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ÅH, TÄNK OM  
DETTA HADE VARIT  
EN HEMSIDA! 
 
Det händer mycket på Myresjökök. Vi har släppt 
fem nya köksluckor i vitt och olika grå kulörer, vi 
har uppdaterat vårt laminatsortiment av bänkskivor 
och utökat med bänkskivor i kompaktlaminat.  
Ett flertal nya diskbänkar har tillkommit,  
tillbehörssortimentet har uppdaterats på en rad 
punkter och vi erbjuder numera också stänkpanel 
som ett snyggt och praktiskt alternativ till kakel. 
Allt detta kan du läsa mer om i vår Nyhetsbroschyr 
eller på vår hemsida.
 Men, precis som rubriken antyder, så hade det  
varit önskvärt att en tryckt katalog gick att uppdatera 
lika enkelt som en hemsida. Nu är det dessvärre inte 
så och därför innehåller katalogen en del saker  
som har utgått.
 På sidorna 22–23 och 38–39 har luckmodellerna 
Grinda och Hanö utgått. Dessa har istället ersatts 
av två nya modeller som heter Orust och Aspö. 
På sidorna 96–97 har en del bänkskivelaminat 
utgått och ersatts av flera nya spännande mönster. 
På sidan 99 har kantlisterna F15 och F40 utgått 
men istället har det kommit in två nya. Dessutom 
går det nu att få samtliga trälister i antingen 
svart- eller vitbetsad ek.
 Så titta gärna in på vår hemsida för att hålla dig 
uppdaterad om vårt aktuella sortiment. Förutom alla 
nyheter så hittar du också närmaste återförsäljare 
som mer än gärna hjälper dig med allt du behöver 
till ditt nya kök.
 Välkommen!
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att köpa kök kan vara jättekul. men vid det här laget har
du säkert märkt att det inte alltid är så enkelt, särskilt inte
i början. det finns ju nästan hur många leverantörer som
helst att välja bland.

de senaste åren har köksmarknaden formligen exploderat;
till och med vi har svårt att hålla koll på hur många leveran-
törer det finns i sverige, och då har vi ändå sålt kök sedan
1946. och alla, precis alla, verkar sälja världens bästa kök.
på bild ser ju alla kök jättefina ut…

som vanlig privatperson måste det vara nästan omöjligt att
få grepp om vad som egentligen skiljer de olika leverantörerna
från varandra. och då är det ju inte lätt att välja.

nu tycks du hur som helst ha kommit förbi den fasen.
grattis, får vi väl säga. och tack för att du har valt att titta
närmare på just våra kök.

vi ser det som ett förtroende som vi inte tänker svika.
även vi har säkert en del som kan förbättras, men det är
i alla fall vår strävan att göra det så enkelt som möjligt för
dig som går i kökstankar.

i den här katalogen hittar du förhoppningsvis det mesta du
behöver för att kunna göra ett bra, genomtänkt val. dessutom
vill vi gärna bjuda på lite inspiration. ge uppslag och idéer
som du kan ha nytta av när du funderar på ditt nya kök.

trevlig läsning!

grattis, Nu har du bara det roliga kvar

inledning
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Älmhults stolthet

älmhult är ingen stor stad. ändå är den faktiskt känd för
ganska mycket. det var här carl von linné föddes och växte
upp. det var här rockgruppen the creeps – du minns väl dem?
– tog sina första stapplande steg mot ära och berömmelse.
det var här ett sedermera världsberömt svenskt möbelföretag
öppnade sitt allra första varuhus.

men framför allt: det var här myresjökök startades!
idag, mer än 60 år senare, är vi ett av sveriges största köks-
företag. sedan snart tio år är vi en del av nobia, europas
ledande kökskoncern.

sedan starten 1946 har vi sålt hundratusentals kök.
Har du någon gång bott i en hyres- eller bostadsrätts-
lägenhet är chansen stor att du har haft ett av våra kök
därhemma. vi är nämligen störst i sverige på den så kallade
projektmarknaden.

att jobba mot byggindustrin är en hård men nyttig skola.
gör man sig skyldig till förseningar eller felaktiga leveranser
blir man inte långlivad, om man säger så. dessutom gäller
det att hålla bra priser och hög kvalitet. och inte minst viktigt:
det gäller att veta vilka kök svenskarna vill ha.

nackdelen är möjligen att många inte har en aning om
att de har just ett myresjökök därhemma. och även om man
vet det, är det säkert svårt att föreställa sig att det är byggt
där det är byggt. vårt namn antyder ju ett helt annat ursprung.
(namnet är kvar från en tid då vi var med i samma koncern
som ett visst husföretag.)

det är klart att det svider lite i våra lokalpatriotiska hjärtan.
men vi har full förståelse om du förknippar älmhult med
någonting annat än oss. än så länge i alla fall.

inledning
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ett nytt kök är en investering i klass med ett bilköp. ett
kök från ett lågprisföretag kostar ungefär lika mycket som
en begagnad småbil från korea; ett stort kök från något av de
mer exklusiva köksföretagen kan kosta som en ny bmW eller
porsche.

där upphör tyvärr likheterna. bilbranschen har lyckats
bättre än köksbranschen i den meningen att de flesta bil-
kunder i stora drag vet hur de olika märkena ligger till såväl
kvalitetsmässigt som prismässigt. så är det knappast i köks-
branschen. eller kan du på rak arm redogöra för skillnaderna
mellan de vanligaste svenska köksmärkena? det är knappt
att vi kan det.

själva kan vi kanske beskrivas som köksbranschens volvo.
vi säljer kök som vi vet passar det stora flertalet; vi har allt
från lantliga till moderna kök, men inte det allra senaste från
möbelmässan i milano. vi är inte billigast – och långt ifrån

dyrast. sedan vågar vi nog påstå att våra kök är väldigt pris-
värda. visst, det kan väl alla säga, men vad vi menar är att
våra kök kostar mindre än andra kvalitetsmässigt likvärdiga
kök. väljer du oss får du helt enkelt lite mer – eller lite bättre
– kök för pengarna.

Hur kan vi hålla så låga priser? dels därför att vi är stora.
säljer man en bra bit över 15 000 kök om året och dessutom är
med i europas största kökskoncern kan man pressa priserna
ganska rejält. dels därför att vi har rationaliserat bort det
mesta av hantverket.

vi är inte ett snickeri utan en modern, effektiv köksfabrik.
det är förstås inte särskilt romantiskt och inte ett dugg
gammaldags. men det garanterar en jämn och exakt kvalitet
och håller dessutom nere priserna, och det är väl ändå det
viktigaste?

De flesta skulle inte komma på tanken att köpa
bil på samma sätt som de köper kök

inledning
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tänk dig att du har fastnat för ett kök som du verkligen
gillar. då vill du naturligtvis veta vad det kostar, på ett
ungefär i alla fall. de flesta har ju någon form av budget
att röra sig med.

tyvärr är det inte så enkelt som man skulle kunna tro.
alla kök är nämligen olika. antalet stommar och luckor
varierar. priset för olika sorters bänkskivor, handtag, kant-
lister med mera skiljer mer än du förmodligen anar. och
inredningen ska vi inte tala om. enkla hyllplan kostar inte
så mycket, men vill du ha källsorteringsskåp, karusellskåp,

en maskinlyft och lite annat smått och gott så får du räkna
med att priset drar iväg en hel del.

bara som exempel: ett kök som går att köpa för 35000 kan
lätt komma upp i det dubbla. det beror på vilka material och
vilken utrustningsnivå du väljer.

så vi vänder hellre på frågan: Hur mycket vill du betala
för ditt nya kök? när du vet det är det bara att besöka någon
av våra återförsäljare (du hittar dem på www.myresjokok.se),
så får du hjälp att hitta ett kök som passar såväl din smak
som din plånbok.

Vad kostar ett Myresjökök?

inledning
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vi är glada och stolta över att runt 70 % av vårt sortiment
nu är svanenmärkt. man kan tycka att det borde vara
en självklarhet, men faktum är att det är ganska ovanligt
i vår bransch.

kraven för svanenmärkning är hårda. vi får bara
använda trä från skogsbruk där det tas hänsyn till
det naturliga ekosystemet och där den biologiska
mångfalden bevaras. alla former av träskivor
(inklusive spånskivor och mdF) ska avge så lite
formaldehyd som möjligt. tillverkningsprocessen
ska vara energisnål, och merparten av energin ska
komma från förnybara energikällor.

dessutom krävs att alla kemiska produkter – som lacker
och färger – ska ha ett minimalt innehåll av lösningsmedel
och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.

Ytterligare ett viktigt krav återstår att nämna.
svanenmärkningen är nämligen också en kvalitets-
märkning. innan våra produkter blev godkända
tvingades de därför genomgå hårda tester som rör
bland annat hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet.

du kan alltså räkna med att ditt nya svanen-
märkta kök kommer att vara dig till glädje i många,
många år. och det är faktiskt lika bra för din plån-

bok som för miljön.

Ett Svanenmärkt kök borde vara en självklarhet även
för den som inte bryr sig ett dugg om miljön

miljÖ
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om du låter blicken glida flyktigt över det här uppslaget kommer
du lägga märke till tre stilmässigt högst olikartade kök. det ena
kan uppfattas som modernt, det andra som mer klassiskt och det
tredje skulle vi vilja beskriva som lite lantligt.

men ta nu och titta lite närmare på bilderna. att de har identiska

planlösningar har du säkert redan upptäckt, men märker du att
alla tre köken dessutom är utrustade med exakt samma luckmodell?

med det här lilla experimentet har vi försökt visa hur mycket
bänkskiva, handtag, golv och kakel – för att inte tala om allt
annat i köket – faktiskt betyder för helhetsintrycket. och det

Vilken stil passar dig?

Ramsö Vit Ramsö Vit

vilken stil passar dig?
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hoppas vi att du har med dig när du nu ska försöka hitta ett kök
som passar just dig.

om bara några sidor kommer du kunna frossa i massor av fina
kök. bli gärna inspirerad, men låt dig inte styras av första intrycket.
ta dig tid att titta ordentligt. Fundera över vad det egentligen är som

du gillar (eller inte gillar) i bilderna. avfärda inte en viss lucka bara
för att miljön inte faller dig i smaken. och omvänt: se upp så att du
inte faller för en viss lucka bara därför att den placerats i en miljö du
blivit förälskad i. på så sätt ökar chansen att du får ett kök helt i din
stil. ett kök som du kan vara både nöjd och stolt över i många år.

Ramsö Vit

vilken stil passar dig?
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Dags att plocka fram
inredningsarkitekten inom dig

de flesta tycker det är roligt och stimu-
lerande att välja kök. man får liksom
utlopp för sin kreativa ådra. man får
fantisera, drömma, skapa. de flesta är
emellertid inte fullfjädrade inrednings-
arkitekter. det krävs faktiskt en hel del
träning innan man för sitt inre kan se
vad som händer när man exempelvis
kombinerar en viss lucka med en
viss bänkskiva och ett visst kakel.

därför har vi tagit fram ett
inspirationsverktyg som du hittar

på vår hemsida. det är ett tredimensionellt
designprogram som är både enkelt och
roligt att använda. med det kan du själv
testa olika kombinationer och se hur
de tar sig ut. du kan ändra hur många
gånger som helst, och sedan kan du
ladda hem en bild på den kombination
som du tycker är snyggast.
ta gärna med bilden till din myresjökök-
återförsäljare; den är en bra början

när ni tillsammans ska planera
ditt nya kök.

designa ditt kÖk
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det råder ingen tvekan om att vita kök är de allra mest
populära bland svenska folket. det behöver inte innebära att du får ett

likadant kök som din granne; vi har en mängd olika vita luckor
att välja bland – och de skiljer sig en hel del från varandra.

Vita kök

vita kÖk



✔
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gRINDA
bor man bara några meter från en sjö är det kanske lika bra att inte låta köket
konkurrera med utsikten. Här har vi hur som helst ett enkelt, avskalat kök
med få material. ändå känns det inte kallt. den röda lampan och de röda
stolarna lättar upp och leder blicken mot sceneriet utanför fönstret. och de
brandgula tonerna i vitrinskåpet och mattan höjer temperaturen ytterligare
ett par grader. (att måla insidan på skåpet är lätt, men vi rekommenderar att
du pratar med en färghandlare.)

Lucka: Grinda, vitrinlucka: Ramsö vit Handtag/knopp: TH127 Bänkskiva: 0390 Svartvit Granit,
rak laminatlist Diskbänk: Intra IMPE80 Blandare: Mora MMIX K6
Fläkt: Thermex 7003 Vitvaror: Siemens

vita kÖk
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VEN
Här ser vi ett exempel på att man inte behöver vara rädd för att blanda
stilar. köket har en enkel, modern form – men det är möblerat med gamla,
ärvda möbler. den upphöjda ugnen är placerad i ett separat skåp. till skillnad
från resten av köket står det på ben, vilket förstärker intrycket av separat möbel.
bänkskåpen är extra djupa – 70 centimeter istället för gängse 60 – vilket
skapar mer utrymme såväl i som över skåpet.

ta gärna en närmare titt på den ovanliga tapeten. den tonas från svart
till vitt; det svarta i tapeten möter det svarta golvet och det vita i tapeten möter
det vita taket. man kan nästan tala om en optisk illusion.

Lucka: Ven Bänkskiva: 0525 Svart Brazil, rak laminatlist Diskbänk: Blanco Classic 8
Fläkt: Thermex Brilliant Vitvaror: Siemens

vita kÖk







BLENDA vit
ett modernt och stilrent kök. Färgskalan går
i vitt och grått, med uppiggande inslag av rött
i taklampan och i tapeten som löper vidare
in i vardagsrummet. det slipade betonggolvet
reflekterar ljuset, vilket förstorar ytan och gör
rummet mer sammanhängande.

den breda köksön – byggd kring dubbla
rader bänkskåp – sväljer enorma mängder
utrustning, skapar stora arbetsytor och ger
dessutom plats för ett par extra sittplatser.

Lucka: Blenda Vit Handtag/knopp: TH121 Bänk-
skiva: 0534 Zeus Antracit, F42 Alu Diskbänk: Blanco
Axis 6S Fläkt: Thermex Decor 820 Vitvaror: Siemens
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gLANSÖ
att köket flyttar ut i vardagsrummet är ju inget nytt. men här får man väl snarare
säga att vardagsrummet har flyttat in i köket?

det här är ett varmt och personligt kök, trots de strama formerna och de vita, hög-
blanka luckorna. ett kök där man gärna blir sittandes länge, länge. börjar samtalsämnena
tryta är det är bara att dra ut en bok ur hyllan, så har man något nytt att prata om.

Lucka: Glansö Handtag/knopp: TH90, Push-to-open Bänkskiva: 0578 Drivved, rak laminatlist
Diskbänk: Pyramis Tetragon (34x40) 1B Vitvaror: Siemens

Boktips.
Ja, man kan ha en bokhylla i köket. Man kan
faktiskt ha böcker överallt – i vardagsrummet,
i hallen, i sovrummet, i trappan, till och med
på toaletten och i badrummet. I alla fall enligt
Alan Powers, som har skrivit boken ”Inred med
böcker” (Lind & Co 2004). Rekommenderas
till alla som gillar såväl böcker som inredning.

vita kÖk
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FRÖSÖ
någon skulle kanske vilja beskriva det här som ett kitschigt kök. och visst,
så länge man inte lägger något negativt i det så är det kanske ingen dum
beskrivning.

i det här köket har man verkligen inte varit rädd för att blanda stilar.
Färger, mönster och roliga former samspelar med varandra och bildar trots
alla olikheter en enhet. att färgsättningen är genomtänkt och konsekvent
genomförd hjälper förstås till.

rent funktionellt finns allt som behövs, trots att utrymmena inte precis är
oändliga. kort sagt: ett kul och experimentellt – men ändå välfungerande –
kök för en uttrycksfull person!

Lucka: Frösö Handtag/knopp: TH144 Bänkskiva: Bänkskiva 0536 Zeus Alu
Diskbänk: Intra HZ615SH Blandare: Mora MMIX K5 Fläkt: Thermex Silent 60 Vit
Vitvaror: Siemens, Smeg

vita kÖk
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FÅRÖ vitbets
det här köket hade säkert gjort sig lika bra i en nybyggd funkisvilla.
men tillsammans med de grova golvplankorna, det vita brädtaket, de milda
gröna färgerna och de rustika detaljerna – allt från fårskinn till fårskallar –
får det ett helt annat intryck. resultatet: en jordnära, praktisk, sval och
finessrik lantlighet.

Lucka: Fårö Vit Handtag/knopp: TH22 Bänkskiva: 0380 Grey Dust, F1 Ek
Diskbänk: Pyramis Tetragon (57,4x44) 2B Blandare: Mora MMIX K6
Fläkt: Thermex 7003 Vitvaror: Siemens

vita kÖk
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ASPEKT vit
köket är husets hjärta, sägs det ju. och även om det är en sliten klyscha så tycker vi att den passar
bra på detta mångfunktionella rum.

i det här köket kan man ägna sig åt allt från matlagning till arbete och lek. de stora, öppna
ytorna skapar utrymme för familj och vänner att umgås, och de varma färgerna och träytorna gör
att man gärna stannar länge.

tapeten har du förstås lagt märke till. Förutom att vara spektakulär och spännande i största
allmänhet bidrar den till att skapa värme och till att markera den väl tilltagna takhöjden.

Lucka: Aspekt Vit Handtag/knopp: TH120 Bänkskiva: 1340 Vit Diskbänk: Intra Mega IME80
Blandare: Mora MMIX K7 Fläkt: Thermex Design-line 7003 Vitvaror: Siemens

vita kÖk
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VÄRMDÖ vit/ek
det är klart att man kan ha ett snyggt kök även
om man har småbarn. men det ställer kanske
lite extra krav.

Här har vi ett kök som är nätt och elegant,
samtidigt som det är tåligt och lättskött. luckorna
i högtryckslaminat pallar nästan vad som helst.
de vita plaststolarna är lätta att torka av. den
grönbrokiga mosaiken piggar upp intrycket,
men skyddar framför allt mot stänk och kladd.
För säkerhets skull täcker mosaiken även väggen
bakom soptunnan. och förresten, glöm inte att
aktivera barnspärren på ugnen.

Lucka: Värmdö Vit/Ek Handtag/knopp: TH119
Bänkskiva: Massiv ek, BTT400 Diskbänk: Måttanpassad
med hoar IFÖ Concert C24-770K Fläkt: Thermex Decor 820
Vitvaror: Siemens

vita kÖk
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HANÖ vit
mat, musik och inredning är ingen dum kombination. Har man såväl
elgitarrer som stereo inom armlängds avstånd är allt upplagt för att man
ska kunna umgås under lekfulla former. under förutsättning, förstås,
att alla har samma musiksmak.

notera att alla överskåp har vitrinskåp och därmed fungerar som en
sorts utställningsyta. kombinationen av svart och vitt är som synes ett
genomgående tema, och för att höja värmen en smula har man kompletterat
med nästan genomgående röda möbler och inredningsdetaljer.

Lucka: Hanö Vit Handtag/knopp: TH134 Bänkskiva: 0525 Svart Brazil
Diskbänk: Intra HZD815SH Blandare: Mora MMIX K5
Fläkt: Thermex Decor-Line 941 Vitvaror: Siemens

vita kÖk
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LÄCKÖ vit
att det doftar av hav i det här köket behöver du
inget luktsinne för att märka. mosaiken med dess
gråblå toner kan föra tankarna till musslor, och
den gamla trälådan ser ut att ha drivit långt
innan den plockades upp från stranden.

vitt och fräscht är annars ett genomgående
tema – det går igen i allt från de lantliga luck-
orna till de moderna plaststolarna, signerade
verner panton.

Lucka: Läckö Vit Handtag/knopp: TH150, TH151
Bänkskiva: 0519 Confetti, rak laminatlist Diskbänk: Intra
Mega IMPE80 Vitvaror: Siemens

Handtagen kan kanske upp-
levas som oväntat ”moderna”,
men det speglar köket i sin helhet,
som ju har en hel del sådana inslag.

vita kÖk
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RAMSÖ vit
man ska inte vara rädd för att blanda nytt och
gammalt. i det här köket möts ett gammalt ter-
razzogolv, en grönkalkad stenvägg och åtskilliga
kvadratmeter rostfri plåt – och visst ser de ut att
trivas tillsammans? den vita ramluckan kan
smälta in i praktiskt taget vilken miljö som helst,
och fungerar därför som en brygga mellan det
moderna och det traditionella. notera ljussätt-
ningen under och ovanför väggskåpen; syftet är
att värma upp den annars lite kalla känslan på
den rostfria ytan.

Lucka: Ramsö Vit Handtag/knopp: TH103
Bänkskiva: 0542 Rustik metall, rak laminatlist
Diskbänk: Pyramis Tetragon (57,4x44) 2B
Fläkt: Thermex Miranda Vitvaror: Siemens

Recept: Kokt hummer.
Koka upp 3 l vatten. Tillsätt ett knippe dill,
½ msk dillfrön och 1 dl salt. Låt koka några
minuter och lägg i 2 levande humrar. Koka
på svag värme i 5-6 min. Låt humrarna
svalna i spadet, och låt dem gärna ligga och
dra över natten. Servera med en god sås,
rostat bröd, lagrad ost och torrt vitt vin.

vita kÖk
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DJURSHOLM vit
köket är hemmets hjärta, säger man ofta. ett
allrum där man gör oändligt mycket mer än att
bara laga och äta mat. och här har vi ett kök som
man varken vill eller behöver lämna särskilt ofta.

det är vitt från golv till tak, det är ljust och
det är inte så lite romantiskt. stänkskyddet och
sockeln med sina mässingsklädda ytor reflekterar
och förstorar rummet. de spröjsade vitrinskåpen
och de tunna handtagen minner om flydda tider,
utan att det för den skull blir gammaldags.
något som ytterligare poängteras genom valet
av möbler.

kanske ett alternativ för dig som vill ta den
klassiska sekelskiftesvillan in i 2000-talet?

Lucka: Djursholm Vit Handtag/knopp: TH145
Bänkskiva: 0556 Mörk Betong, rak laminatlist
Diskbänk: IFÖ Concert C33-770K Vitvaror: Siemens

Recept: Surströmmingsrulle.
Ta ett stadigt tag om näsan med ena handen. Smöra med andra
handen ett tunnbröd. Lägg på skivad kokt potatis, finhackad lök och
små bitar av surströmming. Toppa med gräddfil, tomat, dill, lingon
eller annat som du tycker är gott. Rulla ihop. Ät och… njut?

vita kÖk
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om du vill skapa en varm och ombonad känsla finns det
inget som går upp mot ett träkök. många tycker också om den levande

strukturen, som kan kännas lika skön för ögat som handen.
om du sedan väljer björk, ek eller valnöt är förstås en ren smaksak.

Träkök

träkÖk



✔
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UTÖ ljus ek
en fördel med öppen planlösning är att man kan
umgås med sina gäster samtidigt som man lägger
sista handen vid middagen. nackdelen är möjligen
att det blir svårt att dölja eventuella missöden...

Heltäckande väggpanel i liknande material som
skåpen ger ett vilfullt och elegant intryck, särskilt
i kombination med att skåpen går ända upp till
taket. effektivt och lättjobbat är det också. utdrags-
lådorna på gaveln gör det möjligt att plocka fram
saker utan att störa den som står vid spisen.
notera också den upphöjda hyllan inne i hörnet.
Här har man ordning på sina flaskor och burkar
samtidigt som det är lätt att hålla rent på köks-
bänken.

Lucka: Utö Ljus Ek Handtag/knopp: TH118
Bänkskiva: 0581 Ljusbrun Sandsten, rak laminatlist
Diskbänk: Pyramis Tetragon (40x40) 1B
Övrigt: Sockel Glansö Vitvaror: Siemens

Tips: Stektermometer.
Med en stektermometer är det lätt
att kontrollera innertemperaturen i kött,
fisk och fågel. Har du en variant som larmar när
temperaturen är lagom, så minskar dessutom risken
att maten bränns vid. Kostar från cirka en hundralapp.

träkÖk
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TÄRNÖ ek
ett parallellkök är en bra lösning om du vill
få plats med mycket kök på liten yta. tänk bara
på att avståndet mellan de båda bänkarna måste
vara minst 120 centimeter för att fungera bra.

det här köket är öppet mot vardagsrummet
– men bara till hälften. på så sätt kan man ha
kontakt med familjen eller gästerna medan
man lagar mat, samtidigt som man slipper se
disken från vardagsrummet.

stilmässigt kan det beskrivas som brokigt
och trivsamt, med former och material som
lämnar plats för alla. Här är det lätt att känna
sig välkommen!

Lucka: Tärnö Ek Handtag/knopp: TH88
Bänkskiva: 0558 Betong, F1 Ek Diskbänk: IFÖ Concert
C33-770K Vitvaror: Siemens

träkÖk
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RAMSÖ ek
Har man begränsat utrymme därhemma får man tänka till lite extra. kanske kan flera funktioner
samsas på en och samma yta? i det här köket har man exempelvis lyckats integrera en liten arbetsplats.
självklart fungerar den lika bra som extra sittplats eller som serveringsyta. notera den eleganta finger-
skarven som förbinder de båda träskivorna.

luckor och golv är byggda i rustika material och går i varma, milda toner. medelhavstonerna i mosaiken
går igen i möblerna och till och med i porslinet. och lägg märke till vitrinskåpet. det är inte bara till för
att visa upp det vackra porslinet utan sprider också ett varmt stämningsljus över rummet.

Lucka: Ramsö Ek Handtag/knopp: TH63 Bänkskiva: 0534 Zeus Antracit, rak laminatlist och Massiv ek, BTT400
Diskbänk: Intra EUP 80 Fläkt: Thermex Silent Vitvaror: Siemens

träkÖk
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TÄRNÖ björk
det är något visst med att bo i en storstad, särskilt om man råkar bo ett antal trappor
upp. den här utsikten kan ingen klaga över.

men låt nu ändå blicken glida åt vänster, för köket på bilden är också värt en närmare
titt. det är ett stramt kök som tack vare den lite murriga färgskalan ändå upplevs som
mysigt. att man tänkt på balansen är uppenbart; den tartanmönstrade tapeten och det
mörkbetsade plankgolvet lättas upp av det ljusa björkträet och det moderna möblemanget.

mycket av karaktären kommer av de stora svarta glasytorna och den tjocka rost-
fria bänken. det gör att rummet kan upplevas som lite ”maskulint”, men gör också
köket lättstädat.

Lucka: Tärnö Björk Handtag/knopp: TH121 Bänkskiva: 0585 Mörk Marmor
Diskbänk: Måttanpassad diskbänk med Pyramis Tetragon 17x40 1B, 34x40 1B
Blandare: Mora MMIX K6 Fläkt: Thermex Palermo Vitvaror: Siemens

träkÖk
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BLENDA ek
att stå och laga mat samtidigt som det leks och stojas alldeles intill är kanske
inte det mest avslappnande man kan tänka sig. men har man små barn
känns det tryggt att ha lite uppsikt.

köket är i ek, med treskiktslimmade luckor i massivt trä. de svartvita
partierna i kaklet och bänkskivan ger ett spännande intryck och gränsar
av själva köksdelen från resten av rummet.

några färgklickar är aldrig fel, och i ett rum med så här mycket mörka
färger är det snudd på nödvändigt; stolen och pallen är målade i en pigg,
limegrön kulör som plockas upp även i mattan och en av skålarna.

Lucka: Blenda Ek Handtag/knopp: TH133 Bänkskiva: 1340 Vit och 0525 Svart Brazil,
rak laminatlist Diskbänk: IFÖ Concert C36P-960K Vitvaror: Siemens

träkÖk
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BLENDA valnöt
att jobba med kontraster ger ofta ett spännande
intryck. i det här köket kontrasterar de mörka,
mättade valnötsluckorna mot de vitkalkade
väggarna. det blanka stänkskyddet skapar rymd
och kontrasterar mot de matta väggarna och
tyngden i det mörka träet. samtidigt plockar det
rutiga linoleumgolvet upp de varma tonerna i
valnöten och accentfärgerna drar åt pastell för
att lätta upp det mörka.

prydnadstallrikarna på väggen är enkla mat-
tallrikar, vilket kan ses som ett statement: det här
är faktiskt ett kök, inte ett finrum.

Lucka: Blenda Valnöt Handtag/knopp: TH89
Bänkskiva: 1340 Vit, rak laminatlist Diskbänk: Intra Atlantic
AHX08 Fläkt: Thermex Ronda Vitvaror: Siemens

träkÖk



VISINgSÖ ek
i gamla österlenska korsvirkeshus som det här är
det ofta lågt i tak. i kombination med de djupa
fönsternischerna blir det mycket släpljus, vilket
faller fint på det mörka trägolvet.

det är ett rustikt kök med mycket värme;
luckorna i massiv ek ser nästan ut att glöda.
i mönstret på väggen kan man spåra influenser
från såväl orienten som det traditionella skånska
korsvirkeshuset. mellan alla bänkskåp sitter det
25 millimeter tjocka täcksidor, vilket också bidrar
till det karaktärsfulla intrycket.

det är gott om arbetsytor och bänkskivorna
tål det mesta. det här är ett kök som från början
till slut är gjort för att laga mat i!

Lucka: Visingsö Ek Handtag/knopp: TH105 Bänkskiva:
0567 Granit River Wash, rak laminatlist Diskbänk: Intra
Eurora EUP60 Vitvaror: Siemens
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Kökstrender kommer och går. Då och då dyker det upp
luckor i de mest färgglada nyanser, men de har en tendens att försvinna

lika snabbt som de kom. Själva nöjer vi oss med ett antal mer
diskreta nyanser, som vi vet att det går att leva med i många, många år.

Övriga kök

Övr i ga KÖ K



✔
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FÅRÖ wengebets
På senare år har mörka kök blivit allt mer populära. Men det ställer en del krav på resten av köket.
Det behövs kontraster som bryter av – en uppgift som i det här fallet utförs av det ljusgrå knappmosaik-
golvet och de lila och marsipangröna accenterna. Och de vita väggarna gör sitt till för att
ljusa upp helheten.

Köket är indelat i olika zoner, vilka markeras med belysningen. En intressant detalj är vitrinskåpet,
som invändigt har målats i exakt samma kulör som barstolarna. (vill du göra på samma sätt i ditt
kök är det bara att ta med en stol till närmaste färghandel, så blandar de ihop den rätta färgen.)

Lucka: Fårö Wengebets Handtag/knopp: TH90 Bänkskiva: 0556 Mörk Betong, rak laminatlist
Diskbänk: Intra Atlantic AH142 Vitvaror: Siemens

Övr i ga KÖ K
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VÄRMDÖ
mörkgrå/ek
Ett sobert, avskalat kök med djärva linjer och ett
närmast grafiskt formspråk. En del skulle kanske
säga att det har en internationell prägel. Det här
är ett kök som sticker ut.

Samtidigt är det praktiskt. Det är byggt av
tåliga och lättskötta material. Och de stora arbets-
ytorna, utspridda i vinkel, gör det lättarbetat.
Här kan flera personer arbeta utan att trängas.

Lucka: Värmdö Mörkgrå/Ek Handtag/knopp: TH64
Bänkskiva: Massiv ek, BTT400 Diskbänk: Intra Atlantic
AHX08 Vitvaror: Siemens

Stilmässigt går handtagen hand
i hand med blandaren. Gillar du
formen men tycker att den är för lång
så finns den även i två kortare varianter.

Övr i ga KÖ K
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DJURSHOLM
maräng
Hur sammanfattar man bäst det här köket?
Tja, det känns i alla fall som att ordet ”lekfullt”
inte kan undvikas.

Luckan har ett traditionellt uttryck och
är målad i en varm, mild kulör som vi kallar
maräng. Samtidigt ger de pigga röda och gröna
färgerna rummet en glad knorr.

Kristallkronan antyder finrum, gummi-
stövlarna grovkök. Och det är väl i sin ordning.
Kök ska vara fina – och de ska tåla att användas.

Lucka: Djursholm Maräng Handtag/knopp: TK58
Bänkskiva: 0536 Zeus Alu, F42 Alu Diskbänk: IFÖ Concert
C33-770K Vitvaror: Siemens

Övr i ga KÖ K



70

ASPEKT maräng
Det här är ett enkelt och funktionellt kök.
Ekdetaljerna ger tillsammans med den jordnära
färgskalan en varm och ombonad känsla. Det
enkla, vita kaklet i klassisk sättning och bänk-
skivan i laminat andas folklighet – samtidigt
som den moderna, storskaliga tapeten definitivt
för in köket i nutid.

vill man skapa värme finns det inget som
går upp mot en gammal kakelugn, oavsett om
det är kroppslig eller estetisk värme man är ute
efter. Och möjligheten att få sig något grillat
till livs är väl heller ingen nackdel?

Lucka: Aspekt Maräng Handtag/knopp: TH133
Bänkskiva: 0565 Svart River Wash, F1 Ek Diskbänk:
Intra HZD815SH Blandare: Mora MMIX K5
Fläkt: Thermex Decor 785 Vitvaror: Siemens

Övr i ga KÖ K
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LÄCKÖ cappuccino
Med råa klipphällar och ett kargt hav alldeles utanför fönstret kan det inte ha varit svårt att hitta
inspiration inför den här köksrenoveringen: Känslan är tydligt marin. Även portugisiska influenser
kan skönjas, särskilt i det handmålade kaklet och i den glaserade lavastenen som täcker golvet.
Den vitmålade råsponten på väggarna och i taket bidrar till att ge ett lantligt intryck, samtidigt
som aluminiumstolen och de rostfria detaljerna har ett mer modernt uttryck.

att blanda material har sina fördelar. genom att sätta olika väggmaterial över köksbänken och
dessutom låta vitrinskåpet fungera som rumsavdelare har man effektivt separerat arbetsplatsen från
resten av köket. Man kan nästan tala om två olika rum.

Lucka: Läckö Cappuccino Handtag/knopp: TH87 Bänkskiva: 0031 Massiv Ek, BTT400
Diskbänk: Intra HZD815SH Blandare: Mora MMIX K7 Fläkt: Siemens LF9588A60 Vitvaror: Siemens

Övr i ga KÖ K
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BLENDA
cappuccino
Luckan har mjukt rundade former och är målad
i en mild kulör. De blanka svarta och blodapelsin-
röda ytorna skapar kontraster. Man kan nästan
tala om ett rött, liggande utropstecken.

Köket må vara litet men det är praktiskt, triv-
samt och inte minst välkomnande. Det är här man
samlas när det är fest!

Lucka: Blenda Cappuccino Handtag/knopp: TH105
Bänkskiva: 0565 Svart River Wash, postformad
Fläkt: Thermex Vertical 570 Vitvaror: Siemens

De kantiga, svarta handtagen
bryter effektivt mot de ljusa,
rundade luckorna, vilket ger
en spännande kontrastverkan.

Övr i ga KÖ K
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Handtagen går i nästan exakt
samma stil som blandaren,
vilket ger ett harmoniskt intryck.

RAMSÖ cappuccino
Suktar du efter ett kök inrett i New England-stil?
Då kan det här vara något för dig.

Köket i den här nybyggda villan är väl tilltaget
och ger utrymme för stort umgänge. Samtliga
bänkskåp är utrustade med utdragslådor, vilket
gör det lätt att överblicka innehållet. Här riskerar
inga illaluktande surdegar att glömmas bort
längst in.

Luckorna är målade i en mild cappuccino-
färgad ton. Det är inget drastiskt val, men
betonggolvet och accentfärgen sätter en med-
veten ton som förstärks av valet av möbler.

Lucka: Ramsö Cappuccino Handtag/knopp: TH43
Bänkskiva: Massiv Valnöt, BTT400 Diskbänk: Pyramis
Tetragon (70,5x40) 2B Fläkt: Thermex Brilliant
Vitvaror: Siemens

Övr i ga KÖ K
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Årets pophändelse:
Myresjökök greatest hits!

Tanken med popluckan är att du med enkla medel ska kunna
ge ditt kök ett litet kul tillägg. Det fina är att det inte behöver
vara för alltid. Tröttnar du på din gamla poplucka är det ju
bara att hänga av den och byta till en vanlig aspekt vit-lucka.
Eller, ännu hellre, byta till en helt ny poplucka.

Den första popluckan släpptes 2006 och sedan dess har
det kommit nya nästan vartenda år (du ser dem här intill).
vi tycker om dem alla, och årets lucka får gärna ses som en
tribut till föregångarna.

Vinyl 2011 (Storlek 396x700 mm)

P O PLu c Ka



Mun 2006

Drake 2007

Öga 2006

Story 2008

Medaljong 2007

Circle /Worm/Side 2009
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Så där ja, det var alla köksmiljöerna. Hoppas du tyckte
att de var inspirerande.

Nu till frågan som vi vet att du ställer dig:
vad kostar kalaset?

Som vi tidigare varit inne på (se sidan 12) är det
inte precis någon enkel fråga. att ett stort kök kostar
mer än ett litet förstår väl alla. Men utrustningsnivån
är faktiskt en minst lika tung faktor. Titta närmare på
prisexemplen här bredvid så förstår du vad vi menar.

Spännvidden är som synes stor, trots att köken
vid första anblicken skulle kunna uppfattas som
”närmast identiska”. Och det är ju bra. För är du bara
beredd att kompromissa lite när det gäller exempelvis
utrustning, så vågar vi nästan garantera att du kan hitta
ett Myresjökök som passar såväl din stil som din plånbok.

Vilket pris passar dig?

Lådhurts med dämpade lådor

Spotlight

Heltäckande diskbänk

Infälld diskbänk –

Underlimmad diskbänk –

Laminatbänkskiva med laminatkantlist, 30 mm

Laminatbänkskiva med aluminiumkantlist, 30 mm –

Massiv träbänkskiva, 40 mm –

LUXE 35 400 kr

✔
✔

✔

✔

Förutom de specificerade skillnaderna här till höger i tabellerna, så ingår följande i priserna:
skåp med inredning, lucka Aspekt Vit, handtag, blandare, sockel och täcksidor.

vi LKET Pr i S PaS Sar D i g?
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Lådhurts med dämpade lådor

Spotlight

Heltäckande diskbänk –

Infälld diskbänk

Underlimmad diskbänk –

Laminatbänkskiva med laminatkantlist, 30 mm –

Laminatbänkskiva med aluminiumkantlist, 30 mm

Massiv träbänkskiva, 40 mm –

Karusell i hörnskåp

Utdragslådor med dämpning

Vitrinskåp

Spotlightskiva

Dekorlist

DE LUXE 53 600 kr

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

Lådhurts med dämpade lådor

Spotlight

Heltäckande diskbänk –

Infälld diskbänk –

Underlimmad diskbänk

Laminatbänkskiva med laminatkantlist, 30 mm –

Laminatbänkskiva med aluminiumkantlist, 30 mm –

Massiv träbänkskiva, 40 mm

Karusell i hörnskåp

Förvaringsskåp med dämpade utdragslådor

Vitrinskåp

Spotlightskiva

Dekorlist

Diskbänkskåp med utdragslåda och källsortering

Motordrivna lådor

Handtagslösa luckor med Push-to-open

GRAND DE LUXE 98 900 kr

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

vi LKET Pr i S PaS Sar D i g?
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Förhoppningsvis har du nu fått en bild av ungefär hur du vill att ditt nya kök
ska se ut. resten av den här katalogen handlar om hur du ska göra för att plocka ihop

just ditt drömkök. vi börjar med själva luckan. På de följande sidorna
får du en ingående beskrivning av alla våra olika modeller. Dessutom försöker vi ge dig

åtminstone en grov uppfattning om prisbilden.

Luckguiden

Lu c Kg u i D E N
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Ramsö Vit
Ramlucka i målad MDF.
Se köksmiljö sid. 42.
Pris De Luxe: 56 600 kr.

På de följande sidorna hittar du alla våra luckmodeller
(sorterade efter färg och prisordning). Eftersom det inte
finns två kök som är exakt likadana är det omöjligt att
ange ett exakt pris för just ditt kök, men vi hoppas att
du i alla fall ska få en bild av vad du kan förvänta dig.

Notera att de angivna priserna avser ett De Lux-kök
som motsvarar bilden här bredvid. vill du veta vad som
ingår i priset – eller hur mycket billigare respektive
dyrare det skulle kunna bli – är det bara att bläddra
tillbaka till uppslaget på sidorna 80–81.

Varsågod:
Här är alla våra luckor

Frösö/Alukant
Vitt direktlaminat med ABS-
kantlist samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 30.
Pris De Luxe: 49 900 kr.

Saltö/Alukant
Vitmålad direktlaminat
med ABS-kantlist samt
aluminiumvitrin.
Pris De Luxe: 49 900 kr.

Aspekt Vit
Målad slät MDF med rak kant.
Se köksmiljö sid. 34.
Pris De Luxe: 53 600 kr.

Hanö Vit
Målad överfräst MDF
med profilerad kant.
Se köksmiljö sid. 38.
Pris De Luxe: 56 400 kr.

Lu c Kg u i D E N
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Blenda Vit
Målad slät MDF med
rundad kantprofil.
Se köksmiljö sid. 26.
Pris De Luxe: 60 100 kr.

Värmdö Vit/Ek
Högtryckslaminat med
massiv ekkantlist.
Se köksmiljö sid. 36.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Ven/Alukant
Målad MDF med infräst
handtagsspår samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 24.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Glansö/Alukant
Vit slät högglansfolierad MDF med
rak kant samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 28.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Fårö Vitbets/Alukant
Direktlaminat med liggande
mönsterriktning och PP-
kantlist samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 32.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Djursholm Vit
Målad överfräst MDF med profi-
lerad spegel. Se köksmiljö sid. 44.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Grinda/Alukant
Målad slät MDF med infrästa
grepplister och rak kant.
Se köksmiljö sid. 22.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Sturkö
Vitt direktlaminat med
massiv ekkantlist.
Pris De Luxe: 56 600 kr.

Läckö Vit
Målad överfräst MDF
med pärlspontspår.
Se köksmiljö sid. 40.
Pris De Luxe: 56 600 kr.

Lu c Kg u i D E N
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Visingsö Ek
Massiv ek med profilerad
spegel och kant.
Se köksmiljö sid. 60.
Pris De Luxe: 77 300 kr.

Blenda Ek
Massiv ek med rundad kantprofil.
Se köksmiljö sid. 56.
Pris De Luxe: 77 300 kr.

Tärnö Björk
Björkfanér med
massiv björkkantlist.
Se köksmiljö sid. 54.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Tärnö Ek
Ekfanér med massiv ekkantlist.
Se köksmiljö sid. 50.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Ramsö Ek
Massiv ram i ek med fanérad
spegel. Se köksmiljö sid. 52.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Blenda Björk
Massiv björk med
rundad kantprofil.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Utö Ljus Ek/Alukant
Ljust ekmönstrat direktlaminat med
ABS-kantlist samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 48.
Pris De Luxe: 53 600 kr.

Blenda Valnöt
Valnötsfanér med massiv
kant i valnöt, rundad kantprofil.
Se köksmiljö sid. 58.
Pris De Luxe: 77 300 kr.

Lu c Kg u i D E N
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Fårö Wengebets/Alukant
Direktlaminat med liggande
mönsterriktning och PP-
kantlist samt aluminiumvitrin.
Se köksmiljö sid. 64.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Djursholm Cappuccino
Målad överfräst MDF
med profilerad spegel.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Djursholm Maräng
Målad överfräst MDF med
profilerad spegel.
Se köksmiljö sid. 68.
Pris De Luxe: 70 200 kr.

Värmdö Mörkgrå/Ek
Högtryckslaminat med massiv ekkantlist.
Se köksmiljö sid. 66.
Pris De Luxe: 66 900 kr.

Ramsö Cappuccino
Ramlucka i målad MDF.
Se köksmiljö sid. 76.
Pris De Luxe: 60 100 kr.

Aspekt Cappuccino
Målad slät MDF med rak kant.
Pris De Luxe: 56 400 kr.

Aspekt Maräng
Målad slät MDF med rak kant.
Se köksmiljö sid. 70.
Pris De Luxe: 56 400 kr.

Hanö Cappuccino
Målad överfräst MDF
med profilerad kant.
Pris De Luxe: 56 400 kr.

Läckö Cappuccino
Målad överfräst MDF med
pärlspontspår.
Pris De Luxe: 56 600 kr.

Blenda Cappuccino
Målad slät MDF med rundad kantprofil.
Se köksmiljö sid. 74.
Pris De Luxe: 60 100 kr.

Lu c Kg u i D E N
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Handtag & knoppar
Ett handtag väger på sin höjd några hundra gram, en knopp väsentligt mindre.

Små detaljer kan tyckas, men ändå oerhört viktiga för totalintrycket. Det är faktiskt möjligt
att helt ändra kökets karaktär – från exempelvis modernt till lantligt – bara genom

att byta handtagen. Så det gäller att välja med omsorg.

HaN DTag & KN O PPar
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TH145
Tennoxid
c/c 96 mm

TH134
Tennoxid
c/c 64 mm

TH95
Alu look
c/c 128 mm

TH57
Rostfri look
c/c 128 mm

TH64
Rostfri look
c/c 192 mm

TH94
Alu look
c/c 96 mm

TH56
Rostfri look
c/c 96 mm

TH146
Rostfri look
c/c 64 mm

TH115
Bronsoxid
c/c 64 mm

THD
Krom
c/c 96 mm

THÅ
Klarlackad bok
c/c 96 mm

TH133
Tennoxid
c/c 96 mm

TH148
Rostfri look
c/c 96 mm

TH117
Bronsoxid
c/c 96 mm

TH147
Tennoxid
c/c 96 mm

TH116
Bronsoxid
c/c 96 mm

TH42
Alu look
c/c 192 mm

TH106
Alu look
c/c 128 mm

HaN DTag & KN O PPar
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TH45
Matt nickel
c/c 128 mm

TH34
Alu look
c/c 96 mm

TK36
Matt nickel

TK48
Rostfritt stål

TK35
Rostfritt stål

TK58
Rostfri look

TK59
Krom

TK56
Alu look

TK52
Tennoxid

TK53
Rostfri look

TK57
Bronsoxid

TH119
Ek/krom
c/c 160 mm

TH87
Rostfri look
c/c 128 mm

TH60
Alu look
c/c 128 mm

TH120
Valnöt/krom
c/c 160 mm

TH59
Titan
c/c 160 mm

TH22
Klarlackerad ek
c/c 128 mm

TH02
Borstad nickel
c/c 128 mm

TH88
Alu look
c/c 128 mm

TH43
Matt nickel
c/c 288 mm

TH73
Matt nickel
c/c 192 mm

TH63
Matt nickel
c/c 128 mm

HaN DTag & KN O PPar
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TH149
Rostfri look
c/c 448 mm

TH151
Alu look
c/c 448 mm

TH144
Rostfri look
c/c 256 mm

TH150
Alu look
c/c 256 mm

TH28
Rostfri look
c/c 128 mm

TH89
Alu look
c/c 128 mm

Finns även i c/c 192 mm då med artikelnummer TH29. Finns även i c/c 192 mm då med artikelnummer TH90.

TH123
Matt svart
c/c 256 mm

TH105
Matt svart
c/c 128 mm

TH124
Vit
c/c 256 mm

TH118
Vit
c/c 128 mm

TH122
Krom
c/c 256 mm

TH104
Krom
c/c 128 mm

TH121
Rostfri look
c/c 256 mm

TH103
Rostfri look
c/c 128 mm

HaN DTag & KN O PPar
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TH142
Grepplist
i rostfri look
längd 736 mm

TH140
Grepplist
i rostfri look
längd 436 mm

TH137
Grepplist
i rostfri look
längd 236 mm

TH135
Grepplist
i rostfri look
längd 40 mm

TH126
Grepplist i krom
längd 136 mm

TH125
Grepplist i aluminium
längd 136 mm

TH127
Grepplist i vitt
längd 136 mm

TH152
Grepplist i aluminium
längd 40 mm

Grepplist i rostfri look finns även i följande längder: TH143 längd 936 mm, TH141 längd 536 mm,
TH139 längd 336 mm, TH138 längd 286 mm och TH136 längd 136 mm.

TH132
Grepplist i vitt
längd 596 mm

TH130
Grepplist i vitt
längd 396 mm

TH128
Grepplist i vitt
längd 296 mm

Grepplist i vitt finns även i följande längder: TH131 längd 496 mm och TH129 längd 346 mm.
Grepplist till Grinda utan infrästa grepp.

Exempel på grepplist TH127 monterad

HaN DTag & KN O PPar
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Bänkskivor & kantlister
Näst efter själva luckan är bänkskivan förmodligen den del av köket

som du kommer att se mest av framöver. Även här har du
ett viktigt val att göra. Och förutom själva estetiken har du en del praktiska aspekter

att överväga. En bänkskiva i massivt trä är både vacker och karaktärsfull,
men den kräver förstås lite underhåll. En laminatskiva

å andra sidan är väldigt tålig och behöver knappt skötas om överhuvudtaget.
Här gäller det alltså att använda såväl hjärtat som hjärnan.

b ÄN KS KivO r & KaNTLi STE r
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Laminatbänkskivor

0249 Lava Dust 0316 Valnöt 0380 Grey Dust

0390 Svartvit Granit 0519 Confetti 0520 Ek

0524 Stav Wenge 0525 Svart Brazil 0534 Zeus Antracit

0535 Zeus Silver 0536 Zeus Alu 0539 Ljus Korian

0542 Rustik Metall 0558 Betong

0561 Vit Ek 0563 Mörk Valnöt

0556 Mörk Betong

0559 Wenge Natur

b ÄN KS KivO r & KaNTLi STE r
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0566 Beige River Wash

0567 Granit River Wash

0565 Svart River Wash

0569 Bok 0570 Körsbär

0578 Drivved 0580 Beige Sandsten 0581 Ljusbrun Sandsten

0582 Mörkbrun Sandsten 0583 Ljus Granit Struktur 0584 Svart Struktur

0585 Svart Marmor

0564 Brun River Wash

1340 Vit 6943 Virrvarr Silver

6945 Virrvarr Antracit 8194 Myriade Midnight

b ÄN KS KivO r & KaNTLi STE r
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0031 Vitbetsad ek

0031 Ek0011 Bok

0363 Amerikansk Valnöt

Massiva träbänkskivor

BTT400 BTT405

Kantprofiler till massiva träbänkskivor i 30 och 40 mm (Bilderna visar 30 mm)

BTT426

b ÄN KS KivO r & KaNTLi STE r
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Kantlister till
laminatbänkskivor

Kantlister binder samman kökets olika delar och skapar en
enhetlig genomtänkt känsla. Du har många olika material och
profiler att välja bland – alla anpassade till våra luckor.

F1 5 mm rak trälist F6 17 mm postformad trälist

F40 10 mm dold fasad trälistF35 40 mm dold trälist med
32x10 mm överhäng

F31 1,5 mm PP-list, Alu look

F32 1,5 mm PP-list i laminat-
mönster som bänkskiva

F42 2 mm massiv aluminiumlist

B1 Bakkantlist i trä B41 Bakkantlist i massiv borstad
aluminium

F0 10 mm dold trälist F15 10 mm dold trälist, Bullnose

b ÄN KS KivO r & KaNTLi STE r
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Diskbänkar & blandare
att diska är nog inte det första du ser fram emot att få göra i ditt nya kök.

Desto viktigare att du har en diskbänk som du verkligen trivs med.
Den ska vara lättarbetad, med rätt antal hoar i rätt storlek och på rätt plats.

Och är den dessutom en fröjd för ögat är det inte omöjligt att diskpasset
känns en smula mer lockande.

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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vi har tre olika sorters diskbänkar att erbjuda: heltäckande, underlimmade och infällda.
vilken du väljer beror dels på tycke och smak, dels på kökets utformning.

När det gäller heltäckande diskbänkar har du ett brett utbud att välja bland. Och hittar du
trots det inget som passar så kan du alltid beställa en skräddarsydd variant. Möjligheterna
till individuell anpassning är praktiskt taget obegränsade – och merkostnaden är faktiskt
överraskande liten.

Infälld diskbänk

Underlimmad diskbänk i massiv träbänkskiva

Underlimmad diskbänk i laminatbänkskiva

Insvetsad i rostfri konfektionerad diskbänk

Infälld diskbänk i laminatbänkskiva. Underlimmad diskbänk i laminatbänkskiva. Underlimmad diskbänk i massiv träbänkskiva.

Bänkskiva

Laminat

Bänkskiva

Laminat

Bänkskiva

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Blanco Twen FBLTWEN
Inkl. sköljlåda och avställningsyta i plast.
Minsta skåpsbredd, 600 mm. L616 x D493 mm.

Blanco Classic 8 FBLCL8
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L800 x D510 mm.

Blanco Classic 8S FBLCL8S
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L1160 x D510 mm.

Blanco Axis 6S FBLAXIS6S
Inkl. skärbräda i härdat glas.
Hål för blandare ø 35 mm.
För skåpsbredd 600 mm. L1000 x D510 mm.

Blanco diskbänkar

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Ifö Concert C3P-770K
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 400 mm. L770 x D490 mm.

Ifö Concert C24P-1135K
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L1135 x D490 mm.

Ifö Concert C36P-960K
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 600 mm. L960 x D490 mm.

Ifö Concert C1-560K
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 600 mm.
L560 x D490 mm.

Ifö Concert C46-560K
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 600 mm.
L560 x D490 mm.

Ifö Concert C24-770K
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 800 mm.
L770 x D490 mm.

Ifö Concert C33-770K
Hål för blandare ø 35 mm.
Minsta skåpsbredd, 800 mm.
L770 x D490 mm.

Ifö diskbänkar

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Pyramis Tetragon (53,5x40) 2B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 700 mm. L575 x D440 mm.

Pyramis Tetragon (70,5x40) 2B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L745 x D440 mm.

Pyramis Tetragon (17x40) 1B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 300 mm. L210 x D440 mm.

Pyramis Tetragon (34x40) 1B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 450 mm. L380 x D440 mm.

Pyramis Tetragon (40x40) 1B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 500 mm. L440 x D440 mm.

Pyramis Tetragon (50x40) 1B
Inget hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 600 mm. L540 x D440 mm.

Pyramis diskbänkar

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Intra Eurora EUP60 inkl diskmedelspump
och sköljlåda. Hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 600 mm. L900 x D510 mm.

Intra Eurora EUP80 inkl diskmedelspump
och sköljlåda. Hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L900 x D510 mm.

Intra Eurora EU60 inkl diskmedelspump
och sköljlåda. Hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 600 mm. L608 x D510 mm.

Intra Mega, IMPE80 inkl diskmedelspump
Hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L1100 x D500 mm.

Intra Mega IME80 inkl diskmedelspump
Hål för blandare.
Minsta skåpsbredd, 800 mm. L804 x D500 mm.

Intra diskbänkar

Intra Horizon HZD1120D
Hål för blandare. Minsta skåpsbredd, 800 mm. L1120 x D510 mm.

Intra Horizon HZD815SH
Hål för blandare. Minsta skåpsbredd, 800 mm. L815 x D510 mm.

Intra Horizon HZ815DM
Hål för blandare. Minsta skåpsbredd, 800 mm. L815 x D510 mm.

Intra Horizon HZ615SH
Hål för blandare. Minsta skåpsbredd, 600 mm. L615 x D510 mm.

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E



107

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 800 mm.
AH20C L2000 x D600 x H30 mm.
AH24C L2400 x D600 x H30 mm.
AHX20 L2000 x D600 x H40 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 800 mm.
AH8R L800 x D600 x H30 mm.
AHX08 L800 x D600 x H40 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 800 mm.
AH12R L1200 x D600 x H30 mm.
AH14R L1400 x D600 x H30 mm.
AH142R L1420 x D600 x H30 mm.
AH16R L1600 x D600 x H30 mm.
AH162R L1620 x D600 x H30 mm.
AHX12 L1200 x D600 x H40 mm.
AHX14 L1400 x D600 x H40 mm.
AHX16 L1600 x D600 x H40 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 800 mm.
AH18R L1800 x D600 x H30 mm.
AH182R L1820 x D600 x H30 mm.
AH20R L2000 x D600 x H30 mm.
AH22R L2200 x D600 x H30 mm
AH24R L2400 x D600 x H30 mm.
AHX18 L1800 x D600 x H40 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 600 mm.
AG16R L1600 x D600 x H30 mm.
AG20R L2000 x D600 x H30 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 600 mm.
AG18C L1800 x D600 x H30 mm.

Intra VK44
Minsta skåpsbredd, 500 mm. L485 x D385 mm.

Intra heltäckande diskbänk Atlantic
Hål för blandare ø 35 mm. Minsta skåpsbredd, 600 mm.
AG10R L1000 x D600 x H30 mm.
AG12R L1200 x D600 x H30 mm.
AG122R L1220 x D600 x H30 mm.
AG14R L1400 x D600 x H30 mm.

Intra Barents A400
Minsta skåpsbredd, 500 mm. L460 x D400 mm.

Intra Barents C380
Minsta skåpsbredd, 500 mm. ø 450 mm.

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Välj vilken typ av
framkant du önskar.

Välj vilken typ av ho du vill ha.

Måttanpassade
diskbänkar

Du kan montera in hällen direkt i diskbänken. Välj vilken tjocklek du vill ha på diskbänken samt vilken gavel i bakkant
och på sidan.

vill du skapa ett unikt kök kan en skräddarsydd diskbänk bli pricken över i:et. Möjlig-
heterna är nästan obegränsade: bänken kan bli upp till 3800 mm lång, 1230 mm djup
och mellan 20 och 60 mm tjock. Du har ett antal olika kantprofiler att välja bland och
hoarna svetsas in precis där du vill ha dem.

intresserad? våra återförsäljare berättar gärna mer!

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Mora MMIX K5
Med diskmaskinsavstängning.
TA015, ESS och ECO-flöde
samt mjukstängning.

Mora MMIX K6
Med diskmaskinsavstängning.
TA016, ESS och ECO-flöde
samt mjukstängning.

Mora MMIX K7
Med diskmaskinsavstängning.
TA017, ESS och ECO-flöde
samt mjukstängning.

Konfektionerade diskbänkar

Blandare

Typ 50. Upphöjd gavel,
höjd 70 mm. Djup 2/3 av
skivans djup. Radie 35 mm.

Typ 51. Upphöjd gavel,
höjd 70 mm. Djup 2/3 av
skivans djup. Rak framkant.

Typ 52. Upphöjd gavel,
höjd 70 mm. I hela skivans
djup. Radie 35 mm.

Typ 53. Upphöjd gavel,
höjd 70 mm. I hela skivans
djup. Rak framkant.

Utf.1. Rak kantprofil.
Tjocklek 20, 30, 40 och 60 mm.
Rak kant även på bakkant
och kortsidor.

Utf.2. Postformad kantprofil,
radie 8 mm. Tjocklek 20, 30, 40
och 60 mm. Rak kant på bakkant
och kortsidor.

Utf.6. Bakkantsprofil,
höjd 70 mm. Radie 10 mm.

Utf.13. Kantprofil Classic.
Tjocklek 30, 40 och 60 mm.
Kantprofil Classic även på
bakkant och kortsidor.

Utf.14. Kantprofil Droppkant.
Tjocklek 30, 40 och 60 mm.
Kantprofil Droppkant även på
bakkant och kortsidor.

Utf.15. Kantprofil Överskjutande.
Tjocklek 30 och 40 mm. Rak kant
på bakkant och kortsidor.

Utf.10. Bakkantsprofil,
höjd 70 mm. Rakt hörn.

D i S Kb ÄN Kar & b LaN Dar E
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Inredningar, tillbehör
& smarta lösningar

Ditt nya kök ska inte bara vara snyggt, det ska vara praktiskt också.
Mycket av hemligheten bakom ett lättarbetat kök ligger i det som vanligtvis döljs bakom

stängda luckor och lådor. På de följande sidorna kan du frossa i
tillbehör och smarta detaljer som kanske inte får dig att dra djupa andetag

av estetisk hänförelse, men som du kommer att uppskatta
desto mer i det dagliga arbetet. vi lovar.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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Metabox Prisvärt lådsystem. Lättrullande plåtlådor med
16 mm tjock botten. Fullutdrag på den översta lådan.

IBT61 Besticklåda i bok till Tandembox.
Finns i bredderna 400–800 mm.

IKBPV6 Besticklåda i vit plast till Metabox.
Finns i bredderna 300–800 mm.

Tandembox Lådsystem med dämpade fullutdragslådor.

IBT81 Besticklåda i bok till Tandembox i 800 mm bredd.
Kryddstället IKRS2 och Knivstället IKNS2 beställs separat.

IKR2 Kryddställ i silverlackad tråd till låda i 400 mm bredd.

Fullt utdragna lådor. Metabox och Tamdembox
i stomdjup 565 mm samt Tandembox i 665 mm.

IBP61 Besticklåda i grå plast till Tandembox.
Finns i bredderna 400–800 mm.

AKS6M Sockellåda med handtagslös lucköppning PUTO.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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IAV2 Avfallshink, 10 liter med lock, för valfri placering. Här monterad
på lucka.

IKSDV1 Sidohängd utdragbar källsortering med 2x10 liters hinkar
med lock.

ISD2 Säkerhetsspärr till lucka. ISL2 Säkerhetsspärr till låda.

IKHS600 Hällskydd till spishällskåp bredd 600 mm.
Skyddar hällen underifrån. Finns även i bredd 800 mm.

IAK81 Källsortering till Tandemboxlåda bredd 800, djup 450 mm.
Finns även i bredd 600 mm.

TXTP Tätningsset till diskbänkskåp.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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TKLM6T Grå lådmatta till Tandembox.
Finns i bredderna 300–1000 mm.

IKA1200 Svängbara gallerhyllor för hörnbänkskåp
med lös gummimatta IKA1200M.

AKD9-9 Hörnbänkskåp Diskus med
2 ¾ karuseller och gummi-beklädda hyllor.

ITH42 Gallerhylla till grytskåp.

AKLM12 Hörnbänkskåp Le Mans med
2 utdragbara ½ karuseller inkl gummimattor.

TIR60 Tvärreling till Tandembox.
Finns i bredderna 400–1000 mm.

TFH60 Förhöjningsset till Tandembox bestående av förhöjningssida,
avdelare och stöd. Finns i bredderna 400–800 mm.

IKA99 ¾ karusell med gallerhyllor.

IML52 Maskinlyft. Gömmer maskinen när den inte används.
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IKTU2 Utdragbart inrede för 200 mm skåp med tre flyttbara korgar.

ITUS5 Utdragsskiva i bokfanér för montering bakom lucka.
Finns i bredderna 400–800 mm.

IDRU2 Drickbacksutdrag. ITK61 Tvättkorg höjd 250 mm.
Finns i bredderna 400–600 mm.

IKT2 Handdukstork. ITKR2 Kryddhylla för montering på lucka.

ISTR1 Infälld strykbräda i bredd 400 mm (trådbackar finns i bredderna
400, 500, 600 mm, höjd 85 mm).

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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BKK2-6A1 Väggskåp och viklucka med Aventosbeslag.
Finns i bredderna 600, 800 och 1000 mm.

TXKSA/TSKS Klaffstöd till aluminiumlucka/övriga luckor. EASY OPEN Elektrisk drivenhet som med hjälp av en lätt knuff på fronten
automatiskt öppnar lådan eller utdraget. Passar till Tandemboxlådor.

PUTO Handtagslös lucköppning. Öppna luckan med ett lätt tryck och
slopa handtagen i köket. Passar även Metaboxlåda.

ILD2 Luckdämpare för mjuk och ljudlös stängning till vårt standard-
gångjärn.

ILD1 Luckdämpare för mjuk och ljudlös stängning. Passar alla själv-
stängande gångjärn.
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TXRSS Redskapsstång med 6 krokar. TEMP-KNOPPAR Beställs som separat monteringssats till massiva och laminerade bänkskivor.

TXRSH Hylla till redskapsstång. TXKBH Kok bokshylla till redskapsstång.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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TXKR Reglerbar konsol i rostfritt (finns även i krom) som passar hyllor
med tjocklek 8-50 mm.

THK Hyllkonsol till måttanpassad hylla med djup 325 mm.

TTK Vit konsol för bänkskiva. Djup 495mm.

TBK aluminiumkonsol för barskiva. Höjd 170 mm.

BKK1-3DF Färganpassat vinkelskåp 45°. Finns i flera målade kulörer
och träslag.

AKA1 Färganpassad avslutningshylla för bänkskåp. Finns i flera målade
kulörer och träslag.

BKAK1 Färganpassad avslutningshylla för väggskåp.

THK-2420K Måttanpassad hylla med dolda konsoler, djup 200 mm.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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BKS2-8FW Vitrinskåp med färganpassad stomme. Finns i bredderna
400, 500, 600 och 800 mm.

IZK21 Vinhylla i silverfärgad tråd.

BKF2-8FW Färganpassat bänkstående vitrinskåp.BKM1-5FW Färganpassat väggskåp med vitrinlucka Alukant. DKK2-8FW Finns i bredderna 400 och 800 mm. Djup 330 mm.

ITV2 Vinhylla.

Vitrinskåp med flätad fyllning. Finns endast till Djursholm.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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LYSRöRSARMATUR i aluminium med frostat glas.
Finns i längderna 382, 574 och 774 mm. Visas här utanpåliggande.

LYSRöRSARMATUR i aluminium med frostat glas.
Finns i längderna 382, 574 och 774 mm. Visas här infälld.

SLIMLINE Lysrörsbelysning för utanpåliggande montering under
väggskåp. Finns i längderna 352 och 554 mm.

STRIP LIGHT VITRINBELYSNING finns i vitt och champagne.
Finns i skåpsbredderna 400, 500, 600 och 800 mm.

TSPLIA Spotlight på arm i rostfri look, 20 W.

TLPS3/TLPS3L Utanpåliggande spotlight i rostfritt eller krom.
Finns som halogen 10W eller med LED-ledbelysning 3W.

TLPS1/TLPS1L Infälld spotlight i spotlightskiva (som är förberedd för spotlights och kabeldragning).
Finns som halogen 10W eller med LED-belysning 3W i rostfritt eller krom.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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TSBA1 Stödben i aluminium med plastfot. Höjd 158-180 mm.

TSBR1 Designben runt i rostfritt. Höjd 150–170 mm.
(Finns även i höjd 110–135 mm, TSBR2).

TSBR3 Designben kvadratiskt i rostfritt. Höjd 168–180 mm.TX11-4 Låsbart hjul till köksö – kan monteras direkt under skåp eller
under köksunderrede.

TBENRF Justerbart bordsben i rostfritt stål. 710–890 mm.

TXG6-55V Ventilationsgaller i vitmålad metall.

TXG6-55R Ventilationsgaller i rostfri look.

TXTLR Täcklist i plåt för sågad täckfront. Finns i vitt eller rostfritt.

TXSGV Ventilationsgaller i vit plast för sockel.

TXSGA Ventilationsgaller i Alu-look färgad plast.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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TLX Universallist, rund.

TLX Universallist, rund.

Beklädnadssida 16 mm. Beklädnadssida 25 mm. TS95 Sockellist.

TLM Universallist, profilerad.

TLM Universallist, profilerad.

TLK2 Krönlist.

TLD2 Ljusramplist.

TLT Dekorlist tandad, här i kombination med TLK2.

TLR Universallist, rak.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar
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CKK93-6 Speceriskåp med 1 hylla, dricka-
backsutdrag, 4 innerlådor, Metabox.
Finns i skåpsbredderna 400, 500 och 600 mm.

CKK31-6 Städskåp med slang/rörhållare, 1 hylla,
1 kemikalieskåp och nisch för skurhink.

CKK152-6 Garderob med 1 hylla, 1 klädstång
och 2 trådbackar. Finns i skåpsbredderna 400,
500 och 600 mm.

CKK93-6D Speceriskåp med 1 hylla,
2 låga och 3 höga innerlådor, Tandembox.
Finns i skåpsbredderna 400, 500 och 600 mm.

CKK32-6 Städskåp med sidohängt utdragbart
inrede, 1 halvhylla, 1 plåtbelagd hylla och botten.

CKK81-6 Skafferiskåp med 2 grunda hyllplan, 3 hyllplan, 2 brödlådor och 1 svängbar trådhylla.

i N r E D N i N gar, Ti LLb E H Ö r & S MarTa LÖ S N i N gar



Vid det här laget har du förhoppnings-
vis börjat få en bild av vilken stil som
passar just dig. (Är du fortfarande
osäker rekommenderar vi vårt inspira-
tionsverktyg, som du hittar på vår
hemsida.) Men därutöver krävs det en
hel del planering. Vad ska man tänka
på – och vad kan vara bra att undvika?
Mikael Ek, med över 15 års erfarenhet
av köksbranschen, bjuder här på några
enkla tips. Och vill du veta mer så hittar
du en längre version på myresjokok.se!

1. gå igenom vad som är bra och dåligt
i ditt nuvarande kök. Det finns ingen
anledning att ändra för ändrandets skull.

2. Fundera igenom vilken planlösning
köket ska ha. beskrivningar över vanligaste
typerna hittar du på nästa sida.

3. Försök skapa en bra ”arbetstriangel”.
Det är en tänkt linje mellan de viktigaste
arbetsstationerna – spisen, diskbänken
och kylskåpet – och målet är att få dem
så nära varandra som möjligt, utan att det
för den skull blir trångt och svårjobbat.

Expertens 10 tips
till dig som

bestämt dig för att
köpa kök
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arbetsytan mellan spis och vask ska vara
minst 80 cm, gärna större.

4. Många bygger in ugnen i arbetshöjd
och ställer diskmaskinen på golvet. Med
tanke på att diskmaskinen som regel
används mycket mer än ugnen, kan det
vara en bra idé att göra tvärtom.

5. Har du en spishäll i en köksö
rekommenderar jag starkt att du bygger
in en ho också. annars kan det uppstå
olyckor när man vänder sig för att
exempelvis slå ut pastavatten.

6. En häll i en köksö ställer högre krav
på fläkten, eftersom fläkten inte får
hjälp av någon vägg att leda upp ångan.

Och tänk på att en väl fungerande fläkt
förutsätter en rätt dimensionerad fläkt-
kanal. En ”turbofläkt” med för liten
kanal får motsatt effekt och kan faktiskt
fungera sämre än den gamla fläkten.

7. gör en ritning med mått på väggar,
fönster, dörrar, el- och vattenplaceringar
mm. glöm inte att mäta takhöjden.
Mät noga och ange måtten i millimeter
(ja, det är faktiskt så noga).

8. Estetiskt finns det egentligen inga rätt och
fel. Men ett bra tips om man är lite osäker
är att inte blanda för många olika färger.

9. gör en budget för vad hela köks-
renoveringen får kosta. Det underlättar
för säljaren att presentera ett förslag som
uppfyller dina behov och önskemål.

10. bege dig till en återförsäljare och ta
hjälp av den kunskap som finns där. De är
experter och kan ge många råd och tips
om just ditt kök.

RAKT KöK (MED KöKSö)
Har man små utrymmen kan ett rakt kök ibland vara
den enda tänkbara lösningen. Se bara till att du får
tillräckligt stora avstånd mellan de olika arbetsytorna.
Har du större utrymmen kan en köksö vara ett bra
alternativ; förutom att det ökar arbetsytorna ger det
också ett bättre arbetsflöde.

L-FORMAT KöK
Med den här typen av kök är det som regel enkelt
att skapa ett bra arbetsflöde. Det är också en bra
lösning om du vill ha in en köksö eller ett köksbord
i rummet.

U-FORMAT KöK
Den här kökslayouten passar framför allt i lite större
kök. Här får du stora arbetsytor och gott om förvarings-
utrymmen, samtidigt som arbetsstationerna kan
placeras på lagom avstånd från varandra.

PARALLELLKöK
En bra lösning i avlånga kök. Lösningen medger
stora arbetsytor och förvaringsutrymmen även
i ett ganska litet kök. Och arbetsstationerna kan
placeras där de gör allra bäst nytta.

SYMBOLFöRKLARING:

K/F: Kyl och frys. S: Spis.

D: Diskmaskin. V: Vask/vatten.

EXPE rTE N S Ti PS
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Med ritningen och skissen i handen är det så dags att besöka
en av våra återförsäljare (du hittar dem på myresjokok.se).
Ta gärna med några fotografier också. Och var inte rädd att
be om råd. våra återförsäljare har ritat massor av kök och
vet vad som fungerar. De vet vilka de vanligaste fällorna är
och hur man med enkla medel kan skapa ett riktigt bra kök.

Tillsammans går ni igenom ditt behov och dina önskemål.
Köket ritas och specificeras och du får ett kostnadsförslag.

Om det skulle råka vara högre än din budget medger,
så ska du inte hänga läpp för det. Många gånger så finns
det möjlighet att med små medel komma ner i pris. genom
att förändra några skåp och göra mindre justeringar på in-
redningen och tillbehören, så kan du spara tusentals kronor
(se sidan 80–81). Och det behöver inte blir mindre fint för det.

När du gjort din beställning dröjer det en tid innan det
levereras. Exakt hur länge beror på vilket kök du har valt,
men räkna med mellan fyra och åtta veckor. under tiden
har du säkert en hel del att stå i. Passa gärna på att titta
över resten av rummet. Det ska kanske läggas golv och
målas om, dras el med mera.

Ditt nya Myresjökök levereras med färdigmonterade
stommar samt monterad inredning och luckor. Fördelarna
är uppenbara: Dels sparar du tid när du sätter upp köket,
dels (vilket kanske är ännu viktigare) kan du vara säker
på att alla köksmoduler är vinkelräta.

Slutresultatet blir ett kök som du kommer att ha stor
glädje av i många, många år. grattis på förhand – och tack
för förtroendet!

Ta hjälp av våra erfarna återförsäljare

EXPE rTE N S Ti PS
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Belysning
Spotlights
Spotlights kan fästas under skåp och hyllor för att ge
punktbelysning. Våra 10W halogen-spotlights finns i rostfri
look eller krom och säljs i 1-pack med distansring för
utanpåliggande montering eller utan distansring för infällnad.
Transformator beställs separat. Om du vill ha infällda
spotlights under dina väggskåp finns en 16 mm speciellt
anpassad beklädnadsskiva att använda.

Spotlight på arm
Vill man ha en starkare halogenbelysning så är spotlight
på arm ett bra alternativ. Denna är på 20W, i rostfri look
och monteras ovanför skåpen.

LED-belysning
Våra 3W LED-spotlights finns i samma utföranden som
våra 10W halogen-spotlights, dvs. rostfri look och krom samt
med eller utan distansring för infällnad.

Lysrör
Lysrör ger mycket bra arbetsbelysning. Våra lysrörsarmaturer
finns i tre längder, 382, 574 och 774 mm, för T4 lysrörslampa.
Lysrörsbelysningen kan monteras utanpåliggande under skåp
eller infälld i skiva.

Vi har även en vit lite större lysrörsarmatur, Slimline,
i 8W som är 342 mm lång eller 13W som är 554 mm lång
för montering under väggskåp.

Vitrinbelysning
Till våra vitrinskåp finns belysning med T5-lysrör i vitt eller
champagnefärg, anpassade till 400, 500, 600 och 800 mm
breda skåp. Om du istället vill ha en belysning i samma färg
eller material som skåpet kan du kapa en ljusrampslist i
lämplig färg och montera utanpå armaturen.

Beklädnadssidor
Till alla luckmodeller finns konfektionerade beklädnads-
sidor för sidor och ryggar. Skivorna är 16 eller 25 mm tjocka
och anpassade till respektive sidmått på såväl bänk-,
vägg- som högskåp.

Sidorna har samma djup som stommarna inklusive luckorna,
vilket ger intrycket att luckorna är ”insänkta” i köksinredningen.

Bänkskivor
Alla bänkskivor levereras formatanpassade i rätt storlek för
just ditt kök. Vid leveransen bifogas alltid monteringsanvisning
och skötselråd till din bänkskiva.

Laminat
Vårt standardsortiment består av 35 modeller med tjocklek
30 och 40 mm. Laminatskivorna är tillverkade av spånskivor
som belagts med ett högtryckslaminat som klarar temperaturer
upp till 180°C. Skivorna kan fås med rak eller postformad
laminatkant, polypropenkant, ABS-kant, massiv aluminiumkant
eller med massiva träkantslister i flera olika utföranden,
anpassade till de flesta av luckornas färger. Se sammanställning
sid 96.

Massivträ
Vi har massiva bänkskivor i bok, ek, vitbetsad ek och valnöt.
Skivorna i massivträ finns i tjocklek 30 och 40 mm och med
3 olika framkantsprofiler. Om du väljer att ha infälld eller
underlimmad diskbänk i bänkskivan rekommenderar vi en
hårdvaxoljad skiva för extra tålighet.

Bättringsfärg
Om oturen skulle vara framme så finns bättringsfärg till
de allra flesta luckfärger i vårt sortiment.

Diskbänkar
Heltäckande diskbänkar finns konfektionerade och i
standardmått. Utöver dessa finns infällda, samt underlimmade
diskbänkar för bänkskivor i laminat och massivt trä.

Diskbänkar av rostfri plåt är av kvalitet 18/10 och
0,7 mm tjocka.

Konfektionerade diskbänkar tillverkas i exakt passform för
just ditt kök. Dessa diskbänkar finns i 20, 30, 40 och 60 mm
tjocklek. Då är plåten är 1,25 mm och vi har flera kantprofiler
och insvetsade hoar att välja bland. Du kan även få täcksidor
och stänkskydd i rostfritt.

Färganpassade skåp
Vi har ett stort sortiment av färganpassade skåp, som är
fanerade, målade eller direktlaminerade. De finns som öppna
väggskåp, vitrinskåp, öppna grunda högskåp, högskåp med
vitrinluckor uppe och täckta luckor nere, bänkstående öppna
skåp, bänkstående vitrinskåp samt avslutningsskåp. Det går
dessutom att få vit stomme med färganpassad framkant.

Garanti – 10 års Funktionsgaranti
Myresjökök lämnar 10 års funktionsgaranti på skåpstommar,
fronter d.v.s. luckor och lådförstycken samt på lådor, låd-
skenor och gångjärn. Funktionsgarantin gäller vid normal
användning i privatbostad eller likvärdigt.

I övrigt gäller reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.
Reklamation ska anmälas inom skälig tid. 3 år efter leverans-
tillfället förlorar man sin reklamationsrätt. Myresjökök tillämpar
Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och
badrum, som överenskommits mellan Konsumentverket och
branschorganisationen TMF (Trä- och möbelindustriförbundet).

Vid affärer mellan Myresjökök och annat företag gäller
ABM 07 Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmäs-
sig byggverksamhet, utan inskränkningar eller tillägg.

Köpguiden
allt syns inte på bild. Här har vi samlat en mängd fakta i alfabetisk ordning,
där du hittar detaljerad information om det mesta som vi tror att du kan ha nytta av.

KÖ P g u i D E N
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Gångjärn
Dolda gångjärn med 107 graders öppningsvinkel är standard.
Dessa går att komplettera med dämpning för ljudlös, långsam
stängning. Clipsfattning gör att du monterar eller tar bort
luckorna med ett enkelt handgrepp. Som tillval finns gångjärn
med hela 170 graders öppningsvinkel. Samtliga gångjärn är
justerbara i höjd-, djup- och sidled.

Höjder
Våra inredningar tillverkas i tre olika standardhöjder:
K-höjd (2118 mm), S-höjd (2278 mm) och F-höjd (2374 mm),
se måttskiss sid 134–135. Vidare finns låga högskåp i höjd
1248 mm exkl. sockel samt väggskåp i höjd 320 mm,
576 mm och 1248 mm.

Inbyggnadsskåp
Myresjökök erbjuder särskilda skåp för inbyggnad av
vitvaror. Skåpen är ventilerade, vilket minimerar risken för
värmeutveckling. Täckfronter, ventilationsgaller och täcklister
beställs separat och monteras på plats.

Integrerade köksmaskiner
Integrerade köksmaskiner är vitvaror som är inbyggda bakom
köksluckor. Våra skåp och luckor för integrerade vitvaror är
anpassade för de vanligast förekommande vitvarumärkena
på den svenska marknaden.

Kvalitets- och Miljöledningssystem
Myresjököks ledningssystem uppfyller kraven enligt respektive
standard SS-EN ISO 9001:2008 (Certifikatnummer 1272)
och SS-EN ISO 14001:2004 (Certifikatnummer 1272M).
Båda certifikaten är utfärdade av SP Certifiering och gäller
för utveckling, tillverkning och försäljning av inredningar för
kök, badrum och förvaring.

Källsortering
Vi erbjuder källsorteringssystem till alla våra diskbänksskåp.
Standardsatsen innehåller två 10-literskärl med lock.
Inredning för källsortering finns även för Tandemboxlåda.

Laminat
Direktlaminat
Är enfärgade eller mönstrade melaminharts-impregnerade
papper. När de pressas på spånskiva eller annat skivmaterial
smälter och sluthärdar hartset under värme och tryck. Pappret
limmas då mot underlaget samtidigt som ytan anpassas efter
pressplåtens glans och struktur. Någon tillsats av lim görs ej.

Högtryckslaminat
Består av ett antal fenolhartsimpregnerade kraftpapper
samt melaminbelagt dekorpapper. Kraftpapperen och
dekorpapperet pressas samman under värme och högt tryck
och laminatet får den färg och det mönster som dekor-
pappret har. Tjockleken på laminatet beror på antalet lager
av kraftpapper. De högtryckslaminat vi använder oss av är
0,6–0,7 mm. Till skillnad mot direktlaminatet så limmas ett
högtrycks-laminat på spånskivan.

Luckor
Alukant
20 mm lucka med aluminiumram och frostat härdat glas.

Aspekt
16 mm MDF-lucka i målade kulörer, med raka kanter.

Blenda
Slät lucka med rundad kantprofil. I massiv björk eller ek
är luckan 21 mm. Finns också i valnötsfanérad spånskiva
med massiv kantlist i valnöt och är då 20 mm, samt i 19 mm
målad MDF.

Djursholm
19 mm målad ramlucka i MDF med profilerad spegel.

Frösö
16 mm direktlaminerad lucka med vit matt yta och
ABS-kantlist.

Fårö
16 mm direktlaminerad lucka med präglad yta och
polypropen-kantlist. Finns i wengebets och vitbets.

Glansö
16 mm vit slät högglanslucka i folierad MDF.

Grinda
19 mm målad MDF med monterade infrästa grepplister.

Hanö
Målad MDF-lucka med överfräst dekorspår profilerad kant.

Läckö
16 mm målad MDF-lucka med frästa pärlspontsspår
och profilerad ytterkant.

Ramsö
19 mm lucka med massiv ram i ek med spegel av ek-
fanerad MDF. Luckan finns också som ramlucka i MDF
i målade kulörer.

Saltö
Slät lucka i 16 mm vitmålad direktlaminerad spånskiva
med ABS-kantlist.

Sturkö
Slät lucka i 16 mm lucka i vitt direktlaminat på spånskiva,
med fasad kant i massiv ek.

Tärnö
Slät lucka i 16 mm björk- eller ekfanerad spånskiva
med kantlist i massiv björk eller ek.

KÖ P g u i D E N
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Utö
Slät lucka i 16 mm direktlaminerad spånskiva i ekmönster
med ABS-kantlist.

Ven
19 mm målad MDF-lucka med infrästa handtagsspår.

Visingsö
19 mm ramlucka i massiv ek.

Värmdö
Slät lucka i 19,5 mm högtryckslaminerad spånskiva med
kantlist i massiv ek. Finns med vitt och mörkgrått laminat.

Vilka målade kulörer som finns till respektive lucka hittar
du på sid 84.

Lådor
Myresjökök har två standarder på lådor; Metabox
och Tandembox. Båda har 10 års funktionsgaranti.

Tandembox
Är en dubbelsidig dämpad låda. Lådorna tål 30 eller 50 kg
belastning beroende på lådornas bredd, höjd och djup.
Samtliga är testade med 150 000 utdragningar till fullt djup.
Lådorna är grå fullutdragslådor i plåt, med en botten av 16 mm
vit direktlaminerad spånskiva. Lådorna löper på slittåliga
nylonrullar. Alla är justerbara i höjd- och sidled. Lådor med
reling är även tiltbara. Lådorna finns till två olika stomdjup
565 respektive 665 mm. Till Tandemboxlådorna finns även
möjlighet att få Easy-Open-funktion. Läs mer på sid. 116.

Metabox
Är en enkelsidig vit låda som har en botten av 16 mm vit
direktlaminerad spånskiva. Dessa lådor finns med och utan
reling. Alla är justerbara i höjd och sidled. Lådor med reling
är även tiltbara. Lådorna löper på slittåliga nylonrullar.

MDF
Medium Density Fibreboard (träfiberskiva) är mycket lämplig
för tillverkning av luckor med frästa dekorspår. Även vissa
tillbehör tillverkas i MDF. All MDF som används i produktionen
uppfyller E1-kraven för formaldehydavdunstning.

Färgkoder
Basfärger i sortimentet har NCS-nummer.

Målad Vit NCS S 1002-Y*

Målad Cappuccino NCS S 2005-Y50R

Målad Maräng NCS S 1005-Y20R

Frösö, direktlaminat NCS S 0500-N

Glansö, PET folie NCS S 1002-Y*

Sturkö, direktlaminat NCS S 0502-G50Y

Värmdö Vit, högtryckslaminat NCS S 0502-G50Y

Värmdö Mörkgrå, högtryckslaminat NCS S 7500-N

”S” framför NCS-koden betyder ”Second edition”. Kulörerna
innehåller varken kadmium eller bly, utan består enbart av
icke miljöfarliga pigment. Alla kulörer uppfyller dessutom
E1-kraven mot formaldehydavdunstning.

* Den NCS-kod som ligger närmast den faktiska kulören.

Push-to-open
Push-to-open är en handtagslös lucköppningsfunktion
där man trycker till luckan för att öppna den. Push-to-open
fungerar även till Metaboxlådor.

Skåpstommar standard
Som standard tillverkas alla skåpstommar av 16 mm
spånskiva belagd med direktlaminat. Skåpryggar i lackerad
3,2 mm board. Framkanten på skåpet är belagd med vit
strukturerad 0,6 mm ABS-kantlist och övriga kanter har en
0,3 mm vit Melamin-kantlist. Kantlisterna limmas med vitt lim
(PVAc) för att undvika mörka skarvar mellan sida och kantlist.
Som standard är våra bänkskåp 565 mm djupa men vi
erbjuder även ett urval i djupet 665 mm.

Sockelsystem
Samtliga stommar till bänk- och högskåp är tillverkade för
att placeras på stödben. Upp till fyra stödben kan placeras
under varje skåp. Stödbenens höjd går att justera från 116 mm
till 180 mm. Sockelhöjden är 166 mm. För att hindra fukt-
upptagning i socklarna placeras en transparent u-list i plast
mellan golv och sockel.

Spånskiva
Delar av våra kök tillverkas av 16 mm direktlaminerad
spånskiva. Dessa skivor består av ca 82% träråvaror (spån),
8% vatten och 10% harts. Ytan är ett direktlaminat av ca
45% papper och 55% melaminharts. Alla spånskivor i vår
produktion uppfyller E1-kraven för formaldehydavdunstning.

Trä, massivt eller fanérat
Allt trä mognar. Det tar minst 6 månader för träet att
stabiliseras – mörka träslag har en tendens att ljusna medan
ljusa träslag mörknar något. Luckor med massiv ram och
spegel är tillverkade av levande material där rörelser uppstår
när temperatur och luftfuktighet växlar. Detta kan ge upphov
till förskjutningar mellan ramträ och spegel.
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Utdragsskivor
Vi har utdragsskivor i bokfanérad spånskiva för placering
inne i skåpen. Dessa kan fås till 400, 500, 600 och 800 mm
breda skåp.

Ventilationsgaller
Ventilationsgaller används i vissa inbyggnadsskåp och
kylöverdelar för att ombesörja god ventilation. Myresjököks
standard-galler är tillverkat i aluminium och finns vitlackerat
och i rostfri look. Vi har även galler för sockel och tak-
anslutning i vit- och alu-lackerad plast.

Vitrinskåp
Myresjököks vitrinskåp finns som väggskåp, bänkstående
skåp och som högskåp (med djup 330 mm) där övre
luckorna är vitriner och de nedre luckorna är täckta.
Väggskåpen finns i fem höjder; 320, 576, 704, 864 och
960 mm och de flesta av dessa höjder kan fås i 400, 500,
600 och 800 mm bredd. Vitrinskåpens lucka och hyllor
i klart glas (Djursholm och Läckö har antikglas) finns an-
passade i färg och material till respektive vitrinlucka. De olika
vitrinluckornas utseende kan ses i luckguiden på sid 84.





133

Fårö Vitbets,
direktlaminat.

Vit matt,
direktlaminat

Vit,
målad

Björk natur,
fanér

Ljus Ek,
direktlaminat

Ek natur,
fanér

Maräng,
målad

Fårö Wengebets,
direktlaminat

Valnöt,
fanér

Cappuccino,
målad

Björk natur Ek natur Valnöt, Wengebets

Färganpassade skåpFärganpassade stomframkanter
våra standardstommar är vita men kan levereras med
färganpassade stomframkanter.

Många av våra öppna skåp, vitrinskåp och avslutningsskåp
kan levereras i samma färg och material som luckorna.

KÖ P g u i D E N
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För detaljerad måttspecifikation med samtliga uppgifter, se vår monteringsanvisning på www.myresjokok.se
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665 mm
Måttspecifikation bänkskåp

Måttspecifikation väggskåp

Måtten ger
grunden

Tumstocken och måttbandet är dina vänner när du planerar ditt nya kök. Du kommer att mäta
och mäta igen. Kanske får du nya idéer som måste provas och tänkas över innan du är framme
vid det perfekta köket. Då är det bra att ha ordning på sina centimetrar och millimetrar. Och att
de flesta av våra skåp finns i flera olika bredder vet du kanske redan (se mer på sidan 136–144),
men visste du att det även finns flera olika höjder och djup? Här ser du en samlad översikt.

KÖ P g u i D E N



135
F-

hö
jd
22

08
m
m

(1
95

2+
25

6)
16

6
m
m

S
-h
öj
d
21

12
m
m

K
-
hö

jd
19

52
m
m

L-
hö

jd
12

48
m
m

Måttspecifikation högskåp, djup 565 mm

KÖ P g u i D E N



136
Bänkskåp
Höjd 704 mm (exkl. sockel), djup 565 mm (exkl. front).

Bänkskåp
med handdukstork.
AK401-2T 200 mm

Bänkskåp
med utdragbara trådbackar.
AK401-2U 200 mm

Bänkskåp
utan inrede.
AK40-2 200 mm
AK40-3 300 mm
AK40-4 400 mm
AK40-5 500 mm
AK40-6 600 mm
AK40-8 800 mm 1)

Diskbänkskåp
med delad botten inkl.
hel täckplåt i aluminium.
AK66-6 600 mm
AK66-8 800 mm 1)

AK66-10 1000 mm 1)

Diskbänkskåp
med källsortering och delad botten
inkl. hel täckplåt i aluminium.
AK66-6K 600 mm
AK66-8K 800 mm 1)

AK66-10K 1000 mm 1)

Diskbänkskåp
med utdragbart källsorteringsinrede,
1 grund plåtbelagd hylla, hel botten och
hel täckplåt i aluminium, blindfront överst.
4 hinkar:
AK65-6K 600 mm 2)

6 hinkar:
AK65-8K 800 mm 2)

Hörndiskbänkskåp
med hel botten och hel täckplåt
i aluminium.
Skåpets bredd är 1000 mm, men för-
skjuts 200 resp. 400 mm från vägg.
AK72-12 1200 mm
AK712-14 1400 mm 1)

Hörndiskbänkskåp
med källsortering och med hel botten
och hel täckplåt i aluminium.
Skåpets bredd är 1000 mm, men för-
skjuts 200 resp. 400 mm från vägg.
AK72-12K 1200 mm
AK72-14K 1400 mm 1)

Lådbänkskåp
med fullutdragslåda och 1 hylla.
AKP2-4 400 mm 3)

AKP2-5 500 mm 3)

AKP2-6 600 mm 3)

Lådfack
med 4 lådor, fullutdrag och besticklåda
i översta lådan.
AKP1-3 300 mm 3)

AKP1-4 400 mm 3)

AKP1-5 500 mm 3)

AKP1-6 600 mm 3)

Lådfack
med 4 dämpade lådor inkl.
1 besticklåda och 3 lådmattor.
AK11-3D 300 mm 2)

AK11-4D 400 mm 2)

AK11-5D 500 mm 2)

AK11-6D 600 mm 2)

Hörnbänkskåp
med 1 hylla.
AK8-10 1000 mm
AK8-11 1100 mm
AK8-12 1200 mm

Hörnbänkskåp
med 2 svängbara 1/2-karuseller
inkl. gummimattor.
AK8-12K 1200 mm

Hörnbänkskåp Le Mans
med 2 utdragbara 1/2-karuseller
med gummibeklädda hyllor.
AKLM12 1200 mm

Hörnbänkskåp
med 1 hylla.
AK92-9 900/900 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Hörnbänkskåp
med 2 3/4-karuseller.
AK92-9K 900/900 mm

Hörnbänkskåp Diskus
med 2 3/4-karuseller med
gummibeklädda hyllor.
AKD9-9 900/900 mm

Bänkskåp
med 2 hyllor.
AK4-3 300 mm
AK4-4 400 mm
AK4-5 500 mm
AK4-6 600 mm
AK4-8 800 mm 1)

Grytskåp
med 2 gallerhyllor.
AK52-4 400 mm
AK52-5 500 mm
AK52-6 600 mm

Förvaringsskåp
med 3 dämpade innerlådor.
AK124-4D 400 mm 2)

AK124-5D 500 mm 2)

AK124-6D 600 mm 2)

Förvaringsskåp
med 1 låda och 2 innerlådor
inkl. 1 lådmatta.
AK125-4D 400 mm 2)

AK125-5D 500 mm 2)

AK125-6D 600 mm 2)

Förvaringsskåp
med strykbräda och 2 vita trådbackar.
AK181-4S 400 mm

Tvättkorgsskåp
med 2 höga trådbackar.
AK181-4 400 mm
AK181-6 600 mm

Bänkskåp
med 1 låda och 2 förvaringslådor,
fullutdrag i översta lådan.
AKP15-4 400 mm 3)

AKP15-5 500 mm 3)

AKP15-6 600 mm 3)

AKP15-8 800 mm 3)

Bänkskåp
med 1 dämpad låda och 2 dämpade
förvaringslådor inkl. 3 lådmattor.
AK152-4D 400 mm 2)

AK152-5D 500 mm 2)

AK152-6D 600 mm 2)

AK152-8D 800 mm 2)

AK152-10D 1000 mm 2)

Spishällskåp
med 2 grytlådor, blindfront överst.
AKP55-6 600 mm 3)

AKP55-8 800 mm 3)

Spishällskåp
med 1 dämpad låda och 2 dämpade
grytlådor inkl. 3 lådmattor, hällskydd
i översta lådan.
AK252-6D 600 mm 2)

AK252-8D 800 mm 2)

Bänkskåp
för inbyggnadsugn, utdragbar gallerhylla
nertill, inbyggnadsmått 584 mm.
AK111-6UD 600mm

Bänkskåp
med maskinlyft.
AK161-5 500 mm

Vinkelbänkskåp
med 2 hyllor 36º, djup 360/565 mm.
AK36H 300 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Avvikande höjder

Lådfack
höjd 576 mm, med 3 dämpade lådor
och lådmattor.
AK1-4L 400 mm 2)

AK1-6L 600 mm 2)

Lådfack
höjd 576 mm, med 2 dämpade
förvaringslådor och lådmattor.
AK11-4L 400 mm 2)

AK11-6L 600 mm 2)

Bänkskåp
höjd 576 mm, med 1 hylla.
AK4-4L 400 mm
AK4-5L 500 mm
AK4-6L 600 mm

Skåp för upphöjd diskmaskin
höjd 184 mm, med 1 låda.
AKP154-6 600 mm 3)

Skåp för upphöjd diskmaskin
höjd 184 mm, med 1 dämpad låda
inkl. lådmatta.
AK154-6D 600 mm 2)

Skåp för placering över diskmaskin
Används tillsammans med AKP154-6 eller
AK154-6D för att bygga diskmaskinspelare.

Höjd 896 mm, djup 565 mm:
BKK-DMP 600 mm

Höjd 1056 mm, djup 565 mm:
BKS-DMPM 600 mm 3)

BKS-DMPT 600 mm 2)

Britsskåp/Kompletteringsskåp
höjd 256 mm, med 1 låda.
AKP156-4 400 mm 3)

AKP156-5 500 mm 3)

AKP156-6 600 mm 3)

AKP156-8 800 mm 3)

Britsskåp/Kompletteringsskåp
höjd 256 mm, med 1 dämpad låda
inkl. lådmatta.
AK156-4D 400 mm 2)

AK156-5D 500 mm 2)

AK156-6D 600 mm 2)

AK156-8D 800 mm 2)

Sockellåda
Kassett med 1 låda inkl. PUTO
– handtagslös lucköppning.
Höjd 166 mm, djup 486 mm.
AKS4M - 400 mm 3)

AKS5M - 500 mm 3)

AKS6M - 600 mm 3)

Avvikande djup
Höjd 704 mm (exkl. sockel), djup 665 mm (exkl. front).

Bänkskåp
med 1 dämpad låda och 2 dämpade
förvaringslådor inkl. 3 lådmattor.
AKD3-4D 400 mm 2)

AKD3-5D 500 mm 2)

AKD3-6D 600 mm 2)

AKD3-8D 800 mm 2)

AKD3-10D 1000 mm 2)

Lådfack
med 4 dämpade lådor inkl.
1 besticklåda och 3 lådmattor.
AKD4-4D 400 mm 2)

AKD4-5D 500 mm 2)

AKD4-6D 600 mm 2)

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Väggskåp K-, S-, och F-höjd
Höjd K=704 mm, S=864 mm, F=960 mm. Djup 330 mm och 93 mm
(exkl. lucka). Väggskåp i K-höjd har 2 hyllor och S- och F-höjd 3 hyllor.

Väggskåp
med 1 lucka.
BK(K,S,F)1-3 300 mm
BK(K,S,F)1-4 400 mm
BK(K,S,F)1-5 500 mm
BK(K,S,F)1-6 600 mm

Väggskåp
med parluckor.
BK(K,S,F)2-6 600 mm
BK(K,S,F)2-7 700 mm
BK(K,S,F)2-8 800 mm
BK(K,S,F)2-10 1000 mm

Hörnväggskåp
med 1 lucka.
BK(K,S,F)3-8 800 mm

Hörnväggskåp
med diagonalställd lucka 45°.
BK(K,S,F)6-6 600/600 mm

Fläktskåp
med 1 hylla.
FKD(K,S,F)1-6 600 mm
FKD(K, S,F)2-6 600 mm 1)

Väggskåp för micro
med 1 hylla, nischhöjd 360 mm.
S- och F-höjd har sidohängd lucka.
BK(K,S,F)M-5 500 mm
BK(K,S,F)M-6 600 mm

Fläkthylla
djup 93mm, med 2 hyllor.
FK(K,S,F)1-6 600 mm
FK(K,S,F)2-6 600 mm 1)

Väggskåp Aventos
med 2 hyllor och viklucka som öppnas uppåt.
Passar ej till Hanö, Läckö, Djursholm och
Visingsö.
BKK2-6A1 600 mm
BKK2-8A(1,2) 800 mm
BKK2-10A(1,2) 1000 mm

Väggskåp udda höjder
Höjd se nedan, djup 330 mm (exkl. lucka).

Väggskåp
höjd 320 mm, med klaffbeslag.
BKM1-4 400 mm
BKM1-5 500 mm
BKM1-6 600 mm
BKM1-8 800 mm

Väggskåp
höjd 576 mm, med 1 hylla.
BKL1-4 400 mm
BKL1-5 500 mm
BKL1-6 600 mm
BKL2-6 600 mm 1)

BKL2-8 800 mm 1)

BKL2-10 1000 mm 1)

Väggskåp
höjd 1248 mm, med 4 hyllor.
HKS1-4 400 mm
HKS2-8 800 mm 1)

Toppmodul/Kompletteringsskåp
djup 565 mm, höjd 256 mm,
med klaffbeslag.
CKTK4 400 mm
CKTK5 500 mm
CKTK6 600 mm
CKTK8 800 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Kylöverdelar
Då kylöverdelar används till S-höjd (2112 mm) eller F-höjd (2208 mm)
skall skåpet kompletteras med galler TXG6-55V eller TXG6-55R.

Kylöverdel
lucka med klaffgångjärn och täckfront,
vissa kombinationer kompletteras
med galler.

Bredd/höjd
ÖK6-224 600/224 mm
ÖK6-256 600/256 mm
ÖK6-288 600/288 mm
ÖK6-352 600/352 mm
ÖK6-400 600/400 mm

Kylöverdel
sidohängd lucka och täckfront, vissa
kombinationer kompletteras med galler.

Bredd/höjd
ÖK6-496 600/496 mm
ÖK6-544 600/544 mm

Kylöverdel
lucka med klaffgångjärn och täckfront,
vissa kombinationer kompletteras
med galler.

Bredd/höjd
ÖK6-320 600/320 mm
ÖK6-448 600/448 mm
ÖK61-352 600/352 mm
ÖK61-496 600/496 mm

Kylöverdel
sidohängd lucka och täckfront,
vissa kombinationer kompletteras
med galler.

Bredd/höjd
ÖK6-512 600/512 mm
ÖK6-608 600/608 mm
ÖK6-656 600/656 mm
ÖK6-704 600/704 mm
ÖK6-752 600/752 mm

Kylöverdel
består av 2 skåp, varav ett med klaff-
gångjärn och ett med sidohängd lucka
och täckfront, kompletteras med galler.

Bredd/höjd
ÖK6-800 600/800 mm

Kylöverdel för Side-By-Side kyl/frys
luckor i K- och F-höjd med klaff-
lucka, S-höjd med sidohängd lucka,
kompetteras med täcksidor.
Bredd 900 mm
KÖ9-256 höjd 256 mm
KÖ9-320 höjd 320 mm
SÖ9-448 höjd 448 mm
FÖ9-512 höjd 512 mm
FÖ9-576 höjd 576 mm

Högskåp L-, K-, S- och F-höjd
Höjd L=1248 mm, K=1952 mm, S=2112 mm, F-höjd 2208*
(exkl. sockel) djup 565 mm (exkl. front). *Till F-höjd används högskåp
för K-höjd som kompletteras med toppmodul höjd 256 mm.

Inbyggnadsskåp
för ugn/micro, nischhöjd 400–520mm,
inkl. 2 hyllor, kompletteras med täckfront.
CKM21-6 600 mm

Inbyggnadsskåp
för ugn, nischhöjd 584 mm,
med 1 dämpad låda och 2 dämpade
förvaringslådor inkl. 3 lådmattor.
CKM22-6T 600 mm 2)

Inbyggnadsskåp
för ugn och micro, nischhöjd 342–462
samt 592 mm, med 1 dämpad låda inkl.
lådmatta, kompletteras med täckfront.
CKM23-6T 600 mm 2)

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda

KÖ P g u i D E N



141

Skåp för integrerad kyl/frys
med 2 dämpade lådor inkl. lådmattor,
inbyggnadsmått 936 mm.
CKM24-6T 600 mm 2)

Högskåp
med 1 hylla.
CKM50-6 600 mm

Högskåp
med 1 hylla.
CK(K,S)50-4 400 mm
CK(K,S)50-5 500 mm
CK(K,S)50-6 600 mm
CK(K,S)50-8 800 mm 1)

Högskåp
med 1 låda och 2 förvaringslådor,
1 lucka och hyllor.
CK(K,S)94-4 400 mm 3)

CK(K,S)94-5 500 mm 3)

CK(K,S)94-6 600 mm 3)

CK(K,S)94-8 800 mm 1) 3)

Högskåp
med 1 dämpad låda och 2 dämpade
förvaringslådor inkl. 3 lådmattor, 1 lucka
och hyllor.
CK(K,S)94-4D 400 mm 2)

CK(K,S)94-5D 500 mm 2)

CK(K,S)94-6D 600 mm 2)

CK(K,S)94-8D 800 mm 1) 2)

Hyllskåp
med 5 hyllor.
CK(K,S)10-4 400 mm
CK(K,S)10-5 500 mm
CK(K,S)10-6 600 mm

Städskåp
med 1 slang/rörhållare, 1 hylla,
1 kemikalieskåp och nisch för skurhink.
CK(K,S)31-6 600 mm

Städskåp
med sidohängt utdragbart inrede,
1 halvhylla, 1 plåtbelagd hylla och
plåtbelagd botten.
CK(K,S)32-6 600 mm

Skafferiskåp
med 5 hyllor, 2 brödlådor och 1 trådhylla.
CK(K,S)81-6 600 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Hörnskafferi
med 9 hyllor, levereras omonterad.
CK(K,S)6-6P 1010/1010 mm

Speceriskåp
med 1 hylla, 1 drickabacksutdrag
och 4 innerlådor.
CK(K,S)93-4 400 mm 3)

CK(K,S)93-5 500 mm 3)

CK(K,S)93-6 600 mm 3)

Speceriskåp
med 1 hylla, 2 låga och
3 höga dämpade innerlådor.
CK(K,S)93-4D 400 mm 2)

CK(K,S)93-5D 500 mm 2)

CK(K,S)93-6D 600 mm 2)

Hyllskåp
djup 330 mm, med 5 hyllor.
DKK10-4 400 mm
DKK10-6 600 mm
DKK10-8 800 mm 1)

Inbyggnadsskåp
med luckor, bakkantventilerat,
kompletteras med täckfront.
CKS0-3 600 mm
Nischhöjd S=312-432 mm
CK(K,S) 0-4 600 mm
Nischhöjd: K=344-464 mm, S=376-496 mm
CK(K,S)0-6 600 mm
Nischhöjd: K,S=536-656 mm
CK(K,S)0-8 600 mm
Nischhöjd: K=792-912 mm, S=824-944 mm
CKS0-10 600 mm
Nischhöjd: S=1072 mm (350-470, 592 mm)
CKK0-11 600 mm
Nischhöjd: K=1104 mm (382-502, 592 mm)

Inbyggnadsskåp
med lucka och 1, 2 eller 3 lådor,
kompletteras med täckfront.
CK(K,S)3-4M 600 mm 3)

Nischhöjd: K=408-528 mm, S=376-496 mm
CK(K,S)2-6M 600 mm 3)

Nischhöjd: K,S=536-656 mm
CK(K,S)1-10M 600 mm 3)

Nischhöjd: K=1048-1168 mm,
S=1072 (350-470, 592 mm)
CKK1-104M 600 mm 3)

Nischhöjd: K=1048 (338-458, 588 mm)
CKK2-11M 600 mm 3)

Nischhöjd: K=1104 (392-502, 592 mm)
CKS1-11M 600 mm 3)

Nischhöjd: S=1080-1200 mm
CKS2-10M 600 mm 3)

Nischhöjd: K=1072 mm

Inbyggnadsskåp
med lucka och 1, 2 eller 3 dämpade lådor
inkl. lådmattor, kompletteras med täckfront.
CK(K,S)3-4T 600 mm 2)

Nischhöjd: K=528 mm, S=496 mm
CK(K,S)2-6T 600 mm 2)

Nischhöjd: K,S=656 mm
CK(K,S)1-10T 600 mm 2)

Nischhöjd: K=1168 mm, S=1072 mm
CKK1-104T 600 mm 2)

Nischhöjd: K=1048 mm
CKK2-11T 600 mm 2)

Nischhöjd: K=1104 mm
CKS1-11T 600 mm 2)

Nischhöjd: S=1200 mm
CKS2-10T 600 mm 2)

Nischhöjd: K=1072 mm (350-470, 592 mm)

Skåp för integrerad kyl eller frys
med 1 hylla, kompletteras med
täckfront i S-höjd.
CK(K,S)140-01 600 mm
Nischhöjd: 1392 mm

Skåp för integrerad kyl/frys
med 1 hylla, vissa modeller
kompletteras med täckfront.
CK(K,S)177-01 600 mm
Nischhöjd: 1768mm
CK(K,S)177-02 600 mm
Nischhöjd: 1784 mm
CKS177-03 600 mm
Nischhöjd: 1784 mm
CKS177-04 600 mm
Nischhöjd: 1768 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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Garderober K- och S-höjd
Höjd K=1952 mm, S=2112 mm (exkl. sockel) djup 565 mm (exkl. front).

Garderob
med 1 hylla och 2 klädstänger.
CK(K,S)5-4 400 mm
CK(K,S)5-5 500 mm
CK(K,S)5-6 600 mm
CK(K,S)5-8 800 mm 1)

Garderob
med 1 hylla, 1 klädstång
och 2 vita utdragskorgar.
CK(K,S)152-4 400 mm
CK(K,S)152-5 500 mm
CK(K,S)152-6 600 mm

Linneskåp
med 5 hyllor och 4 vita utdragskorgar.
CK(K,S)72-4 400 mm
CK(K,S)72-5 500 mm
CK(K,S)72-6 600 mm

Flyttbara högskåp med neddragen sida

Garderob
Stomme Vit
med 1 hylla och 2 klädstänger.
CKK52-4 400 mm
CKK52-5 500 mm
CKK52-6 600 mm

Garderob
Stomme Vit
med 1 hylla, 1 klädstång och
2 vita utdragskorgar.
CKK153-4 400 mm
CKK153-5 500 mm
CKK153-6 600 mm

Linneskåp
Stomme Vit
med 5 hyllor och 4 vita utdragskorgar.
CKK73-4 400 mm
CKK73-5 500 mm
CKK73-6 600 mm

Städskåp
Stomme Vit
med 1 slang/rörhållare, 1 hylla,
1 kemikalieskåp och nisch för skurhink.
CKK33-6 600 mm

.

Garderob
Stomme Ljus Ek
med 1 hylla och 2 klädstänger.
CKK52-4E 400 mm
CKK52-5E 500 mm
CKK52-6E 600 mm

Garderob
Stomme Ljus Ek
med 1 hylla, 1 klädstång
och 2 vita utdragskorgar.
CKK153-4E 400 mm
CKK153-5E 500 mm
CKK153-6E 600 mm

Linneskåp
Stomme Ljus Ek
med 5 hyllor och 4 vita utdragskorgar.
CKK73-4E 400 mm
CKK73-5E 500 mm
CKK73-6E 600 mm

Städskåp
Stomme Ljus Ek
med 1 slang/rörhållare, 1 hylla,
1 kemikalieskåp och nisch för skurhink.
CKK33-6E 600 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda

Höjd 2062 mm (inkl. sockel), djup 565 mm (exkl. front), sockelhöjd 110 mm.
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Vitrinskåp
Med luckor och hyllplan i klart glas. (Djursholm och Läckö
har antikglas), stommen färganpassas till luckan (undantag finns),
djup 330 mm (exkl. front).

Väggvitrinskåp M-, L-, K-, S-, och F-höjd
Höjd M=320 mm, L= 576 mm, K=704 mm,
S=864 mm, F=960 mm. L-höjd har
1 glashylla, K-höjd har 2 glashyllor och
S- och F-höjd 3 glashyllor.
BK(L,K,S,F)1-4FW 400 mm
BK(M,L,K,S,F)1-5FW 500 mm
BK(M,L,K,S,F)1-6FW 600 mm
BK(L,K,S,F)2-8FW 800 mm 1)

Bänkstående vitrinskåp
K-, S-, och F-höjd
Höjd K=1120 mm, S=1248 mm,
F=1408 mm (exkl. sockel). K- och S-höjd
har 4 glashyllor och F-höjd 5 glashyllor.
HK(K,S,F)1-4FW 400 mm
HK(K,S,F)2-8FW 800 mm 1)

Golvstående vitrinskåp K- och S-höjd
Höjd K=1952 mm, S=2112 mm
(exkl. sockel). Vitrinluckor upptill och
täckta luckor nedtill, inkl. 4 glashyllor
(5 glashyllor i S-höjd) och 3 hyllor i trä.
DK(K,S)1-4FW 400 mm
DK(K,S)2-8FW 800 mm 1)

Färganpassade skåp
Utan lucka, finns till de flesta målade luckkulörer
och trävarianter, djup 330 mm.

Väggskåp M-, L-, K-, S-, och F-höjd
Höjd M=320 mm, L= 576 mm, K=704
mm, S=864 mm, F=960 mm. L-höjd har
1 hylla, K-höjd har 2 hyllor och S- och
F-höjd 3 hyllor.
BK(K,S,F)1-2F 200 mm
BK(M,L,K,S,F)1-4F 400 mm
BK(M,L,K,S,F)1-5F 500 mm
BK(M,L,K,S,F)1-6F 600 mm
BK(M,L,K,S,F)1-8F 800 mm

Vinhylla K-, S-, och F-höjd
Höjd K=704 mm, S=864 mm,
F=960 mm. K-höjd har 3 vinhyllor,
S- och F-höjd har 4 vinhyllor.
BK(K,S,F)1VF 200 mm

Vinkelväggskåp 45° K-, S-, och F-höjd
Höjd K=704 mm, S=864 mm,
F=960 mm. K-höjd har 2 hyllor,
S- och F-höjd har 3 hyllor.
BK(K,S,F)1-3DF 230 mm

Bänkstående skåp K-, S-, och F-höjd
Höjd K=1120 mm, S=1248 mm,
F=1408 mm (exkl. sockel). K- och S-höjd
har 4 hyllor och F-höjd 5 hyllor.
HK(K,S,F)1-4F 400 mm
HK(K,S,F)1-8F 800 mm

Högskåp K- och S-höjd
Höjd K=1952 mm, S=2112 mm
(exkl. sockel). K-höjd har 7 hyllor,
S-höjd har 8 hyllor.
DK(K,S)1-4F 400 mm
DK(K,S)1-8F 800 mm

Avslutningsskåp bänkskåp
Höjd 704 mm (exkl. sockel),
djup 583 mm, 2 hyllor.
AKA1 300 mm

Avslutningsskåp väggskåp
K-, S-, och F-höjd
Höjd K=704 mm, S=864 mm,
F=960 mm, djup 348 mm. K-höjd har
2 hyllor, S- och F-höjd har 3 hyllor.
BKA(K,S,F)1 300 mm

1) Med parluckor
2) Tandembox – grå dubbelsidig fullutdragslåda med dämpning
3) Metabox – vit enkelsidig plåtlåda
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VARFÖR INTE PASSA PÅ ATT SE ÖVER
DITT BADRUM OCH DIN FÖRVARING OCKSÅ?

Vi förmodar att vi är mest kända för våra kök. Och det är
ju inte så konstigt med tanke på att vi heter det vi heter.
Men visste du att vi även har ett brett sortiment av såväl
badrumsinredning som övrig förvaring?

Det har sina fördelar. Du kan exempelvis ha likadana
luckor i köket, badrummet och hallen, vilket skapar ett
enhetlig intryck och håller samman hemmet.

Våra bad- och förvaringsmöbler har naturligtvis precis
samma höga kvalitet som våra kök. Och som vanligt har
vi gjort allt för att hålla priset på en nivå som de flesta
har råd med.

Intresserad? Då är det bara att gå in på myresjokok.se
eller fråga efter vår bad- och förvaringskatalog hos någon
av våra återförsäljare.

NYHET
FÖR DIG?
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Myresjökök produktutvecklar kontinuerligt.
För senaste uppdatering i vårt sortiment se
www.myresjokok.se
vi reserverar oss för ändringar i vårt sortiment
och för trycktekniska begränsningar vad gäller
färgåtergivning i katalogen. För exakt färg
hänvisar vi till våra återförsäljare.
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EN LITEN  
UPPREPNING  
KANSKE ÄR PÅ  
SIN PLATS! 
 

Gå gärna in på myresjokok.se, vår ständigt  
uppdaterade hemsida. 
 Där hittar du förutom hela vårt sortiment  
också närmaste återförsäljare som mer än  
gärna hjälper dig med allt du behöver. 
 Välkommen!



Myresjökök AB  
Box 603, 343 24 Älmhult
Konsumentkontakt:  
info@myresjokok.se  
www.myresjokok.se




