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Luckor och lådfronter
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Luckor och lådfronter kan göra stor skillnad i ditt kök. För när det gäller utseendet är
det lådfronterna som räknas. Dina köksluckor avspeglar din stil, oavsett om du vill ha en
modern känsla eller lite mer rustik charm.
Hos EA fastigheter är VEDDINGE vit eller grå standard luckor men om du önskar en annan
stil finns andra luckor som tillval.

Standard

Standard
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VEDDINGE
Vit

VEDDINGE
Grå

BODBYN
Off-white

BODBYN
Grå

Är en avskalad, elegant
dörr som ger ditt kök
ett ljust och modernt
uttryck.

Är en avskalad, elegant
dörr som ger ditt kök
ett ljust och modernt
uttryck.

Har en ram och fasad
spegel som ger den
en distinkt, traditionell
karaktär.

Har en ram och fasad
spegel som ger den
en distinkt, traditionell
karaktär.

Material:
Träfiberskiva, Akrylfärg,
Polyesterfärg

Material:
Träfiberskiva, Akrylfärg,
Polyesterfärg

Material:
Träfiberskiva, Akrylfärg,
Polyesterfärg

Material:
Träfiberskiva, Akrylfärg,
Polyesterfärg
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VOXTORP
Grå matt

RINGHULT
Högglans vit

Slät, matt yta och
integrerade handtag
som gör att ditt kök får
ett stilrent, öppet och
modernt utseende

Slät, matt yta och
integrerade handtag
som gör att ditt kök får
ett stilrent, öppet och
modernt utseende

Har rena, raka linjer
och en glansig yta som
är slittålig och enkel att
hålla ren.

Material:
Spånskiva, Folie, Folie,
ABS-plast

Material:
Spånskiva, Folie, Folie,
ABS-plast
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VOXTORP
Vit matt
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Material:
Träfiberskiva, framsida: Folie,
baksida: Melaminfolie

1
2
3

VEDDINGE Vit
BODBYN Off-White
VOXTORP Grå matt

4
5
6

VEDDINGE Grå
RINGHULT Högglans vit
BODBYN Grå
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VOXTORP Vit matt

Knoppar och handtag
Knoppar och handtag är viktiga detaljer i ditt hem. Knoppar gör lådor och skåp lätta
att öppna medan dörrhandtag kan binda samman stilen i ditt rum. Här har vi valt ut ett
sortiment av knoppar och handtag i olika färger och former att välja bland.
KALLRÖR handtag är standard i alla EA fastigheter men om du önskar en annan stil eller
om du vill matcha en nyvald lucka kan du lägga till någon av dessa handtag som tillval.

Standard

KALLRÖR
Handtag, rostfritt stål
213 mm
Material:
Rostfritt stål, Etenplast

ENERYDA
Handtag, svart
112 mm

ENERYDA
Handtag, Mässingfärgad
112 mm

Material:
Aluminium, Epoxi/polyesterbaserad pulverlack

Material:
Aluminium, Mässing,
Akrylbeläggning

ENERYDA
Knopp, mässingfärgad
20 mm

ENERYDA
Knopp, svart
20 mm

Material:
Aluminium, Mässing,
Akrylbeläggning

Material:
Aluminium, Epoxi/polyesterbaserad pulverlack

SKÄRHAMN
Knopp, svart / förkromad
22 mm

ORRNÄS
Handtag, rostfritt stål
170 mm

Material:
Zink, Förkromad, Epoxi/
polyesterbaserad pulverlack

Material:
Zink, Förkromad, Epoxi/
polyesterbaserad pulverlack

Material:
Rostfritt stål, Amidplast, Zink,
Förnicklad, Akrylbeläggning
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SKÄRHAMN
Handtag, svart / förkromad
148 mm
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Bänkskivor
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Även om luckor och lådfronter är det viktigaste valet när det gäller stilen i ditt kök, har även
bänkskivan stor betydelse för det totala uttrycket. Men den perfekta bänkskivan handlar
inte bara om att fullända kökets utseende, den måste också ha en positiv påverkan på
funktionaliteten
EA fastigheter har två standard bänkskivor, SÄLJAN vit stenmönstrad eller SÄLJAN svart
mineralmönster men det finns fler bänkskivor som tillval. I köket installeras standard diskhon
LÅNGUDDEN med 2 hoar i rostfritt stål.

Standard

Standard
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SÄLJAN
Vit stenmönstrad
Laminat, 3,8 cm tjock

SÄLJAN
Svart mineralmönster
Laminat, 3,8 cm tjock

OXSTEN
Vit marmormönstrad
Kompositsten, 3,8 cm

OXSTEN
Ljusgrå stenmönstrad
Kompositsten, 3,8 cm

Material:
Spånskiva, Högtryckslaminat,
Oblekt papper, Plastkant

Material:
Spånskiva, Laminat, Oblekt
papper, Plastkant

Material:
Kvartskomposit, Spånskiva,
Aluminium

Material:
Kvartskomposit, Spånskiva,
Aluminium
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EKBACKEN
Betongmönstrad
Laminat, 2,8 cm tjock

EKBACKEN
Ljusgrå, betongmönstrad
Laminat, 2,8 cm tjock

EKBACKEN
Vit marmormönstrad
Laminat, 2,8 cm tjock

Material:
Kvartskomposit, Spånskiva,
Aluminium

Material:
Spånskiva, Laminat,
Plastkant, Laminat

Material:
Spånskiva, Laminat,
Plastkant, Laminat

Material:
Spånskiva, Laminat,
Plastkant, Laminat

Laminat
Bänkskivor i laminat är tåliga, prisvärda och lätta att
underhålla. Spill och fett är lätt att torka bort och
bänkskivan håller sig fin under lång tid vilket gör
laminat till ett praktiskt val.
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OXSTEN
Svart stenmönstrad
Kompositsten, 3,8 cm
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Kompositsten
Kompositsten är ett väldigt hårt material med ett
utseende och en känsla som är snarlik natursten.
Materialet är extremt slitstark och reptålig och har en
yta som är slät, porfri och enkel att hålla ren.
1
2
3

SÄLJAN Vit stenmönstrad
SÄLJAN Svart mineralmönstrad
EKBACKEN Vit marmormöstrad

4
5
6

OXSTEN Svart stenmönstrad
EKBACKEN Ljusgrå betongmönstrad
OXSTEN Ljusgrå stenmönstrad

7 OXSTEN Vit marmormönstrad
8 EKBACKEN Betongmönstrad

Dags att välja ditt nya drömkök
Det spelar ingen roll hur dina personliga preferenser ser ut – se bara till att välja ett kök
som du kommer att älska under lång tid framöver. Köket är husets hjärta och det är här du
kommer att tillbringa massor av tid. Det är du som väljer stilen på ditt kök och du ska se till
att det blir något du gillar – för det är ditt kök och ingen annans!

Lucka och lådfront
Standard

Tillval

VEDDINGE Vit

BODBYN Off- White

VEDDINGE Grå

BODBYN grå

RINGHULT Högglans vit

VOXTORP Högglans vit
VOXTORP Vit matt

Handtag och knopp
Standard

Tillval

KALLRÖR Handtag

SKÄRHAMN Handtag

ENERYDA Handtag, mässing

SKÄRHAMN Knopp

ENERYDA Knopp, svart

ORRNÄS Handtag

ENERYDA Knopp, mässing

ENERYDA Handtag, svart

Bänkskiva
Standard

Tillval

SÄLJAN Vit stenmönstrad

OXSTEN Vit marmormöstrad

EKBACKEN Ljusgrå betongmönstrad

SÄLJAN Svart mineralmönstrad

OXSTEN Ljusgrå stenmönstrad

EKBACKEN Vit marmormönstrad

OXSTEN Svart stenmönstrad
EKBACKEN Betongmönstrad
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Du hittar mer information om produkterna
på IKEA varuhuset eller skanna QR-koden
eller besöka oss på IKEA.se

