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Paris mörkgrå / Torino ask
Kombinationen av färger och material sätter sin prägel på hemmets inredning. 
Här är köket inrett med målade, mörkgrå fronter i kombination med öppna hyllor av 
ask.  Man har valt en vitoljad bänkskiva av massiv bambu med underlimmad stålvask.

Du kommer med 
säkerhet att värdesätta 
att handla hos kitchn

Jag är stolt över att kunna erbjuda dig alla dessa 
spännande kök, bad och garderober som du hittar i denna 
katalog. Gemensamt för samtliga är att de är produkter 
av hög kvalitet som är tillverkade på vår egen fabrik i 
Danmark. Fabriken har stolta kökstraditioner 
som sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet.

Vår erfarenhet och de råvaror som vi 
använder i produktionen ger oss ett fan-

tastiskt självförtroende som vi gärna 
vill dela med dig. Därför erbjuder vi 
30 års garanti på produktionsfel på 
alla våra lådor, gångjärn, fronter och 
skåp. Vi vill visa att vi verkligen kan 

gå i god för vår produkt.

Du bestämmer själv om ditt kök skall 
levereras som färdigmonterade moduler från 

vår fabrik eller om du hellre vill montera allt själv med 
hjälp av våra lättförståeliga monteringsanvisningar. I 
butiken ger vi dig goda råd om vad som skulle kunna vara 
bäst i just din situation.

Jag hoppas att du får stor glädje av den här katalogen 
- kom ihåg att du kan kombinera det mesta efter smak 
oavsett stil, färg eller prisnivå. 

… vi levererar just precis det du önskar dig - med garanti!

Jan Thomsen
Verkställande direktör, kitchn A/S

30 årsköksgarantiPÅ LÅDOR, GÅNGJÄRN, FRONTER OCH SKÅP
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Flera smala lådor ger fantastisk 
ordning och överblick och ger en 
nostalgiskt utseende som påminner 
om en gammaldags köpmansdisk.

Utrymmet under ugnen används till en 
praktisk låda med softclose, här kan 
man förvara ugnsplåtar och ugnsgaller. 

Nice grå
Nostalgiskt kök som kombinerar romantiska spegelluckor och vitriner med modern 
funktionalitet. Takhöjden utnyttjas i sin helhet – både vid bänkskåpen med glasvitrin 
och över side-by-side kyl/frysskåpen.

De höga skåpen avslutas på ett snyggt sätt med en krönlist upp mot taket. Lägg 
märke till de 9 små lådorna som bidrar till en fantastisk ordning och överblick. 
Under inbyggnadsugnen finns ett förvaringsutrymme för bland annat ugnsplåtar.
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Bakom den översta lådan kan man monte-
ra en invändig låda så att funktionen med 
3 lådor bevaras, trots att man väljer en 
design med 2 lådor.

Venezia stone ash / vit
Modernt kök där man har kombinerat gråtonad ask och matt vit. Köket är designat med 
fokus på obrutna linjer, med två djupa lådor istället för den traditionella raden med 3 eller 
4 lådor.  Lådornas funktion är fortfarande i topp eftersom det döljer sig en invändig låda i 
lådornas övre rad. 

Bänkskivan är en 20 mm vit solidcolor laminatbänkskiva med solidcolor kant. Den genom-
färgade laminaten är mycket slitstark och bevarar sin vita färg trots att åren går.

Stora och djupa lådor som på ett smart sätt kan 
organiseras med hjälp av olika indelningar eller 
insatser.
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Kanten runt fronten bildar en 
synlig och tydligt markerad ram, 
utan att man behöver slösa 
utrymme på trä till en ram.

Frame med TouchMotion
Den tunna ramen runt varje enskild front ger ett utseende som påminner om 50- 
och 60-talens handbyggda kök med ramar runt alla lådor och luckor. Det är dock en 
toppmodern funktion med djupa lådor och maximalt utnyttjande av utrymmet som 
karaktäriserar detta luxuösa kök. 

Frame er her vist med TouchMotion, en grebsløs og praktisk løsning, hvor du både 
åbner og lukker skuffer og skabe med et enkelt let tryk. TouchMotion giver køkkenet et 
flot minimalistisk look.

Alla diskbänkar kan levereras 
underlimmade, vilket ger en 
praktisk och hygienisk bänk-
skiva utan kanter som utgör 
grogrund för smuts.  

Det finns en rad olika alternativ 
för att inreda hörnskåp, ett 
utrymme där det normalt kan 
vara svårt att utnyttja ytan på 
ett bra sätt. 
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Nordic vit
Ett lantkök av exklusiva material 
som innehåller alla moderna 
faciliteter samtidigt som det 
präglas av nostalgi.

Det massiva ramträet i ask och de 
fanerade speglarna ger ett speciellt 
klassiskt utseende samt bidrar till 
en känsla av hög kvalitet. 

Tanken bakom kökets utformning är 
traditionell med överskåp och dold 
fläkt. 

Nice vit
Ett helt fantastiskt och stort 
lantkök. Här har det funnits 
utrymme att fullända utföran-
det och upplevelsen till fullo.  

Bänkskivan är en 30 mm 
massiv europeisk valnöt 
med en underlimmad vit 
diskbänk av Silgranit. 
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Paris vit
Modernt kök med matt vit lack och breda handtag som kombinerar 
minimalistisk design och praktiskt användande i ett.

Den dubbelt så breda bänkskivan ger massor med arbetsyta i köket.

Observera de två inbyggda jalusiskåpen som bidrar till praktisk 
förvaring nära till hands. 

Paris-serien finns i 8 olika färger. Färgvarianterna ger oändliga och fantastiska 
kombinationsmöjligheter med hänsyn till det övriga sortimentet. 
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Venezia högglans
Stort öppet kök där husets arkitektur har utnyttjats 
till fullo. Genomgående har man prioriterat förvaring 
högt, vilket är synligt även i köket där man har valt 
överskåp längs med hela köksbänken. 

Observera den breda köksön mellan köket och 
matplatsen, den binder ihop de båda delarna i 
rummet. 

Bänkskivan är av 38 mm laminat i ljus betong 
med en underlimmad diskbänk av stål.

Venezia vit
Ett fantastiskt kök i mattvit lack utan handtag. 
Ett mer stilrent kök får man leta efter! 
Grepplisterna är urfrästa i fronterna och är 
därför lackerade tillsammans med dessa.

Luckor och lådsektioner är lika vilket gör att alla 
linjer i Veneziaköket är obrutna.

Detta luxuösa kök har monterats med 30 mm 
bänkskiva av granit med ilagd diskbänk av 
Silgranit och gashäll. 

De integrerade vitvarorna – här 
en diskmaskin – ger ditt kök en 
stilren design.
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Sockellådor gör det möjligt att 
utnyttja spillplats som extra 
förvaring.

Det är lätt att komma åt mikro-
vågsugnen som är placerad i 
skåpet över kökets ugn.

Siena bianco 
De rena linjerna i detta handtagslösa kök skapar en enkel design. Här har man valt 
vita bakstycken vid grepplisterna så att fronten är obrutet vit. Kontrasten i köket 
skapas med hjälp av bänkskiva, ugn och fläkt.

Detta kök har monterats med en 38 mm bänkskiva i högtryckslaminat som liknar 
mörk och rustik ek.

Observera att både kylskåp, diskmaskin och mikrovågsugn är dolda i detta kök.

Högskåpsutdraget gör att skåpet 
kan utnyttjas bättre samt att man 
får en fantastisk överblick.

Massiva trälådor med fingertap-
pning pryda varje kökslåda, och 
gör inredningen enklare.
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Capri högglans
Till denna etagelösning har man valt enkla, vita fronter 
med högglansig yta.

Den ganska vanliga uppställningen får genom de blanka 
ytorna en touch av storstadskänsla.

Till detta kök har man valt en 28 mm mörk laminatbänk-
skiva med rak framkant.Topphängda luckor ger god komfort och 

enkel åtkomlighet i högt placerade skåp.
Ett jalusiskåp har placerats mellan bänkski-
va och överskåp vilket skapar ett praktiskt 
förvaringsutrymme. 

Vitt stål 
Med en naturlig trästruktur i den vita ytan är Siena Vit ett spännande 
alternativ till de släta och högglanspolerat kök.  

Köket har monterats med bakstycken av borstat stål vid grepplisterna, 
därmed skapas en vacker helhet mellan fronter, socklar, jalusilucka, 
ugn och fläkt. 

Ön med den underlimmade diskbänken är 92 cm bred, detta bidrar 
både till ett stort arbetsbord och till en rad förvaringsalternativ som 
vänder ut mott köket / allrummet.  

Köket visas här med en 38 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat 
som liknar mörk och rustik ek.
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Basic nature 
med Click Cubes 
Här får du verkligen mycket kök för pengarna !  

Modernt och praktiskt kök med stilsäker och 
naturlig träeffekt. Trästrukturen kommer helt 
till sin rätt eftersom man har använt Formia 
grepplister istället för vanliga handtag. 

Att endast använda två djupa lådor, kombi-
nerat med invändiga lådor, är en detalj som 
väsentligt bidrar till en stilren design.

Observera att överskåpen och högskåpen är 
utformade med extra höjd för att de ska nå 
ända mot taket. Genom detta utnyttjar man 
utrymmet på ett optimalt sätt.

Det mycket stilrena köket kryddas av 7 Click 
Cubes i vita, gula, lime, svarta och turkosa fär-
ger som monterats i ett asymmetriskt mönster 
på ena sidoväggen. 

Torino ask
Ask är en evergreen inom kök och möbel-
design. Den karakteristiska ådringen och träets 
färgspel har genom alla tider fascinerat. 

Observera överskåpen över diskbänken. Här 
har man valt en kombination av topphängda 
Torino Ask och aluminiumvitriner, vilket ger 
köket ett öppnare intryck. 

Fronterna är diskret avrundade och har en 
märkbar trästruktur.

Detta kök levererades med en 38 mm 
laminatbänkskiva med en underlimmad 
diskbänk av stål.
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Ett praktiskt avfallsutdrag gör 
den vardagliga sopsorteringen 
enkel. 

Det finns en rad olika alternativ 
för att organisera innehållet i 
lådorna. 

Tirano vit / grå ek 
I detta kök nyttjas platsen optimalt. Aven om det är skåp från golv till tak ger inredningen 
med alu-vitrinskåpen ett luftigt utseende och en bra kontrast till dom vita fronterna i ek 
struktur. Enkla handtag i stål framhäver dom stilrena linjer i inredningen.

Till köksön är där valt en grå tonad lucka med ek struktur, därmed fungerar ö-en som en 
möbel i kontrast till köken och ger en fin övergång till matplatsen.   
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Como hvid ek /
Stecca 
Ett fantastiskt spännande kök som lever 
upp till både design och kvalitet i ett ytterst 
modernt och väldesignat hus. 

Den diskreta kanten matchar den ytterst otra-
ditionella lösningen vid spisen där väggarna är 
klädda med vittonade golvplankor. Kuben med 
de fyra överskåpen utgör en självständig del 
av inredningen mot den bakgrund.

I nischen med högskåp är det Steccas massiva 
front av ek som utgör kontrasten mot den vita 
väggen. 

Ön med diskbänk är med sina inbyggda sitt-
platser en naturlig samlingspunkt i rummet.

Bänkskivan är en 28 mm laminatbänkskiva 
med rak framkant, som matchar sockel, ugn 
och Trendline handtagen.

Tirano vit
Modernt vitt kök med trästruktur som ger det 
mycket stilrena köket en touch av naturliga 
material.

Lägg märke till de 100 cm breda lådsektionerna 
som ger ett fantastiskt förvaringsutrymme.

Köket har monterats med en 28 mm mörk 
laminatbänkskiva med rak framkant och en 
underlimmad diskbänk av svart Silgranit.

Handtagen är traditionella Marina 
bygelhandtag.

Under diskbänken har man monterat 
en praktisk låda för avfallssortering.

Invändiga lådor gör det möjligt 
att uppnå ett mer stilrent kök 
med luckor utan att kompromis-
sa med funktionaliteten.
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Shaker vit 
Shaker-stilen är ett exempel på ett kök med 
ett traditionellt utseende.
Den vita färgen samt de diskreta urfräsningar-
na gör att köket är tidlöst – aldrig har en 
design varit modern under så många år.

Hela takhöjden har utnyttjats med hjälp av 
extra höga överskåp samt toppskåp monterade 
över de vanliga högskåpen.

I detta kök har man valt en öppen hylla vid 
köksbänken med spishäll. Den är praktiskt och 
samtidigt en snygg detalj i köket.

Man har valt en 38 mm laminatbänkskiva 
med en underlimmad diskbänk av vit Silgranit.

Ett smalt utdragsskåp bredvid 
diskbänken är både praktiskt 
och ergonomiskt med sina 
högt placerade avfallskärl. 

Shaker 
stone grey 
Stone Grey färgen med det tidlösa 
uttrycket, gör denna typ av lucka till  
ett säkert og diskret val hemmet som 
önskar en stil som för tankarna tillbaka 
i tiden. 

Shaker stilen kan enkelt användas som 
lättare skåpslösningar t ex omkring 
TV’n, såväl som till sittplatser med 
lådor under runt matbordet, som här 
utnyttjar utrymmet perfekt under 
sneda väggen.
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Torino ek 
Den traditionellt långa och ofta lite 
mörka grovingången har här förvand-
lats till en ljus och trevlig tvättstuga 
med hjälp av ljusa ytor av ek.

I denna lösning valde kunden att 
bygga in tvättmaskin och torktumlare 
i väggen med högskåp så att de blev 
en snygg och praktisk del av tvättst-
ugan.

Samtidigt gav detta utrymme för en 
låg bänksektion - som i detta fall blivit 
oumbärlig då den blivit avsättningsyta 
för tunga matkassar o.d. Observera 
att bygelhandtagen är centrerade på 
alla fronter. Det ger en stilren sym-
metri och helhet i rummet.

Man har valt en 28 mm laminat-
bänkskiva med rak framkant och en 
underlimmad diskbänk av stål. 

Basic grå
Mycket praktisk tvättstuga där slitstyrka, 
daglig rengöring och förvaringsutrymmen utgör 
fokus. Den grå fronten är både tekniskt och 
färgmässigt sett ytterst lämplig för det slitage 
som en tvättstuga kan utsättas för. 

Alla tänkbara utrymmen har utnyttjats 
till förvaring - överhängda skåpluckor över 
högskåpen och sockellådor under. 

Tvättmaskin och torktumlare står i arbetsvänlig 
höjd, vilket man uppnått genom att placera 
lådor under maskinerna, lådorna fungerar 
samtidigt som hållare för tvättkorgen. Lådans 
låga kanter förhindrar att tvättkorgen glider 
av. Lådans konstruktion är dimensionerad för 
att kunna bära en fylld tvättkorg, eftersom 
standardlådorna har testats för en belastning 
på minst 30 kg.

De 32 cm breda Neat-handtagen är mycket 
användarvänliga eftersom det finns gott om 
plats mellan handtag och front.

Capri högglans / 
Fiorini
Denna tvättstuga är utrustad med eleganta 
Fiorini-fronter i vit högglans, kombinerat med 
en skjutdörrslösning som döljer tvättpelare och 
elskåp. Skjutdörrarnas fronter har naturligtvis 
samma vita högglansyta. 

Alla fronter är utrustade med grepplister av 
massivt aluminium vilket ger ett elegant utseen-
de. Överskåpslösningen är lätt i sitt uttryck och 
lämnar plats vid fönsterpartiet. 

För att bevara lättheten har man valt en baldakin 
med inbyggda LED-spots över bänkskivan.

Bänkskivan är svart och tillverkad av granit med 
en underlimmad diskbänk av stål.
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Skjutdörrar 
- gör det möjligt att uppnå elegant förvaring i hela hemmet, i 
köket, badrummet, hallen, sovrummet eller på kontoret. 
Endast fantasin sätter gränser. 

Skjutdörrarna och inredningen specialanpassas till alla typer av 
rum, viket gör att snedtak, hörn, trappavsatser med mera kan 
utnyttjas till rationell förvaring.

Det finns otaliga varianter på både inredning och skjutdörrar. 
Fråga efter specialbroschyrer i din butik.

Djupa utdragbara trådbackar som ger 
full överblick.

Använd skåpsplatsen optimalt med 
dom många olika inredningsdelarna.  
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Nice vit 
Romantisk badrumsmiljö i lantlig 
stil. De vita spegelluckorna och 
glasvitrinerna bildar tillsammans 
med ljuslisten en vacker inram-
ning som kompletterar rummets 
golv och tak.

Observera detaljen där utrymmet 
bakom den vägghängda toaletten 
används som en hylla längs med 
hela rummets bredd. 

Denna badrumsmiljö har levere-
rats med en svart bänkskiva med 
tvättställ.
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Shaker stone grey
Den relativt enkla “slimline” badkommod passar fint 
med den nyintroducerede Shaker luckan i färgen 
stone grey. 

Tillsammans med det matta vita handfatet och 
de vita handtagen blir designen med en gång både 
klassisk og modern.
 
Luckorna med de rogivande linjerna kan absolut 
hänga på en hel vägg utan att för syn skull bli för 
tung, här extra kryddad med en öppen hylla som ger 
möjlighet att dekorera och följa  din personliga stil.

Shaker vit 
Den klassiska designen leder tankarna till gamla 
möbeltraditioner samtidigt som den vita och släta 
ytan bidrar till ett mer nutida utseende.

De vägghängda skåpen gör det möjligt att dekorera 
badrummet med kontrastfärger i de fyra öppna kuberna.

Lägg märke till det eleganta Getacore-tvättstället 
som har formats av ett enda stycke Getacore med 
en tjocklek på endast 10 mm.
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Basic nature
med click cubes
tvättställsmöbeln är utformad med en naturlig träeffekt och 
tvättstället är tillverkat av det exklusiva materialet Getacore. 
Själva Getacore-skivan är endast 10 mm tjock och tvättstället 
har vakuumformats i skivan, vilket ger rena och mjuka former.

De två 120 cm breda lådorna med mjukstängning är försedda 
med Trivento grepplist, vilket understryker Getacore-tvättställets 
rena och eleganta linjer.

Även på väggen ser man en limefärgad Click Cube i kombination 
med ett Basic Natur skåp med hylla och överhängd front. 

Capri vit 
En  stilren, matt, vit badrumsmöbel där man i själva 
utformningen har lagt till spännande detaljer.  

”Trappformationen” är ett stående inslag som återges både 
vid tvättställ och vid överskåpen - en detalj som gör rummet 
mer dynamiskt. 

Bänkskåpet med handfat har monterade sockelben vilket gör 
att den låga sektionen med fördel kan användas som sittplats.
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Capri 
högglans
Minimalistisk badrumsmöbel 
med en bredd på 80 cm, 
två breda lådor och helgjutet 
tvättställ.

Capri vit 
Smart men fortfarande en neutral 
slimline badkommod på 60 cm till 
det lilla badrummet. 

Venezia vit
Stilren, handtagsfri badrumsmöbel 
som har fått en central placering i 
detta stora badrum.

Man har valt en sort tvättställ med 
en enkel rektangulär form över de 
sex lådor som det 180 cm breda 
möblemanget består av.

Den 160 cm breda spegeln har 
inbyggd belysning.

Nordic vit
Ett klassiskt romantiskt badrum 
(i ett utförande) med exklusiva 
fronter i massivt ramträ av ask 
och fanerade speglar. 

De 5 cm breda pilastrarna som 
har monterats mellan lådsektio-
nerna under tvättstället fulländar 
designen.
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Tirano grå ek
Stilfull badrumsmöbel med mycket förvaring.

Lådor och sidor i grå ek skapar en elegant 
kontrast till dom vita ytor.

Väggskåpen med dom vita fronter i vit ek ger 
mycket plats för förvaring.

Valet av dom vita luckor som matcher färgen 
på väggen ger helhetsintrycket av dom många 
skåp ett rymligare och enklare intryck. 

Bakom översta badrumslådan 
kan man montera en indvändig 
låda, så att du behåller 
fördelarna med små lådor utan 
att förlora linjerna i din 
badrumsdesign.

Stecca ek 
Exklusiv, liten gästtoalett med ett 80 cm 
brett och 32 cm högt tvättställsskåp med 
en stor och praktisk låda.

Fronten består av massiva ekträslister som 
ger ett elegant utseende.

Tvättstället är en 40 mm Galicia.

Eleganta och praktiska brickor i 
massiv ek, till badrums 
tvättskåpslådor med utskärning.
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Paris vit 
Badrum där man har lekt 2 färger ur Parisserien. Tvättställsarrangemanget är 160 cm 
brett med 6 djupa förvaringslådor. Tvättstället är av vit, blank marmor och lådfronterna är 
lackerade med vit, matt lack. 

Skåpsarrangemanget också lackat med vit, 3 luckor har dock lackerats i färgen støvet blå. 

Spegeln är 120 cm bred med inbyggd LED-belysning.

Tirano svart ek
De svarta fronterna med märkbar ek trästruktur tillsammans med de massiva grep-
plisterna av aluminium ger badrumsmiljön ett exklusivt utseende. 

Det vita tvättstället och bänkskivan är av 60 mm Rector®.
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51 Venizia vit högglans
22 mm MDF-skiva med vit högglans 
polyurethanlack. Kombineras med 
Alu Vitrin (15).

92 Venezia black line
22 mm MDF-skiva med slagtålig vit 
melaminbeläggning. 1 mm solid rundad kant 
i svart struktur ABS. Grepplist i svart struktur 
ABS. Kombineras med Aluvitrin (15).

91 Venezia stone ash 
22 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning med synkron struktur som följer 
ådringen i träet. Solid 0,8 mm avrundad 
ABS kant med struktur. Kombineras med 
Alu Vitrin (15).

5 Basic vit n
16 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning. Solid 0,8 mm avrundad ABS 
kant. Frostat glas i vitrin som standard.

82 Basic grå n
16 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning. Solid 0,8 mm avrundad ABS 
kant. Frostat glas i vitrin som standard.

83 Basic nature n
16 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning. Solid 0,8 mm avrundad ABS 
kant. Frostat glas i vitrin som standard.

85 Tirano vit t n

19 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning med synkron struktur, der følger 
årerne. Solid 0,8 mm avrundad ABS kant. 
Frostat glas i vitrin som standard. 

86 Tirano svart t n

19 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning med synkron struktur, der følger 
årerne. Solid 0,8 mm avrundad ABS kant. 
Frostat glas i vitrin som standard. 

87 Tirano grå ek t n

19 mm spånskiva med slagtålig melamin-
beläggning med synkron struktur, der følger 
årerne. Solid 0,8 mm avrundad ABS kant. 
Frostat glas i vitrin som standard. 

12 Torino ek t n

18 mm spånskiva med vittonad eklaminat. 
Räta kanter i topp och botten med solid 
2 mm avrundad ABS kant. Frostat glas i 
vitrin som standard.

17 Torino ask natur t n

18 mm spånskiva med laminat i ask naturlig 
look. Räta kanter i topp och botten med solid 
0,8 mm avrundad ABS kant. Frostat glas i 
vitrin som standard.

65 Como hvit ek
16 mm spånskiva med matt vit högtrycks-
laminat med massiva kanter i vit tonade ek. 
Frostat glas i vitrin som standard.

14 Nice vit n
18 mm MDF-skiva med matt vit folie. 
Melamin-baksida. Rökfärgat glas i vitrin 
som standard.

62 Nice grå satin n
18 mm MDF-skiva med matt grå satinfolie.
Melamin-baksida. Rökfärgat glas i vitrin.

24 Capri vit t n

18 mm MDF-skiva med matt vit folie.
Melamin-baksida. Frostat glas i vitrin som 
standard.

196 Capri vit högglans t n

18 mm MDF-skiva med vit högglansfolie. 
Melamin-baksida. Frostat glas i vitrin som
standard.

197 Capri svart struktur
18 mm MDF-skiva med svart strukturfolie. 
Melamin baksida. Kombineras med 
Aluvitrin (15).

50 Venezia vit
22 mm MDF-skiva med matt vit 
polyurethanlack. Kombineras med 
Alu Vitrin (15).

64 Shaker stone grey  t n

18 mm MDF-skiva med matt stone grey 
folie.  Melamin baksida. Frostat glas i vitrin.

90 Nordic vit
20 mm massiv ram i ask. Fanerspegel. 
Vitlaserad med täckande topplack.
Klart glas i vitrin. 

3488 Siena bianco
18 mm MDF-skiva med matt, vit polyure-
thanlack. Baksida av 1,5 mm borstat vit- 
eller svartlackerat stål. Kombineras 
med Alu Vitrin (15). 

63 Frame vit satin  n
19/16 mm MDF-skiva med matt folie. 
Baksida med melamin. 
Frostat glas i vitrin.

88 Paris vit t n

18 mm MDF-skiva med matt vit 
polyurethanlack. Frostat glas i vitrin som 
standard.

8803 
Ljusblå

8801 
Ljusgrå

8802
Mörkgrå

8809
Sand

8806
Varmt röd

8804
Dimgrön

70 Stecca Valnöt
16 mm massiv valnöt med klar topplack. 
Bakstycke i 8 mm transparent akryl. 

71 Stecca ek
16 mm massiv ek med vitpigmenterad 
topplack. Bakstycke i 8 mm transparent akryl.

15 Alu vitrine
20 mm aluminiumram med certifierat 4 mm 
Frostat glas med säkerhetsfolie.

29 Shaker hvit satin  t n

18 mm MDF-skiva med matt vit satinfolie. 
Melamin-baksida. Frostat glas i vitrin som 
standard

 t Kan levereras med integrerat handtag.      n Kan levereras i flera olika glastyper.

8808
Støvet blå

Paris levereras i infärgad överlack av polyuretan i sju olika matta färger.  Varje order lackeras individuellt 
på en grundlack av matt vit polyuretan. Man ska räkna med längre leveranstid samt uppstartsavgift.

Luckor och fronter
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Handtag Laminatsortiment

NL480

NL473

NL432

NL332 

40 mm med matchande ABS eller 3D kant 

30 mm med classic profil

EK424 – Alu

EK421 – Lys ek/Alu EK422 – Valnöt/Alu

EK426 – Stål

EK423 – Svart/Vit

EK420 – Grå/Alu

NL470

NL460

NL360 

NL471

NL430

NL330

NL462 

NL362

NL440

NL340 

NL458 

NL358

NL456 

NL356

NL472 

NL372 

NL418

NL218

NL434 

NL334 

NL475

NL446

NL346

NL474

Glitter Bianco Svart Terrazzo Ljus Betong Mörk Betong Castello Granit Porfyr Nero

Ljus ek Rustic Brown Valnöt Rustic Dark Wenge Natur

Black Limestone White Limestone Antracit Limestone Vit Svart Peppar Svart Cosmos

Kantband 3D

GB883192
Bågformat blankt 

stål look
192 mm

GA535160 
Arena

stål look
160 mm

0750233028
Knopp Classic matt 
krom Ø28 mm

0750201014
Knopp fashion 
stål look Ø14 mm

PK1038
Porslins knopp
vit Ø38 mm

KGR96
Antik svart 
knopp
60x35 mm

0750883025
Sockelhandtag
massiv alu
30x25 mm

0750101128
Kvadro

rostfritt stål
128 mm

0750101160
Kvadro

rostfritt stål
160 mm

0750101192
Kvadro

rostfritt stål
192 mm

0750101224
Kvadro

rostfritt stål
224 mm

0750101288
Kvadro

rostfritt stål
288 mm

0750101320
Kvadro

rostfritt stål
320 mm

0750101480
Kvadro

rostfritt stål
480 mm

0750101640
Kvadro

rostfritt stål
640 mm

0750101832
Kvadro

rostfritt stål
832 mm

0750812128
Marina

rostfritt stål
128 mm

0750812160
Marina

rostfritt stål
160 mm

0750812192
Marina

rostfritt stål
192 mm

0750812224
Marina

rostfritt stål
224 mm

0750812288
Marina

rostfritt stål
288 mm

0750812320
Marina

rostfritt stål
320 mm

0750812352
Marina

rostritt stål
352 mm

0750812480
Marina

rostritt stål
480 mm

0750812640
Marina

rostritt stål
640 mm

0750077160
Trend 

matt krom 
160 mm

0750604096
Bygel, tunn

stål look
96 mm

0750604128
Bygel, tunn

stål look
128 mm

0750605128
Bygel, tunn

antracit
128 mm

0750099128
Stockholm

massiv alu
128mm

GM2157
Reling

128 mm
stål look

GM2158
Reling

224 mm
stål look

GM2159
Reling

320 mm
stål look

0750111128
Kvadro

matt svart
128 mm

0750111224
Kvadro

matt svart
224 mm

AB260128
Antik brun

128 mm

AZ260128
Antik zink

128 mm

AB260160
Antik brun

160 mm

AZ260160
Antik zink

160 mm

AB2342
Båge matt

Antik brun
128mm

GB2305
Brunton

galvaniserat 
96 mm

GA6136
Antik engelsk

med porslin
128 mm

GB128
Matt krom

128 mm

SG1016
Matt krom 

128 mm

GN529160
Neat stål look

160 mm

GN529320
Neat stål look

320 mm

GT900160
Trendline blankt 

stål look
160 mm

GZ409320
Zap borstat 

stål look
320 mm

GB128C
Blankt krom

128 mm

GB224
Matt krom

224 mm

0750101352
Kvadro

rostfritt stål
352 mm

GI7005140
Gummihandtag
 för invändiga lådor 
140x40 mm

IG02020
Futura

IG01010
Fiorini

Dessa fabriksmonterade 
handtag kan levereras i kombi-
nation med (även vitrinskåp): 
12, 17, 24, 29, 64, 85, 86, 
87, 88 og 196

Dessa fabriksmonterade 
handtag kan levereras i kombi-
nation med (även vitrinskåp): 
12, 17, 24, 85, 86, 87, 88 
og 196

GFS220xxx
Formia

GTS720xxx
Trivento

GT620xxx
Trivento

GF120xxx
Formia

Formia och Trivento hand-
tag levereras i följande 
bredder: 196, 296, 396, 
496, 596, 796, 996 
och 1196 mm

Formia och Trivento 
integrerade handtag 
levereras i följande bred-
der: 196, 296, 396, 
496 och 596 mm

02278
Bågformat 

blankt rostfritt 
stål 128 mm

0750121128 
Kvadro 

vit
128 mm

0750121224 
Kvadro

vit
224 mm

GP9464
Pharmacia
stål look
64 mm
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Diskhoar

SVU2040 - Underlimmad diskho med sil
Utv. mått: 950x500 mm (för 60cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag Vändbar

518521 – Ovanpåliggande diskho med sil
Utv. mått: 505x500 mm (för 50cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Avlopp i mitten

SVU3050 – Underlimmad diskho med sil. Utv. mått: 
505x500 mm (för 50cm skåp). Urfräsning längst upp
i stommens kant p.g.a. beslag. Avlopp i mitten

BLANCO - DANA 6

BLANCO - TIPO XL 6S

BLANCO - DALAGO 5 SILGRANIT ANTRACIT

INTRA JUVEL - NEMO N100 ONYX

BLANCO - LANTOS 6

BLANCO - LANTOS 6S

INTRA JUVEL - NEMO N100 SMALL ONYX

BLANCO - LANTOS 8 COMPACT

BLANCO - ANDANO 500

BLANCO - DALAGO 6 SILGRANIT ANTRACIT

514646 - Ovanpåliggande diskho med MikroKant 
Utv. mått: 575x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag
Avlopp till vänster

SVU2010 – Underlmad diskho för
Utv. mått: 575x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Avlopp till vänster

519542 - Ovanpåliggande diskho med MikroKant 
och sil. Utv. mått: 605x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag

SVU2020 - Underlimmad diskho med sil. 
Utv. mått: 605x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag

520434 - Ovanpåliggande diskho med MikroKant 
och sil. Utv. mått: 768x488 mm (för 80 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag

SVU2070 - Underlimmad diskho med sil. 
Utv. mått: 768x488 mm (för 80 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag

SVU5010 - Underlimmad diskho med sil
Utv. mått: 570x510 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag Avlopp i mitten

SVU5020 – Underlimmad diskho med sil
Utv. mått: 490x510 mm (för 50 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag Avlopp i mitten

519541 - Ovanpåliggande diskho med MikroKant
Utv. mått: 950x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU2050 - Underlimmad diskho
Utv. mått: 950x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

519556 - Ovanpåliggande diskho med MikroKant
Utv. mått: 500x500 mm (för 60 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU2080 - Underlimmad diskho
Utv. mått: 500x500 mm (för 60 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

514197 - Ovanpåliggande diskho
Utv. mått: 615x510 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU3040 - Underlimmad diskho.
Utv. mått: 615x510 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

OULIN F302A

INTRA JUVEL - UNIVERSO 200D

OULIN - KÖLN

INTRA JUVEL – UNIVERSO 100D 

OULIN - HANNOVER

OULIN - HAMBURG

INTRA JUVEL - STYLO 100

INTRA JUVEL – UNIVERSO 150D

OULIN - DORTMUND

OULIN - MÜNCHEN

INTRA JUVEL – BARENTS K480B

INTRA JUVEL – UNIVERSO 200

SV0302 - Ovanpåliggande diskho med sil inkl. vattenlås 
Utv. mått: 590x530 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 

SVU0302 - Underlimmad diskho med sil.  
Utv. mått: 590x530 mm (för 60 cm skåp)  
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU4060 - Underlimmad diskho med sil, 
inkl. vattenlås 
Utv. mått: 1160x500 mm (för 80 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Vändbar

SVU4061 – Underlimmad diskho med lyftventil 
Utv. mått: 1160x500 mm (för 80 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag. Vändbar

SV0303 - Ovanpåliggande diskho med sil inkl. vattenlås 
Utv. mått: 556x416 mm (för 60 cm skåp)
Diskho utan hål för blandare

SVU0303 - för diskho med sil. 
Utv. mått: 556x416 mm (för 60 cm skåp) 
Diskho utan hål för blandare

SV0304 - Ovanpåliggande diskho med sil inkl. vattenlås 
Utv. mått: 626x476 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU0304 - Underlimmad diskho med sil. 
Utv. mått: 626x476 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SV0306 - Ovanpåliggande diskho med sil inkl. vattenlås
Utv. mått: 476x504 mm (för 50 cm skåp) 
Avlopp i mitten

SVU0306 - Underlimmad diskho med sil. 
Utv. mått: 476x504 mm (för 50 cm skåp) 
Avlopp i mitten

SVU4030 - Underlimmad diskho med sil, inkl. vattenlås 
Utv. mått: 790x500 mm (för 50 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Vändbar

SVU4031 – Underlimmad diskho med lyftventil. 
Utv. mått: 790x500 mm (för 50 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Vändbar

SV0301 - Ovanpåliggande diskho med sil inkl. vattenlås
Utv. mått: 556x504 mm (för 60 cm skåp) 
Avlopp i mitten

SVU0301 - Underlimmad diskho med sil. 
Utv. mått: 556x504 mm (för 60 cm skåp) 
Avlopp i mitten

SVU4010 - Underlimet vask med trevlsi incl. 
vandlås. Udv. mål: 465x485 mm (til 50 cm skab) 
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb i midten

SVU4040 - Underlimmad diskho med sil, inkl. vat-
tenlås Utv. mått: 1000x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Vändbar 

SVU4041 - Underlimmad diskho med lyftventil. 
Utv. mått: 1000x500 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Vändbar

SV0101 - Ovanpåliggande diskho inkl. vattenlås
Utv. mått: 820x470 mm (för 50 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag
Ho endast till höger

SVU4020 - Underlimmad diskho med sil.
Utv. mått: 550x480 mm (för 60 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag 
Avlopp till höger

SVU4050 - Underlimmad diskho med sil, inkl. 
vattenlås 
Utv. mått: 790x500 mm (för 80 cm skåp)
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. beslag

SVU4051 – Underlimmad diskho med lyftventil
Utv. mått: 790x500 mm (för 80 cm skåp) 
Urfräsning längst upp i stommens kant p.g.a. 
beslag.
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Kvalitet och garanti!

Vita ”soft close” lådor 
med fullutdrag och 
väldigt många inred-
ningsmöjligheter från 
BLUM.

Slagfast 80 grams
melaminbeläggning
på stommens alla delar.
Vi använder endast material
från erkända europeiska
underleverantörer.

58 cm djupa skåp (2 cm 
djupare än branschstandard) 
ger mer utrymme och långt 
mer flexibla inrednings-
möjligheter.
Extra djup säkrar problemfri
inmontering av vitvaror.

Öppen ovansida på alla 
underskåp vilket bidrar till 
att bänkskivor i massivträ 
kan »andas«, vilket i sin 
tur bidrar till att bänkski-
van förblir plan.

Ryggpanelen
tål hårdare stötar 
utan att lossna då 
den är fäst med not 
runt alla fyra sidor.

Gångjärn från BLUM 
med möjligheten
att eftermontera
»soft close«.

Brett sortiment
av moderna och
klassiska fronter
i hög kvalitet.

Möjligt att 
välja 55 cm 
djupa lådor.

30 årsköksgarantiPÅ LÅDOR, GÅNGJÄRN, FRONTER OCH SKÅP

Köks mål

Bad mål
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