAR-
serien hjälper dig att sortera olika material i olika behållare – en 
enkel åtgärd och det första steget mot att ge avfall ett nytt liv.

HÅLLBAR källsorteringslösning, 20 l utdragbar, ventilerad.

Ljusgrå 993.088.16 357:-

HÅLLBAR källsorteringslösning, 20 l utdragbar.
Ljusgrå 793.088.03 357:-

HÅLLBAR källsorteringslösning, 22 l utdragbar.
Ljusgrå 093.088.25 318:-

HÅLLBAR behållare med lock, 3 l. 

Ljusgrå 904.321.94 49:-

 HÅLLBAR behållare med lock, 10 l. 

Ljusgrå 803.980.58 79:-

HÅLLBAR behållare med lock för organiskt avfall, 10 l. 

Ljusgrå 804.338.82 79:-

HÅLLBAR behållare med lock, 22 l.

Ljusgrå 204.202.03 119:-

HÅLLBAR behållare med lock, 35 l. 

Ljusgrå 504.202.06 149:-

HÅLLBAR utdragbar ram för källsorteringslösning.

Ljusgrå 204.228.53 199:-

Inredning 
VARIERA hyllinsats, vit.

32 × 13 × 16 cm 801.366.22 49:-
32 × 28 × 16 cm 601.366.23 59:-

VARIERA låda, vit.

10 × 12 cm 503.351.09 10:-

VARIERA låda, vit 

24 × 17 cm 301.550.19 29:-
34 × 24 cm 701.772.55 49:-

STÖDJA redskapslåda, besticklåda, vit. 

20 × 50 cm 401.772.28 15:-
31 × 50 cm 501.772.23 19:-
51 × 50 cm 001.772.25 29:-

Ytterligare sortiment
NISSAFORS rullvagn, 50,5 × 30 × 83 cm. 

Vit 404.657.33 349:-
Svart 203.997.77 349:-
Röd-orange 804.657.45 349:-
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Häll
TILLREDA portabel induktionshäll. Den portabla 
induktionshällen TILLREDA är energieffektiv och perfekt 
för mindre kök. Den är lätt att förvara eller hänga upp på 
väggen när den inte används för att frigöra bänkutrymme 
för andra aktiviteter
Vit 003.316.27 499:-

GRUNDAD induktionshäll 300. GRUNDAD induktionshäll 
är energieffektiv och har en effekthöjningsfunktion som 
ger snabb värme, idealisk för uppvärmning av vatten, 
snabbstekning eller bryning av kött.
Svart 404.670.82 2.495:-

VÄLBILDAD liten induktionshäll 300. VÄLBILDAD 
induktionshäll är energieffektiv och har effekthöjnings-
funktion som ger snabb värme, idealisk för uppvärmning av 
vatten, snabbstekning eller bryning av kött.
Svart 204.675.92 1.195:-

Köksfläkt
LAGAN väggmonterad utsugsfläkt 60. LAGAN inbyggd 
utsugsfläkt har LED-belysning och alla grundläggande 
funktioner som du behöver. Den är dessutom tyst och ger 
ett enhetligt utseende i köket eftersom du monterar den 
under ett väggskåp.
Vit 504.013.83 599:-

LAGAN väggmonterad utsugsfläkt. LAGAN inbyggd 
utsugsfläkt har LED-belysning och alla grundläggande 
funktioner som du behöver. Den är dessutom tyst och ger 
ett enhetligt utseende i köket eftersom du monterar den 
under ett väggskåp.
Rostfritt stål 203.889.67 899:-

RYTMISK väggmonterad utsugsfläkt 60. 
Den väggmonterade utsugsfläkten med LED-belysning 
förstärker kökets design. Den är tyst och effektiv, och den 
förhindrar att lukt och fett sprids. 
Rostfritt stål 803.889.69 1.495:-

MATÄLSKARE väggmonterad utsugsfläkt. Den vägg-
monterade utsugsfläkten med LED-belysning förstärker 
kökets design. Den är tyst och effektiv, och den förhindrar 
att lukt och fett sprids. 

Rostfritt stål 903.688.00 2.495:-
Svart 103.889.77 2.495:-

MATTRADITION väggmonterad utsugsfläkt. Den 
väggmonterade utsugsfläkten med LED-belysning förstärker 
kökets design. Den är tyst och effektiv, och den förhindrar 
att lukt och fett sprids. 
Rostfritt stål 703.688.01 2.295:-
Svart 703.891.44 2.495:-
Vit 403.891.45 2.495.-

Mikrovågsugn
TILLREDA mikrovågsugn, B43,9×D34×H25,8 cm. F Version 
VÅ20 ristående och liten så du kan placera den nästan var 
som helst – ett perfekt alternativ i mindre kök eller där du 
inte har plats för en inbyggd mikrovågsugn.
Vit 504.867.92 599:-

Rekommenderade vitvaror till ENHET  

Ugn
LAGAN ugn.

Vit 504.169.21 1.695:-

GÖRLIG ugn.

Rostfritt stål 204.117.03 1.195:-

MATÄLSKARE varmluftsugn. MATÄLSKARE varmluftsugn 
ger ett elegant, modernt utseende. Den sprider värmen 
jämnt så att du kan tillaga flera olika maträtter samtidigt. 
För långsam tillagning väljer du den övre och undre 
värmefunktionen.
Rostfritt stål 403.687.65 2.995:-

MATTRADITION varmluftsugn. MATTRADITION varmlufts-
ugn ger ett elegant, traditionellt utseende. Den sprider 
värmen jämnt så att du kan tillaga flera olika maträtter 
samtidigt. För långsam tillagning väljer du den övre och 
undre värmefunktionen.
Rostfritt stål 003.687.67 3.295:-

MATTRADITION varmluftsugn. MATTRADITION varmlufts-
ugn ger ett elegant, traditionellt utseende. Den sprider 
värmen jämnt så att du kan tillaga flera olika maträtter 
samtidigt. För långsam tillagning väljer du den övre och 
undre värmefunktionen.
Svart 804.117.24 3.295:-
Vit 304.117.26 3.295:-

EFTERSMAK varmluftsugn.

Svart 704.117.29 3.995:-

Kylskåp och frys under bänkskivan
LAGAN kylskåp med frysfack, 97/16 l.

Vit 603.349.63 2.295:-

Fristående kylskåp och frys
LAGAN kylskåp/frys, 194/109 l, vit.

Vit 102.823.63 3.795:-

Diskmaskin
LAGAN integrerad diskmaskin. Ljudnivå: 46 dB (A). 
Kapacitet: 13 kuvert. 

Vit 504.754.25 3.495:-



© Inter IKEA Systems B.V. 2020                                                                               Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. Våra priser kan förändras. Se IKEA.se för aktuellt pris. 

Vägledning

Köksbroschyr
En broschyr full med inspirerande bilder på kök i alla stilar och 
storlekar. Här hittar du allt från fullstora kök till alla de där små 
detaljerna som gör vardagen i köket enklare och roligare.

Färdiga kombinationer av ENHET
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, 
blandare, knoppar/handtag och vitvaror efter egen smak. 

ENHET köksinstallationsguide
I vår ENHET köksinstallationsguide får du tips och stegvisa 
instruktioner om hur du installerar köket 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 s. 3.

Planeringsguide – från start till mål
Planeringsguiden är din guide till att planera, mäta, beställa och 
installera ditt nya kök från IKEA. Hämta det på ditt lokala IKEA 
varuhus eller läs på IKEA.se/kataloger

Besök ditt IKEA varuhus
Öppettider och vägbeskrivningar till ditt närmsta 
IKEA varuhus finns på IKEA.se/oppettider

IKEA online
Handla online på IKEA.se

Handla på IKEA

IKEA.se
På vår webbplats hittar du massor av inspiration och idéer för 
att få ut det bästa möjliga av ditt ENHET kök. Dessutom hittar 
du alla tänkbara produkter som kan anpassa och skapa ditt 
drömkök. 

IKEA Home Planner
Skapa ditt ENHET kök från grunden i en 3D-miljö där du får 
ett pris för varje produkt och för hela köket. Du kan skriva 
ut ritningar och produktlistor hemma eller spara dem på 
webbplatsen för IKEA. På ditt lokala IKEA varuhus kan du 
diskutera din design med någon av våra köksexperter för att få 
ytterligare råd och support. 
Läs mer på IKEA.se/planeringsverktyg 

Få snabb och enkel vägledning på vägen till ditt nya kök 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 online på IKEA.se/kataloger
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