
Vilken stil har 
ditt drömkök?
I denna broschyr hittar du ett urval  
av köksprodukter att välja bland.
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Lucka

VEDDINGE 
Vit 

VEDDINGE i vitt är en avskalad,  
blank dörr som ger ditt kök ett ljust  
och modernt uttryck. 

Material: 
Träfiberskiva, Akrylfärg, Polyesterfärg

Skötselråd:
Torka med en trasa fuktad med milt rengörings- 
medel. Eftertorka med torr trasa.

RINGHULT
Högglansvit eller högglans ljusgrå

Köksluckan RINGHULT har en 
glansig yta och rena linjer som 
gör att ditt kök får ett modernt 
utseende. 

Material: 
Spånskiva framsida/baksida: Folie

Skötselråd: 
Torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Eftertorka 
med torr trasa.

UBBALT
Mörkbeige

Köksluckan UBBALT i mörkbeige 
har raka linjer och en len matt 
yta. Den skapar ett modernt kök 
som har både färg och värme. 

Material: 
Spånskiva framsida/baksida: Folie
Kant: ABS plast

Skötselråd: 
Torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Eftertorka 
med torr trasa.

BODBYN
Off-white eller grå

Köksluckan BODBYN har en ram 
och fasad spegel som ger den en 
distinkt, traditionell karaktär.

Material:
Träfiberskiva, akrylfärg, 
polyesterfärg

Skötselråd:
Torka med en trasa fuktad med milt 
rengöringsmedel. Eftertorka med 
torr trasa.

Tillval

Standard lucka
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Handtag

LANSA
Rostfritt stål

De här handtagen i rostfritt stål har 
mjuka rena linjer som ger ditt kök en 
modern touch.

Skötselråd:
Torka med en trasa fuktad med milt rengörings- 
medel. Eftertorka med torr trasa.

Standard Handtag

ORRNÄS
Rostfritt stål

De här handtagen i rostfritt stål 
har mjuka rena linjer som ger ditt 
kök en modern touch.

Skötselråd: 
Torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Eftertorka 
med torr trasa.

BLANKETT
Rostfritt stål

Köksluckan KALLARP har en 
glansig yta och rena linjer som gör 
att ditt kök får ett färgstarkt och 
modernt utseende. 

Skötselråd: 
Torka med en trasa fuktad med 
milt rengöringsmedel. Eftertorka 
med torr trasa.

ENERYDA
Svart, mässing eller krom

Handtaget ENERYDA har en 
traditionell stil och finns i färgerna 
krom, mässing och svart, så du kan 
välja det som passar ditt hem bäst

Skötselråd:
Torka med en trasa fuktad med milt 
rengöringsmedel. Eftertorka med 
torr trasa.

Tillval



Bänkskiva

SÄLJAN
Stenmönstrad vit eller mineralmönstrad 
svart, överlimmad

Spånskiva, högtryckslaminat av 
melamin. Bänkskivor av laminat 
är mycket slitstarka och enkla att 
underhålla, har god motståndskraft mot 
repor och fläckar. Med lite omsorg håller 
de sig som nya i många år. Rengör 
med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. 
milt rengöringsmedel eller tvållösning. 
Undvik möbelpolish och starka 
rengöringsmedel, och var noga med att 
torka ytan helt torr efter användning.

Skötselråd:
Använd en trasa eller svamp med varmt vatten och milt 
rengöringsmedel för den dagliga rengöringen.

OXSTEN
Kompositsten, svart

En bänkskiva av kompositsten är hållbar och 
lättskött. Till utseende och känsla påminner de 
om natursten, men är mer hygieniska och lättare 
att underhålla. Ytan är hård, slät och porfri och är 
därför en bra arbetsyta som är enkel att hålla ren.

IKEA tillverkar bänkskivor i sten av 95% 
naturkvarts (ett av naturens hårdaste material) 
och 5% polymerharts som tillsammans ger en slät 
yta utan porer och som är lätt att hålla ren. Så du 
behöver aldrig oroa dig för rödvins- eller rödbets-
fläckar. 

HAMMARP
Massiv ekskiva

Massivt trä ger köket en varm och genuin karaktär. 
De varierade ådringarna och naturliga färgskiftnin-
garna är en del av charmen. Går att ta med hem i 
dag.

Bra att veta:
IKEA förbehandlar alla bänkskivor i massivt trä 
för att ge dem en bra start. Sedan är det upp till 
dig att underhålla träet genom att olja in det med 
BEHANDLA träolja 3–5 gånger per år. Områden som 
är särskilt utsatta, som runt diskhon och hällen, bör 
behandlas oftare. Oljan skyddar träet från märken 
och fläckar och förhindrar att vatten tränger in i 
ytan och förstör träet. Om ytan ser sliten ut kan du 
slipa den lätt med sandpapper och olja in den igen. 

Standard bänkskiva

Tillval

Diskho

LÅNGUDDEN
Inbyggnadsdiskho, 2 hoar, rostfritt stål

Diskbänk i rostfritt stål som är ett 
hygieniskt, starkt och tåligt material 
som är lätt att hålla rent.
Skötselråd:
Eftertorka med torr trasa. Vid all rengöring är det viktigt 
att alltid torka och gnugga i stålytans fiberriktning. Rengör 
med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. rengöringsmedel 
utan slipmedel eller tvållösning. Använd inte skurpulver, 
stålull, hårda eller vassa föremål som kan repa den rost-
fria ytan.

Standard Diskho
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Grytor, kastruller och 
stekpannor för alla 
dina favoritrecept
Från mustiga grytor till krämiga såser – våra grytor och 
kastruller gör det enklare för dig att laga god mat. De är 
hållbara, håller en hög kvalitet och har smarta funktioner 
som exempelvis greppvänliga handtag. De flesta kan 
användas på superenergieffektiva induktionshällar som 
sparar energi och ger dig lägre elräkning



Lycka till med  
ditt nya kök!
Vill du veta mer om vårt sortiment kan du alltid 
besöka oss på varuhuset eller på IKEA.se
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