
Hvort sem þú ert að leita eftir fullbúnu 
eldhúsi eins og METOD eða einhverjum 
öðrum eldhúslausnum sem við bjóðum 
upp á, þá er hægt að finna vörur, verð 
og nytsamlegar upplýsingar fyrir 
draumaeldhúsið þitt í bæklingnum.

IKEA
eldhús

Leiðbeiningar um kaup 
á IKEA eldhúsum 



Vaskar og blöndunartæki.
Sjá bls. 90.

Eldhúsverkin verða öruggari, auðveldari og  skemmtilegri með góðri 
lýsingu yfir vinnuborðinu, í glerskápunum og í skúffunum. 
Sjá bls. 76.
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Efnisyfirlit

Lífið í eldhúsinu gengur mun 
betur þegar skúffurnar dragast 
alveg út svo þú getir  auðveldlega 
náð í allt sem þú þarfnast. Með 
innvolsi og  skipulagsvörum 
í skúffum og skápum verður 
ekkert mál að finna það sem þú 
leitar að. 
Sjá bls. 102.

VADHOLMA eldhúseyja með slá 
færir eldhúsinu meira hirslu- 
og vinnupláss – og notalegan 
 samkomustað fyrir  fjölskylduna.
Sjá bls. 114.

Þú getur gert allt sjálf/ur, en þú þarft þess ekki. Við viljum gera 
daglegt líf þægilegra fyrir sem flesta og bjóðum því upp á 
fjölbreytta þjónustu sem þú getur valið úr. 
Sjá bls. 126.
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IKEA eldhús
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Hvernig er 
draumaeldhúsið þitt?

Hvort sem þú leitar eftir fullbúnu eldhúsi úr eldhúseiningum eins og METOD, sem 
þú getur raðað saman eftir þörfum, eða einfaldara eldhúsi sem þú  getur sett upp 
samdægurs, þá erum við með það sem þú leitar að. Hér sérðu þrjár mismunandi 
gerðir af IKEA eldhúsum sem henta mismunandi þörfum og óskum.

METOD 
 eldhúseiningar
METOD  eldhúseiningarnar 
innihalda  fjöldann  allan 
af skápum í  mismunandi 
stærðum sem passa í rýmið 
sem þú hefur og henta 
venjum þínum í eldhúsinu. 
Sveigjanleiki  eininganna 
bjóða upp á  endalausa 
möguleika svo þú hefur 
frelsi til að setja upp eldhús 
sem hentar þér og þínu 
rými  fullkomlega. Við höfum 
einnig  hannað mikið úrval af 
skipulags vörum og innvolsi í 
skápana svo þú getir séð og 
nálgast allt innihaldið fljótt 
og vel, líka það sem er innst 
inni í horni. Þar að auki getur 
þú valið úr miklu úrvali af 
framhliðum,  borðplötum, 
lýsingu, vöskum, blöndunar  -
tækjum, hnúðum og höldum 
auka annarra hluta sem gera 
eldhúsið að þínu. 
Sjá bls. 6.
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IKEA eldhús

SUNNERSTA smáeldhús
Ef þú vilt eitthvað einfalt og þarft ekki á fullskipuðu eldhúsi 
að halda, þá gæti SUNNERSTA verið  eitthvað fyrir þig. Þetta 
sveigjanlega  smáeldhús er auðvelt að kaupa, flytja heim, 
setja upp og taka með þér ef þú flytur þig um set. Bættu við 
TILLREDA ferðaspanhellu og TILLREDA kæli, og þú ert með allt 
sem þú þarft fyrir litla íbúð, gestahús, heimavistarherbergið 
eða hvar sem þú vilt elda næstu máltíð. 
Sjá bls. 74.

KNOXHULT eldhús
KNOXHULT eldhúsið  samanstendur af tilbúnum einingum 
sem þú  getur raðað sama að vild. Með því að bæta við LAGAN 
heimilistækjum færð þú fullbúið eldhús sem  uppfyllir  allt sem 
þarf í eldhúsið á lágu verði. Bættu við vaski,  blöndunartæki, 
hnúðum og höldum að eigin vali. Tilbúnu  einingarnar eru svo 
einfaldar í  uppsetningu að þú getur sett upp fullbúið eldhús 
 samdægurs.  
Sjá bls. 70.

ENHET eldhús
Það skiptir ekki máli hvernig heimilið er, ENHET 
eldhúseiningin mun passa. Finndu hagkvæmt eldhús sem 
passar þér á vefnum og settu það saman án þess að þurfa 
verkfæri – því er einfaldlega smellt saman. ENHET gerir þér 
kleift að raða eldhúsinu þínu upp á persónulegan hátt með því 
að bjóða upp á opnar og lokaðar hirslur, hornskápa og hurðir 
í mismunandi litum auk ýmissa aukahluta. 
Sjá bls. 42.
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Möguleikarnir eru endalausir
Einingarnar í METOD eldhúslínunni gera 
það að verkum að auðvelt er að setja 
það upp og möguleikarnir eru endalausir 
þegar það kemur að  hönnun eldhússins. 
Hvort sem þú laðast að  hefðbundnum eld-
húsum eða  mínimalískum stíl  n útímalegra 
eldhúsa, eða einhverju þar á milli, þá munt 
þú örugglega finna  eitthvað sem hentar 
þér. 

Til þess að eldhúsið geti orðið  virkilega 
fallegt þarf það einnig að virka vel og 
mæta öllum þínum þörfum. Með METOD 

hefur þú möguleika á því að fá útlitið sem 
þú vilt að utanverðu og á sama tíma haft 
allt í röð og reglu að innanverðu. Byrjaðu á 
að ákveða útlitið á draumaeldhúsinu með 
því að velja hurðir og skúffuframhliðar, 
lýsingu, borðplötu, vask, blöndunar tæki, 
hnúða, höldur og aukahluti..

 

METOD 
eldhúseiningar

IKEA METOD eldhússkápar eru 
með 25 ára ábyrgð.
Nánari upplýsingar á bls. 122.
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METOD hurðir og 
skúffuframhliðar

Veldu þitt útlit!
Vertu viss um að velja framhliðar sem 
þér á eftir að líka við um ókomin ár í 
eldhúsið þitt, sama hvaða stíl þú velur. 
Þær eru andlit eldhússins og að öllum 
líkindum áttu eftir að eyða mörgum 
stundum þar inni.

Við erum með breitt úrval af áferðum og 
litum til að velja úr. Allt frá hefðbundnum 
framhliðum prýddum fallegum 

smáatriðum að nútímalegum hurðum 
með háglans áferð og stílhreinum 
skúffuframhliðum með innfelldum 
höldum.

Valið um útlit eldhússins er þitt, veldu 
það sem þér líst best á – þetta er 
eldhúsið þitt! Við höfum tryggt að allar 
framhliðarnar okkar eru endingargóðar 
og vandaðar.

Eldhúsframhliðar eru 
með 25 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122. 
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Hurðir og skúffuframhliðar

Sléttar hurðir og skúffuframhliðar
Sléttar hurðir gefa eldhúsinu beinar línur og slétt 
yfirborð sem auðvelt er að þrífa, einfaldleikinn í  sinni 
hreinustu mynd. Veldu úr úrvali af áferðum, litum og 
efniviðum.

Háglansandi hurðir og 
 skúffuframhliðar
Glansandi áferðin hentar öllum, hvort sem um er að 
ræða mínimalista eða fjöruga fjölskyldu með börn. 
Blettir eru ekki vandamál þar sem einstaklega auðvelt 
er að þrífa yfirborðið.

Fulningahurðir og  -skúffuframhliðar
Fulningahurðir og -skúffuframhliðar eru hlaðnar 
 fallegum smáatriðum svo þær virðast handsmíðaðar og 
gefa eldhúsinu hefðbundið sveitalegt útlit. Hægt er að 
fá glerhurðir í stíl við allar framhliðarnar okkar.

Hurðir og skúffuframhliðar með 
innfelldum höldum
Þú tekur kannski ekki eftir þeim strax – en til þess er 
leikurinn gerður! Innfelldar höldur gefa eldhúsinu 
mínimalískt og nútímalegt útlit.

10

METOD hurðir og skúffuframhliðar
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METOD hurðir og skúffuframhliðar

ASKERSUND
Litur/áferð: Ljós asksáferð.
Efniviður: Spónaplata og þynna.

ASKERSUND framhliðar eru ljósar með 
asksáferð þar sem þú getur séð og fundið 
fyrir trefjamynstrinu. Eldhúsið verður ljóst og 
nútímalegt. Passa vel með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 303.318.57 2.550,-

ASKERSUND
Litur/áferð: Svarbrún asksáferð.
Efniviður: Spónaplata og þynna.

ASKERSUND framhliðar eru með dökkri 
asksáferð þar sem þú getur séð og fundið 
fyrir trefjamynstrinu. Eldhúsið verður hlýtt og 
nútímalegt. Passa vel með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 604.252.46 2.550,-

Sléttar hurðir og skúffuframhliðar

KUNGSBACKA
Litur/áferð: Kolgrátt.
Efniviður: Spónaplata og endurunnin plastþynna.

KUNGSBACKA framhliðar eru í fallegum svörtum 
lit með tveimur sniðskornum brúnum. Þær eru 
úr endurunnum við og endurunnu plasti og gera 
eldhúsið nútímalegt og straumlínulagað. Passa 
vel með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 403.373.35 4.950,-

VEDDINGE
Litur/áferð: Hvítt.
Efniviður: Lökkuð trefjaplata.

VEDDINGE framhliðar eru sléttar og hvítar og gefa 
eldhúsinu bjart og nútímalegt yfirbragð. Passa vel 
með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 002.054.31 2.950,-



BODARP
Litur/áferð: Grágrænt.
Efniviður: Spónaplata og endurunnin þynna.

BODARP framhliðar eru framleiddar í 
verksmiðjum sem nota endurnýjanlega orku. Mött 
grágræn þynnan er úr endurunnu plasti. Eldhúsið 
verður nútímalegt og notalegt. Passa vel með 
JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 804.355.36 4.950,-

SINARP 
Litur/áferð: Brúnt.
Efniviður: Glærlakkaður eikarspónn og gegnheil 
eik.

SINARP framhliðar eru sígild hönnun með 
nútímalegum snúningi þar sem dökkt 
viðarmynstrið gæðir þær lífi. Fallegur rammi 
úr gegnheilli eik rammar inn hurðina og gerir 
eldhúsið hlýlegra. Passa vel með HASSLARP 
áhersluhurðum.

B40×H80 cm 704.041.54 6.950,-
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METOD hurðir og skúffuframhliðar

Sléttar hurðir og skúffuframhliðar



AXSTAD 
Litur/áferð: Matt hvítt.  
Efniviður: Trefjaplata og þynna.

AXSTAD framhliðar eru með möttu yfirborði, 
mjúkum línum og innfelldu þili. Hönnun sem færir 
þér nútímalegt og sígild eldhús í senn. Passa vel 
með AXSTAD glerhurðum.

B40×H80 cm 304.087.62 6.950,-

BODBYN
Litur/áferð: Grátt.
Efniviður: Lökkuð trefjaplata.

BODBYN framhliðar í gráu eru með fallegum 
smáatriðum. Þær eru skásniðnar að innan og 
útskornar að utan. Eldhúsið fær klassískt yfirbragð. 
Passa vel með BODBYN glerhurðum.

B40×H80 cm 502.210.37 6.950,-

1313

METOD hurðir og skúffuframhliðar

Fulningahurðir og  -skúffuframhliðar

BODBYN
Litur/áferð: Beinhvítt.
Efniviður: Lökkuð trefjaplata.

BODBYN framhliðar í beinhvítu eru alsettar 
smáatriðum. Þær eru skásniðnar að innan og 
útskornar að utan. Eldhúsið fær skemmtilegt 
sveitaútlit. Passa vel með BODBYN glerhurðum.

B40×H80 cm 702.054.80 6.950,-

LERHYTTAN 
Litur/áferð: Ljósgrátt. 
Efniviður: Lakkað gegnheilt birki og birkispónn.

LERHYTTAN framhliðar eru með einstakt en 
hefðbundið útlit. Ramminn er úr gegnheilum við 
með skáskorna kanta og þilið er úr viðarspóni.
Eldhúsið fær hlýlegt og hefðbundið yfirbragð.
Passa vel með LERHYTTAN glerhurðum.

B40×H80 cm 904.614.88 7.950,-
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METOD hurðir og skúffuframhliðar

Fulningahurðir og  -skúffuframhliðar

LERHYTTAN
Litur/áferð: Svartbæsað.
Efniviður: Bæsaður asksspónn og gegnheill askur.

LERHYTTAN framhliðar eru með einstakt en 
 hefðbundið útlit. Ramminn er úr  gegnheilum við 
með skáskorna kanta og þilið er úr viðarspóni. 
Eldhúsið fær sérstakan og  hlýlegan sveitarbrag.
Passa vel með LERHYTTAN glerhurðum.

B40×H80 cm 003.560.57 7.950,-

STENSUND
Litur/áferð: Hvítt. 
Efniviður: Lökkuð trefjaplata.

STENSUND framhliðar eru hlýlegar og fallegar 
með sléttum ramma utan um lóðréttar skorur. 
Eldhúsið fær stílhreint og sveitalegt yfirbragð.
Passa með STENSUND glerhurðum. 

B40×H80 cm 004.505.59 4.950,-

Nýtt

ENKÖPING 
Litur/áferð: Hvít viðaráferð.
Efniviður: Trefjaplata og þynna.

Klassískt útlit í hvítum lit sem er hlýlegt og 
sígilt. ENKÖPING fulningahurðir eru klæddar 
endingargóðri þynnu með fíngerðu viðarmynstri 
sem gefur fallega viðartilfinningu.

B40×H80 cm 605.057.66 3.250,-



Háglansandi hurðir og  skúffuframhliðar

Hurðir og skúffuframhliðar með innfelldum höldum

15

RINGHULT
Litur/áferð: Háglans hvítt. 
Efniviður: Spónaplata og háglans þynna.

RINGHULT framhliðar hafa skýrar, beinar línur 
og glansáferð sem er endingargóð og auðvelt 
að þhalda hreinni. Eldhúsið verður bjart og 
nýtískulegt. Passa vel með JUTIS glerhurðum. 

B40×H80 cm 302.050.95 6.950,-

VOXTORP
Litur/áferð: Matt, hvítt.
Efniviður: Trefjaplata og þynna.

VOXTORP framhliðar eru sléttar með mattri 
áferð og innfelldum höldum. Eldhúsið verður 
stílhreint, bjart og nútímalegt. Passa vel með JUTIS 
glerhurðum.

B40×H80 cm 402.731.78 7.950,-

VOXTORP
Litur/áferð: Háglans hvítt.
Efniviður: Spónaplata með háglans þynnu.

VOXTORP framhliðar eru sléttar með innfelldum 
höldum og háglans áferð. Eldhúsið verður 
stílhreint, opið og nútímalegt. Passa vel með JUTIS 
glerhurðum.

B40×H80 cm 203.974.86 7.950,-

METOD hurðir og skúffuframhliðar
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Hurðir og skúffuframhliðar með innfelldum höldum

VOXTORP
Litur/áferð: Eikaráferð.
Efniviður: Spónaplata og þynna.

VOXTORP framhliðar í eik eru sléttar með 
innfelldum höldum. Eldhúsið verður stílhreint, opið 
og nútímalegt. Passa vel með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 304.756.95 7.950,-

JUTIS
Litur/áferð: Matt gler og ál.
Efniviður: Hert gler og ál.

JUTIS hvítar glerhurðir passa við margar af 
framhliðunum okkar. Hentug lausn ef þú hefur valið 
framhliðar sem bjóða ekki upp á glerhurðir í sama stíl. 
Halda innifalin.

B40×H80 cm 102.058.31 4.950,-

JUTIS
Litur/áferð: Reyklitt gler og svart
Efniviður: Hert gler og ál.

JUTIS reyklitar glerhurðir passa fullkomlega við 
margar af eldhúshurðunum og skúffuframhliðunum 
okkar. Hentug lausn ef þú hefur valið framhliðar sem 
bjóða ekki upp á glerhurðir í sama stíl. Halda innifalin.

B40×H80 cm 602.058.95 4.950,-

JUTIS glerhurðir eru kamelljón sem passa við margar 
af eldhúshurðunum og skúffuframhliðunum okkar.  
Hentug lausn ef þú hefur valið  framhliðar sem bjóða 
ekki upp á glerhurðir í sama stíl. Höldur innifaldar.

JUTIS glerhurðir

VOXTORP
Litur/áferð: Dökkgrátt.
Efniviður: Spónaplata og þynna.

VOXTORP framhliðar í gráu eru sléttar með 
innfelldum höldum. Eldhúsið verður stílhreint, opið 
og nútímalegt. Passa vel með JUTIS glerhurðum.

B40×H80 cm 804.540.92 7.950,-

METOD hurðir og skúffuframhliðar
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Skúffuframhliðar

FRÖJERED
Litur/áferð: Ljós bambus.
Efniviður: Glærlakkaður bambus.

Líflegt, hlýlegt og vekur sannarlega athygli. FRÖJERED 
skúffuframhliðarnar eru úr bambus – sjálfbært og 
endingargott efni sem hentar vel í eldhúsi. Innfelldar höldur 
auka á stílhreint og nútímalegt útlitið.

B40×H40 cm 304.416.53 4.750,-

Áhersluhurðir

JÄRSTA
Litur/áferð: Háglans ljóstúrkís. 
Efniviður: Spónaplata og þynna.
Gerðu eldhúsið ferskt og persónulegt með litríkum 
áhersluhurðum. Hurðirnar í JÄRSTA línunni eru með háglans 
áferð sem gefur eldhúsinu nútímalegt útlit og er auðveld í 
þrifum.

B40×H80 cm 104.699.83 4.950,-

Áhersluhurðir eru frábær leið til að gera nýja eldhúsið 
þitt persónulegra með því að bæta við andstæðu, 
mynstri eða smá lit. Þær eru hannaðar til að passa 

með öðrum hurðum og koma þar af leiðandi ekki í eins 
mörgum stærðum og flestar hurðirnar okkar.

Þessar framhliðar koma aðeins sem skúffuframhliðar, 
ekki er hægt að fá hurðir með þessu útliti. 
Skúffuframhliðarnar eru hannaðar til passa með öðrum 
hurðum frá okkur og koma því ekki í öllum stærðum.

HASSLARP
Litur/áferð: Brúnt mynstrað.
Efniviður: Glærlakkaður eikarspónn og gegnheil eik.
Hurðir úr eikarspóni með fallegu mynstri sem gefur 
eldhúsinu einstakan stíl. Hannaðar til að passa með 
SINARP línunni ásamt öðrum einlitum hurðum.

B40×H80 cm 904.047.80 7.950,-

VÅRSTA
Litur/áferð: Ryðfrítt stál
Efniviður: Spónaplata og ryðfrítt stál

VÅRSTA skúffuframhliðarnar eru úr endingargóðu ryðfríu 
stáli sem gefur eldhúsinu keim af atvinnueldhúsin og mun 
veita þínum innri meistarakokki innblástur fyrir margar 
höfðinglegar máltíðir.

B40×H40 cm 304.105.95 3.650,-

METOD hurðir og skúffuframhliðar
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Settu punktinn yfir i-ið
Hvort sem þú velur hefðbundið eldhús 
með mörgum skúffum og  skrautlegum 
smáatriðum eða straumlínulaga 
nútímalegt eldhús í  mínimalískum stíl, 
þarf að huga að ýmsu til að tryggja að 
útkoman  sé eins og best verður á kosið. 
Leggðu áherslu á stílinn þinn 

með samlitum hliðarklæðningum, 
 ljósaköppum/skrautlistum, fótum 
og sökklum. Eða sýndu djörfung og 
veldu eitthvað sem er í andstæðu við 
hurðirnar og skúffuframhliðarnar. Þitt 
er valið! 

METOD hliðar-
klæðningar, 
 ljósakappar/
skrautlistar, 
 sökklar og fætur



19

Sökkull með loftopiHliðarklæðning Ljósakappi/skrautlistiSökkull



Veldu hliðarklæðningar með sömu áferð og hurðirnar 
þínar til að ná fram stílhreinu útliti, eða blandaðu við 
aðra liti og áferðir eins og þér hentar.

ASKERSUND hliðarklæðning, svarbrún asksáferð.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 604.252.32 1.950,-
39×106 cm 004.252.30 2.350,-
39×240 cm 804.252.31 5.450,-

62×80 cm 904.252.35 2.750,-
62×220 cm 404.252.33 7.450,-
62×240 cm 204.252.34 7.950,-

BODARP hliðarklæðning, grágræn.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 604.355.23 3.450,-
39×106 cm 004.355.21 4.450,-
39×240 cm 804.355.22 9.950,-

62×80 cm 904.355.26 4.650,-
62×220 cm 404.355.24 11.250,-
62×240 cm 104.355.25 11.950,-

KUNGSBACKA hliðarklæðning, kolgrá.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×83 cm 803.373.24 3.450,-
39×103 cm 203.373.22 4.450,-
39×240 cm 003.373.23 9.950,-

62×80 cm 103.373.27 4.650,-
62×220 cm 503.373.25 11.250,-
62×240 cm 303.373.26 11.950,-

LERHYTTAN hliðarklæðning, svartbæsuð.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×85 cm 303.560.46 4.150,-
39×105 cm 103.560.85 5.450,-
39×240 cm 503.560.45 11.950,-

62×80 cm 103.560.90 6.750,-
62×220 cm 103.560.47 15.950,-
62×240 cm 303.560.89 16.950,-

ASKERSUND hliðarklæðning, ljós asksáferð.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 603.318.46 1.950,-
39×106 cm 103.318.44 2.350,-
39×240 cm 803.318.45 5.450,-

62×80 cm 003.318.49 2.750,-
62×220 cm 403.318.47 7.450,-
62×240 cm 203.318.48 7.950,-

BODBYN hliðarklæðning, grá.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 102.344.28 3.750,-
39×106 cm 302.210.62 4.950,-
39×240 cm 902.210.64 10.950,-

62×80 cm 102.210.63 6.250,-
62×220 cm 102.344.52 13.450,-
62×240 cm 502.210.61 14.450,-

LERHYTTTAN hliðarklæðning, ljósgrá.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×85 cm 103.523.51 4.150,-
39×105 cm 503.523.49 5.450,-
39×240 cm 303.523.50 11.950,-

           

62×80 cm 503.523.54 6.750,-
62×220 cm 903.523.52 15.950,-
62×240 cm 703.523.53 16.950,-

VÅRSTA hliðarklæðning með fótum, ryðfrítt stál.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×80 cm 804.106.06 5.950,-
62×80 cm 304.106.04 7.950,-

VÅRSTA hliðarklæðning, ryðfrítt stál.

Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:
39×80 cm 804.105.88 3.450,-
62×80 cm 604.105.89 4.650,-

VOXTORP hliðarklæðning, eikaráferð.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 904.756.83 4.150,-
39×106 cm 304.756.81 5.450,-
39×240 cm 104.756.82 11.950,-

62×80 cm 204.756.86 6.350,-
62×220 cm 704.756.84 14.950,-
62×240 cm 404.756.85 16.250,-

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

SINARP hliðarklæðning, brúnt.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 004.041.43 3.750,-
39×106 cm 404.041.41 4.950,-
39×240 cm 204.041.42 10.950,-

62×80 cm 304.041.46 6.250,-
62×220 cm 804.041.44 13.450,-
62×240 cm 504.041.45 14.450,-

STENSUND hliðarklæðning, hvítt.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×83 cm 904.505.45 3.450,-
39×103 cm 404.505.43 4.450,-
39×240 cm 204.505.44 9.950,-

62×80 cm 304.505.48 4.650,-
62×220 cm 704.505.46 11.250,-
62×240 cm 504.505.47 11.950,-

FRÖJERED hliðarklæðning, ljós bambus.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×80 cm 104.416.25 3.750,-
         

62×80 cm 904.416.31 6.250,-

Hliðarklæðningar
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Nýtt
ENKÖPING hliðarklæðning, hvít viðaráferð. 

Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×83 cm 205.057.54 2.950,-
39×103  cm 605.057.52 3.350,-
39×240 cm 405.057.53 6.450,-

62×80 cm 505.057.57 3.550,-
62×220 cm 905.057.55 8.950,-
62×240 cm 705.057.56 9.450,-



FÖRBÄTTRA hliðarklæðningarnar eru  hannaðar 
til að passa með mismunandi hurðunum og 

 skúffuframhliðunum. Veldu FÖRBÄTTRA sem er í sama 
lit og áferð og   hurðirnar þínar.

Hliðarklæðningar FÖRBÄTTRA hliðarklæðningar

FÖRBÄTTRA hliðarklæðning, dökkgrá.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 304.540.80 4.150,-
39×106 cm 704.540.78 5.450,-
39×240 cm 504.540.79 11.950,-

62×80 cm 704.540.83 6.750,-
62×220 cm 104.540.81 15.950,-
62×240 cm 904.540.82 16.950,-

FÖRBÄTTRA hliðarklæðning, háglans hvít.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 303.974.76 4.150,-
39×106 cm 803.974.74 5.450,-
39×220 cm 503.974.75 11.950,-

62×80 cm 703.974.79 6.750,-
62×220 cm 103.974.77 15.950,-
62×240 cm 903.974.78 16.950,-

FÖRBÄTTRA hliðarklæðning, beinhvít.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 402.344.36 2.650,-
39×106 cm 302.057.26 2.950,-
39×240 cm 102.057.27 5.950,-

62×80 cm 902.057.28 3.250,-
62×220 cm 402.344.60 8.250,-
62×240 cm 502.057.25 8.750,-

FÖRBÄTTRA hliðarklæðning, hvít.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 102.978.83 2.250,-
39×106 cm 502.978.81 2.950,-
39×240 cm 302.978.82 5.950,-

62×80 cm 402.978.86 3.250,-
62×220 cm 902.978.84 8.250,-
62×240 cm 602.978.85 8.750,-

FÖRBÄTTRA hliðarklæðning, mött hvít.
Fáanlegar stærðir, breidd×hæð:

39×86 cm 604.176.61 4.150,-
39×106 cm 004.176.59 5.450,-
39×240 cm 804.176.60 11.950,-

62×80 cm 004.176.64 6.750,-
62×220 cm 404.176.62 15.950,-
62×240 cm 204.176.63 16.950,-

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur
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METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

Ljósakappar/skrautlistar setja punktinn yfir i-ið í 
eldhúsinu. Þeir fást í mismunandi útfærslum, en við 
eigum til lista sem passa við allar hurðirnar og skúffu-
framhliðarnar okkar. Notaðu þá til að leggja áherslu á 
stílinn í eldhúsinu þínu, til að fela lýsinguna eða bara til 

skrauts. Þú getur ákveðið hvernig þú festir þá á 
skápana. Hér að neðan sýnum við allt úrvalið sem fæst 
hjá okkur og hvernig hægt er að setja listana ofan á 
skápana eða undir þá, annað hvort undir allan skápinn 
eða inni á milli hliðarklæðninga.

ASKERSUND ljósakappi/skrautlisti, 
rúnnaður, ljós asksáferð.

221×6 cm 803.318.50 3.250,-

BODARP ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður, 
grágrænn.

221×6 cm 704.355.27 4.950,-

BODBYN ljósakappi/skrautlisti, útskorinn, 
grár.

221×6 cm 602.210.65 6.250,-

BODBYN ljósakappi/skrautlisti, útskorinn, 
beinhvítur.

221×6 cm 804.177.59 6.250,-

ASKERSUND ljósakappi/skrautlisti, 
rúnnaður, svarbrún asksáferð.

221×6 cm 704.252.36 3.250,-

KUNGSBACKA ljósakappi/skrautlisti, 
sniðskorinn, kolgrár.

221×2,8 cm 903.373.28 4.950,-

Ljósakappar/skrautlistar
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NýttENKÖPINGskrautlisti,  
hvít viðaráferð.

221×6 cm 805.057.51 6.250,-



LERHYTTAN ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður, 
svartbæsaður.

221×4,3 cm 903.560.91 6.250,-

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

Ljósakappar/skrautlistar

LERHYTTAN ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður, 
ljósgrár.

221×4,3 cm 903.523.71 6.250,-

VOXTORP ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,  
eikaráferð.

221×6 cm 004.756.87 6.250,-

SINARP ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,
brúnt.

221×6 cm 104.041.47 4.950,-

STENSUND ljósakappi/skrautlisti,   
hvítt.

221×3 cm 104.505.49 6.250,-
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FÖRBÄTTRA ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður, 
háglans hvítur.

221×6 cm 503.974.80 6.250,-

FÖRBÄTTRA ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,  
dökkgrár.

221×6 cm 504.540.84 6.250,-

FÖRBÄTTRA ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,  
mattur hvítur.

221×6 cm 704.176.65 6.250,-

FÖRBÄTTRA ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,  
beinhvítur.

221×6 cm 702.069.60 3.750,-

FÖRBÄTTRA ljósakappi/skrautlisti, rúnnaður,  
hvítur.

221×6 cm 202.978.87 3.750,-

FÖRBÄTTRA ljósakappar/skrautlistarnir eru hannaðir til
passa með mismunandi hurðunum og skúffu-
framhliðunum í hvítum litum. 

Veldu FÖRBÄTTRA sem er í sama lit og áferð og 
hurðirnar þínar.

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

FÖRBÄTTRA ljósakappar/skrautlistar
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FÖRBÄTTRA ljósakappar/skrautlistar

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

Veldu á milli sökkla og sökkullista til að hylja gatið á milli 
skápana og gólfsins. Þú getur einnig sleppt sökklunum 
og sett fætur undir skápana.

BODBYN, grátt.

LERHYTTAN svartbæsað. 

LERHYTTAN ljósgrátt. 

Sökkull, 220×8 cm.

403.560.84 3.250,-

Sökkull, 220×8 cm.

204.825.40 3.250,-

Fætur fyrir sökkullista.

103.978.06 4.250,-/2 í pk.

Fætur fyrir sökkullista. 

903.978.07 4.250,-/2 í pk.

Hornfætur fyrir sökkullista.

204.032.27 4.950,-/2 í pk.

Hornfætur fyrir sökkullista.

404.032.31 4.950,-/2 í pk.

Sökkull, 220×8 cm.

302.807.73 3.250,-

Sökkullisti, 220×8 cm.

502.613.06 3.250,-

Fætur, 8 cm.

102.613.08 2.450,-/2 í pk.

Sökklar og fætur
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METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

Sökklar og fætur

ASKERSUND svarbrún asksáferð.

Sökkull, 220×8 cm

404.252.66 2.250,-

VÅRSTA stállitt.

Sökkull, 220×8 cm

404.351.47 3.250,-

BODARP grágrænt.

Sökkull, 220×8 cm

204.355.58 3.250,-

KUNGSBACKA kolgrátt.

Sökkull, 220×8 cm

703.373.53 3.250,-

ASKERSUND ljós asksáferð.

Sökkull, 220×8 cm

903.318.78 2.250,-

VOXTORP eikaráferð.

Sökkull, 220×8 cm

204.757.14 3.250,-

SINARP brúnt.

Sökkull, 220×8 cm

004.041.81 3.250,-
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Sökklar og fætur

METOD hliðarklæðningar, ljósakappar/skrautlistar, sökklar og fætur

FÖRBRATTA sökklar og fætur

FÖRBÄTTRA hvítt.FÖRBÄTTRA dökkgrátt.

Sökkull, 220×8 cm

403.275.05 2.950,-

Sökkull, 220×8 cm

804.541.10 3.250,-

FÖRBÄTTRA háglans hvítt.

Sökkull, 220×8 cm

703.975.06 3.250,-

FÖRBÄTTRA matt hvítt.

Sökkull, 220×8 cm

504.176.66 3.250,-

FÖRBÄTTRA beinhvítt.

FÖRBÄTTRA sökklar og fætur passa með  mismunandi 
hurðunum og skúffuframhliðunum. Veldu FÖRBÄTTRA 
sem er í sama lit og áferð og hurðirnar þínar.

Sökkull, 220×8 cm

602.807.76 3.250,-

Sökkullisti, 220×8 cm

302.613.07 3.250,-

Fætur, 8 cm

902.613.09 2.450,-/2 í pk.

METOD fótur, 8 cm, 4 í pakka. Hægt að nota með 
sökkli.

402.055.99 1.250,-

CAPITA fótur, 8 cm, 4 í pakka.

Ryðfrítt stál 302.443.46 1.450,-

CAPITA fótur, 16 cm, 4 í pakka.

Ryðfrítt stál 102.678.95 1.750,-

UTBY fótur, 8 cm, 2 í pakka.

Ryðfrítt stál 902.443.34 2.450,-

Fætur
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UTBY fótur, ryðfrítt stál.

88 cm 305.036.60 2.450,-
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Skápar sem hægt er að raða saman í rýmið þitt
Hvernig lítur draumaeldhúsið þitt 
út? Hversu miklum tíma átt þú  eftir 
að eyða þar og hvað er það sem þú 
munt gera þar inni? Við höfum öll 
 mismunandi smekk þegar það kemur að 
eldhúsinu. Við eigum okkur  mismunandi 
drauma, höfum mismunandi þarfir og 
mismunandi forsendur. Svo til að mæta 
öllum þessum fjölbreytileika, hvað er 
þá betra en að vera með sveigjanlega 

eldhúslínu með skápum sem henta 
 öllum og hægt er að raða saman nánast 
hvar sem er? Hver sem stærð  heimilisins 
eða  fjölskyldunnar er þá getur þú með 
mismunandi stærðum af skápum, 
 skúffum með endalausum möguleikum 
og innvolsi sem passar  fullkomlega, 
fengið eldhús drauma þinna inn á 
heimilið. 

METOD  
skápar

IKEA METOD eldhússkápar eru 
með 25 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122.
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METOD skápar

Á þessari opnu sérðu alla METOD skápana okkar og stærðirnar sem þeir 
fást í. Veldu og raðaðu þeim saman svo þeir passi í rýmið þitt og þínum 
þörfum.

METOD grunnskápur, 40×60×80 cm.

Hvítt 802.134.32 4.950,-
Svört viðaráferð 702.056.30 5.450,-

METOD grunnskápur, 60×37×80 cm.

Hvítt 502.056.31 5.950,-
Svört viðaráferð 602.056.35 6.550,-

METOD grunnskápur, 60×60×80 cm.

Hvítt 502.056.26 6.350,-
Svört viðaráferð 902.056.34 6.950,-

METOD grunnskápur, 80×60×80 cm.

Hvítt 102.056.33 7.250,-
Svört viðaráferð 702.056.25 7.950,-

METOD grunnskápar

METOD grunnskápur, 20×60×80 cm.

Hvítt 302.125.62 4.250,-
Svört viðaráferð 002.125.68 4.950,-

METOD grunnskápur, 30×37×80 cm. 

Hvítt 204.171.49 3.950,-
Svört viðaráferð 604.171.85 4.450,-

METOD grunnskápur, 30×60×80 cm. 

Hvítt 504.171.95 4.450,-
Svört viðaráferð 104.172.82 5.250,-

METOD grunnskápur, 40×37×80 cm.

Hvítt 302.056.32 4.250,-
Svört viðaráferð 802.056.44 4.950,-

METOD grunnskápar fyrir innbyggðar 
einingar
Sjáðu heimilistækin okkar í heimilistækjakaupleiðbeiningunum sem hægt er að fá í 
versluninni og á IKEA.is/kaupleidbeiningar. Sjáðu vaskana okkar á bls. 90.

METOD grunnskápur fyrir ofn/vask, 
80×60×80 cm. 

Hvítt 502.154.75 9.850,-
Svört viðaráferð 802.154.74 10.850,-

METOD grunnskápur fyrir ofn/vask, 
60×60×80 cm. 

Hvítt 702.135.69 7.950,-
Svört viðaráferð 202.055.43 8.850,-

METOD háir skápar

METOD hár skápur, 40×37×200 cm.

Hvítt 102.125.63 9.850,-
Svört viðaráferð 202.125.72 10.850,-

METOD hár skápur, 40×60×200 cm.

Hvítt 902.125.59 11.250,-
Svört viðaráferð 402.125.71 11.950,-

METOD hár skápur, 40×60×220 cm.

Hvítt 102.125.58 12.950,-
Svört viðaráferð 402.125.66 13.950,-

METOD hár skápur, 60×37×200 cm.

Hvítt 702.125.60 11.750,-
Svört viðaráferð 602.125.70 12.650,-

METOD hár skápur, 60×60×220 cm.

Hvítt 902.125.64 14.950,-
Svört viðaráferð 202.125.67 16.250,-

METOD hár skápur, 80×37×200 cm.

Hvítt 502.125.61 13.450,-
Svört viðaráferð 002.125.73 14.750,-

METOD hár skápur, 60×60×200 cm.

Hvítt 602.125.65 12.950,-
Svört viðaráferð 802.125.69 14.250,-

METOD grunnskápur, 80×37×80 cm.

Hvítt 102.056.28 6.750,-
Svört viðaráferð 902.056.29 7.450,-
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METOD skápar

METOD veggskápar

METOD veggskápur, 30×37×60 cm. 

Hvítt 404.210.51 3.250,-
Svört viðaráferð 104.210.57 3.450,-

METOD veggskápur, 30×37×80 cm. 

Hvítt 704.172.98 3.450,-
Svört viðaráferð 604.173.07 3.750,-

METOD veggskápur, 20×37×80 cm.

Hvítt 802.521.12 4.250,-
Svört viðaráferð 602.521.13 4.950,-

METOD veggskápur, 40×37×40 cm.

Hvítt 102.055.29 3.250,-
Svört viðaráferð 302.055.52 3.450,-

METOD veggskápur, 40×37×60 cm.

Hvítt 102.055.34 3.450,-
Svört viðaráferð 502.055.46 3.750,-

METOD veggskápur, 40×37×100 cm.

Hvítt 502.055.32 5.650,-
Svört viðaráferð 402.055.42 6.350,-

METOD veggskápur, 40×37×80 cm.

Hvítt 702.055.31 3.750,-
Svört viðaráferð 502.055.51 4.250,-

METOD veggskápur, 60×37×40 cm.

Hvítt 302.055.33 3.450,-
Svört viðaráferð 702.055.50 3.750,-

METOD veggskápur, 60×37×60 cm.

Hvítt 802.055.35 4.250,-
Svört viðaráferð 702.055.45 4.950,-

METOD veggskápur, 60×37×80 cm.

Hvítt 302.055.28 5.250,-
Svört viðaráferð 602.055.41 5.650,-

METOD veggskápur, 60×37×100 cm.

Hvítt 202.055.38 6.750,-
Svört viðaráferð 902.055.49 7.450,-

METOD veggskápur, 80×37×40 cm.

Hvítt 802.055.40 3.750,-
Svört viðaráferð 002.055.44 4.250,-
 

METOD veggskápur, 80×37×60 cm.

Hvítt 602.055.22 5.650,-
Svört viðaráferð 602.055.55 6.350,-

METOD veggskápur, 80×37×80 cm.

Hvítt 702.055.26 6.150,-
Svört viðaráferð 102.055.48 6.750,-

METOD veggskápur, 80×37×100 cm.

Hvítt 902.055.30 7.950,-
Svört viðaráferð 302.055.47 8.850,-

METOD háir skápar fyrir innbyggðar 
einingar
Sjáðu heimilistækin okkar í heimilistækjakaupleiðbeiningunum sem hægt er að fá í 
versluninni og á IKEA.is/kaupleidbeiningar.

METOD hár skápur fyrir kæli/ofn, 60×60×200 cm. 

Hvítt 902.135.68 15.450,-
Svört viðaráferð 702.135.74 16.750,-

METOD hár skápur fyrir kæli/ofn, 60×60×220 cm. 

Hvítt 502.135.70 17.450,-
Svört viðaráferð 202.135.76 18.950,-

METOD hár skápur fyrir kæli/ofn, 60×60×140 cm. 

Hvítt 203.854.74 11.750,-
Svört viðaráferð 103.854.79 12.650,-

METOD efri skápar
Sjáðu heimilistækin okkar í heimilistækjakaupleiðbeiningunum sem hægt er að fá í 
versluninni og á IKEA.is/kaupleidbeiningar.

METOD efri skápur, 40×60×40 cm.

Hvítt 602.240.78 4.250,-
Svört viðaráferð 502.240.74 4.950,-

METOD efri skápur fyrir kæli/frysti, 60×60×40 cm.

Hvítt 402.055.37 6.750,-
Svört viðaráferð 402.055.56 7.450,-

METOD efri skápur fyrir kæli/frysti, 60×60×60 cm. 

Hvítt 002.055.39 7.950,-
Svört viðaráferð 202.055.24 8.850,-

METOD hornskápar
UTRUSTA snúanlegar hillur í hornskáp og útdraganlegar hillur í hornskáp passa 
fullkomlega hornskápana, sjá bls. 37.

METOD grunnskápur í horn, 128×68×80 cm. 

Hvítt 602.055.17 12.450,-
Svört viðaráferð 702.055.12 13.650,-

METOD grunnskápur í horn, 88×88×80 cm. 

Hvítt 202.055.19 11.750,-
Svört viðaráferð 402.055.18 12.650,-

METOD veggskápur í horn, 68×68×60 cm. 

Hvítt 002.125.54 8.950,-
Svört viðaráferð 602.056.59 9.650,-

METOD veggskápur í horn, 68×68×80 cm. 

Hvítt 202.056.61 9.850,-
Svört viðaráferð 802.056.58 10.850,-

METOD veggskápur í horn, 68×68×100 cm. 

Hvítt 702.152.81 10.850,-
Svört viðaráferð 902.152.80 11.750,-
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METOD skápar

Opnar hirslur

TORNVIKEN kassi, 16×34×15 cm. Fjölhæfur kassi 
sem þú getur haft í opnum hillum og tekið svo 
út og fært eitthvert annað, eins og á eldhús- eða 
borðstofuborðið. 
Grátt 003.589.66 2.650,-
Hvítt 003.589.71 2.650,-

TORNVIKEN opin hirsla. 

20×37×40 cm
Grátt 603.589.92 6.950,-
Hvítt 203.589.65 6.950,-
20×37×60 cm
Grátt 403.589.93 8.950,-
Hvítt 603.589.68 8.950,-
20×37×80 cm
Grátt 203.589.94 10.950,-
Hvítt 203.589.70 10.950,-

VADHOLMA opin hirsla, brúnt/bæsaður askur. 

20×37×40 cm 603.743.36 8.950,-
20×37×60 cm 603.743.41 9.950,-
20×37×80 cm 203.743.38 11.950,-

VADHOLMA skúffueining. 40×37×40 cm. Skúffurnar 
renna mjúklega og eru með skúffustoppurum. Lokast 
sjálfkrafa síðustu sentímetrana. Þú færð yfirsýn 
og aðgengi yfir innihaldið því hægt er að draga 
skúffurnar alla leið út.
Brúnt/bæsaður askur 503.743.32 13.950,-

TORNVIKEN vínhilla. 40×37×40 cm. 

Grátt 803.589.67 8.950,-
Hvítt 803.589.72 8.950,-

Opnar hirslur brjóta upp eldhúsið á skemmtilegan 
hátt. Eldhúsið verður persónulegra og þú getur geymt 
uppáhaldsmatreiðslubækurnar innan seilingar.

VADHOLMA vínhilla. 40×37×40 cm. Opinn 
eldhússkápur hentar vel fyrir flöskur þannig að 
auðvelt sé að sjá og ná í þær.

Brúnt/bæsaður askur 903.743.30 9.950,-
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VADHOLMA
Vínhila, 40×37×40 cm, brúnt/brúnbæsaður 
askur. 903.743.30 

9.950,-/stk.

VADHOLMA
skúffueining

13.950,-/stk.
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Ósýnilegar hjálparhellur
Með METOD innvolsi og skipulagsvörum 
getur þú fengið útlitið sem þú vilt án 
þess að það segi til um hvað sé á bak 
við framhliðarnar. Í  skápunum gætu 
leynst allskonar eldhússnilld. Þar getur 
þú fundið útdraganlega grind fyrir 
ræstivörur, stand til að halda öllum 
pottlokunum á sínum stað eða helling 
að fullútdraganlegum skúffum sem 

auðvelda þér að ná í allt sem þig vantar. 
Að ógleymdum innri skúffunum sem 
gera þér kleift að  fullnýta rýmið. Þú 
stjórnar innihaldinu í skápunum þínum.

Á næstu síðum finnur þú handhægar 
hjálparhellur sem auðvelda þér lífið 
í eldhúsinu. 

METOD 
innvols 
og skipulag
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MAXIMERA skúffa, lág, hvítt. 

40×37 cm 002.214.45 4.350,-
40×60 cm 602.214.47 4.750,-
60×37 cm 302.046.37 5.550,-
60×60 cm 202.046.28 6.350,-
80×37 cm 802.046.30 6.950,-
80×60 cm 402.046.27 7.650,-

MAXIMERA útdraganlegt innvols. 

20 cm 703.188.68 9.750,-
30 cm 304.170.40 11.250,-

MAXIMERA skúffa, miðlungshá, hvítt. 

40×37 cm 602.046.26 5.350,-
40×60 cm 402.214.48 6.150,-
60×37 cm 802.214.46 6.650,-
60×60 cm 202.214.49 7.450,-
80×37 cm 102.046.38 8.450,-
80×60 cm 502.046.36 9.350,-

MAXIMERA skúffa, há, hvítt. 

40×37 cm 702.046.35 7.650,-
40×60 cm 002.046.34 8.450,-
60×37 cm 402.046.32 9.450,-
60×60 cm 902.046.39 9.950,-
80×37 cm 002.214.50 11.950,-
80×60 cm 202.046.33 12.450,-

Fyrir flokkun (sjá bls. 106).
60×45 cm 602.046.31 9.350,-
80×45 cm 002.046.29 11.250,-

MAXIMERA skúffur og aukahlutir

METOD innvols og skipulag

MAXIMERA skúffurnar eru fullútdraganlegar og 
lokast mjúklega þökk sé innbyggðri ljúfloku. Þú færð 
fullkomna yfirsýn yfir innihaldið og getur  auðveldlega 
náð í minnstu áhöldin aftast í skúffunni. 

MAXIMERA skúffurnar fást í mismunandi stærðum svo 
þú hefur ýmsa möguleika eftir þínum þörfum. Þú getur 
einnig bætt við innri skúffum til að fullnýta plássið í 
skápunum.

MAXIMERA MAXIMERA skúffuhlið, há, gler, 2 í 
pakka.
37 cm 102.388.60 950,-
60 cm 502.388.58 1.350,-

MAXIMERA skúffuhlið, miðlungshá, gler, 2 í 
pakka.
37 cm 702.388.62 750,-
60 cm 302.388.59 950,-

UTRUSTA vírgrind.

40 cm 802.046.73 2.650,-
60 cm 002.046.72 3.250,-

UTRUSTA skúffuframhlið, lág, hvítt.

40 cm 802.214.51 750,-
60 cm 402.046.51 900,-
80 cm 202.046.52 1.050,-

UTRUSTA skúffuframhlið, miðlungshá, hvítt.

40 cm 602.214.52 900,-
60 cm 802.046.54 1.450,-
80 cm 402.214.53 1.750,-

UTRUSTA skúffuframhlið, há, hvítt.

40 cm 002.046.53 1.750,-
60 cm 502.046.55 1.950,-
80 cm 302.046.56 2.450,-
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Sjáðu hvernig þú getur skipulagt skápana þína til hins ýtrasta með VARIERA aukahlutum á bls. 114.

METOD innvols og skipulag

EXCEPTIONELL skúffur

EXCEPTIONELL útdraganlegt innvols.

20 cm 104.478.25 11.950,-
30 cm 904.478.26 13.950,-

EXCEPTIONELL skúffa með þrýstiopnara, há, hvítt. 

40×37 cm 604.478.04 9.250,-
40×60 cm 304.478.05 10.250,-
60×37 cm 104.478.06 11.350,-
60×45 cm 904.478.07 11.950,-
60×60 cm 704.478.08 12.250,-
80×37 cm 504.478.09 14.750,-
80×45 cm 304.478.10 15.750,-
80×60 cm 104.478.11 15.250,-

EXCEPTIONELL skúffurnar eru fullútdraganalegar, 
með þrýstiopnun og innbyggðum ljúflokum svo þær 
lokast mjúklega, rólega og hljóðlega. Fáðu meira 
geymslurými með innri skúffum, annaðhvort á bak við 
há skúffuframhlið eða hurð. Notaðu efstu skúffuna 

fyrir hnífapör og áhöld og hinar skúffurnar fyrir potta 
og pönnur. Einfaldaðu skipulag hnífapara og áhalda. 
Það verður auðveldara að finna það sem þú þarft í 
eldhússkúffunum og leggja á borðið eða byrja að elda.

EXCEPTIONELL skúffa með þrýstiopnara, miðlungs 
há, hvítt. 
40×37 cm 404.478.19 6.450,-
40×60 cm 204.478.20 7.150,-
60×37 cm 004.478.21 7.950,-
60×60 cm 804.478.22 8.950,-
80×37 cm 604.478.23 10.250,-
80×60 cm 404.478.24 10.950,-

EXCEPTIONELL skúffa með þrýstiopnara, lág, hvítt.

40×37 cm 904.478.12 5.450,-
40×60 cm 504.478.14 5.950,-
60×37 cm 204.478.15 6.850,-
60×60 cm 004.478.16 7.350,-
80×37 cm 804.478.17 8.350,-
80×60 cm 604.478.18 9.250,-

UTRUSTA snúanlegar hillur í veggskáp í horn.

802.656.47 8.950,-

UTRUSTA snúanlegar hillur í grunnskáp í horn.

88 cm 602.152.91 11.950,-

UTRUSTA útdraganlegar hillur í grunnskáp í 
horn. 
128 cm 402.152.92 19.950,-

Innvols í hornskápa
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UTRUSTA  tengistykki fyrir hurðir. UTRUSTA 
tengistykki fyrir hurðir eru notuð til að festa tvær 
hurðir saman í eina, þá færð þú samræmt útlit fyrir 
til dæmis háa skápa eða innbyggðan kæli og frysti.

303.669.17 450,-

METOD frágangslisti, lóðréttur, 220 cm. Þú getur 
gefið eldhúsinu þínu heildstætt útlit með því að 
hylja plássið milli skápsins og veggjarins.

Hvítt 102.448.42 850,-
Svört viðaráferð 902.448.43 950,-

Festingar og lamir fyrir METOD

UTRUSTA lamir með þrýstiopnara f/lárétta hurð, 
2 í pakka. Þú þarft ekki höldur; ýttu á hurðina til 
að opna. Hurðin opnast og lokast mjúklega með 
pumpunni sem fylgir. Með stillanlegum lömum er 
auðvelt að festa hurðina á réttan stað, hægt að stilla 
hæð, dýpt og breidd. Smellulamir sem ekki þarf að 
skrúfa á hurðina og auðvelt er að fjarlægja hurðina 
við þrif.
Svart 904.624.83 6.450,-
Hvítt 704.624.84 6.450,-

UTRUSTA löm, 95°, 2 í pakka. Passar á skápa sem 
eru fyrir innbyggðan kæli/frysti.

202.046.47 1.200,-

UTRUSTA  hornfesting, 2 í pakka. Með því að nota 
hornfestingar getur þú fest veggskáp í 90° horn til 
að útbúa hornskáp.
Galvaníserað 403.059.71 2.450,-

UTRUSTA löm fyrir eldhús með innbyggðum 
demara 153°, 2 í pakka. Lömin er með innbyggðum 
dempara þannig að hurðin lokast rólega og 
hljóðlega. Þú getur auðveldlega gert demparann 
virkan eða óvirkan með því að renna takkanum, til 
dæmis ef þú vilt nota þrýstiopnara eða ef hurðin 
lokast of hægt. 

104.272.62 2.950,-

METOD sökkull með loftrist, 60 cm. 

Ryðfrítt stál 302.214.58 1.550,-

UTRUSTA þrýstiopnari, 2 í pakka. Þú þarft ekki 
höldur; ýttu á hurðina til að opna.

802.302.24 950,-

METOD loftræstigrind.

Ryðfrítt stál 702.561.77 1.550,-

UTRUSTA þrýstiopnari, rafmagns. Þú getur opnað 
ruslaskúffuna með því að snerta hana létt með 
fingrinum, hnénu eða fætinum ef þú ert með fullar 
hendur.

702.272.36 14.950,-

METOD veggbraut, 200 cm.

Galvaníserað 602.056.64 1.950,-

UTRUSTA löm, 45°, 2 í pakka. Þessar lamir eru 
notaðar á veggskáp í horn. Eitt par fylgir skápum. 

202.619.92 1.550,-

METOD samsetningasett fyrir eldhúseyju. 
Samsetningasettið auðveldar þér að festa saman 
skápa bak í bak eða til að festa klæðningu aftan á 
grunnskápa.

202.984.10 1.250,-

UTRUSTA löm fyrir eldhús með innbyggðum 
demara, 110°, 2 í pakka. Lömin er með innbyggðum 
dempara þannig að hurðin lokast rólega og hljóðlega. 
Þú getur auðveldlega gert demparann virkan eða 
óvirkan með því að renna takkanum, til dæmis ef þú 
vilt nota þrýstiopnara eða ef hurðin lokast of hægt. 

805.248.82 2.000,-

Jafnvel minnstu smámunir skipta máli þegar þú 
 innréttar heilt eldhús. Það fer allt eftir þörfum þínum 
og smekk en hugsanlega er það þetta smáatriði sem 
mun gera gæfumuninn. 

METOD innvols og skipulag

UTRUSTA lamir með ljúfloku fyrir lárétta hurð, 
2 í pakka. Lamirnar eru með innbyggðum dempara 
þannig að hurðin lokast rólega og hljóðlega. Með 
stillanlegum lömum er auðvelt að festa hurðina 
á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd. 
Smellulamir sem ekki þarf að skrúfa á hurðina og 
auðvelt er að fjarlægja hurðina við þrif.
Svart 704.624.79 6.450,-
Hvítt 504.624.80 6.450,-
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Festingar og lamir fyrir METOD

UTRUSTA tengibraut fyrir framhliðar. Þú 
getur notað UTRUSTA tengibrautina til að stilla 
skúffuframhliðunum upp í beinni línu við aðrar 
skúffuframhliðar og hurðir í eldhúsinu og skapað 
þannig stílhreint útlit.Helst notað til að festa saman 
tvær skúffuframhliðar á vaskaskáp.

602.635.88 1.950,-

UTRUSTA festing til að festa skúffu á hurð.

202.699.31 750,-

VARIERA plasttappi, 100 í pakka. Felur borholur í 
glerskáp eða opinni hillu. Hentar öllum vörum sem 
eru með 5 mm göt.
Hvítt 002.263.15 75,-
Svart 802.263.16 75,-

VARIERA þéttisett. Auðveldar þér að loka fyrir göt í 
skápum umhverfis rör og leiðslur.

602.820.06 1.150,-

UTRUSTA hilla, hvítt, 2 í pakka.

20×60 cm 702.056.06 650,-
30×37 cm 304.173.42 700,-
30×60 cm 304.173.99 850,-
40×37 cm 402.056.22 850,-
40×60 cm 302.056.13 1.000,-
60×37 cm 102.056.14 1.150,-
60×60 cm 502.056.12 1.650,-
80×37 cm 102.056.09 1.850,-
80×60 cm 702.056.11 2.150,-

Hillur

UTRUSTA hilla, svart, viðaráferð, 2 í pakka. 

20×60 cm 802.056.15 700,-
30×37 cm 504.173.98 800,-
30×60 cm 004.174.09 950,-
40×37 cm 502.129.76 950,-
40×60 cm 602.056.21 1.150,-
60×37 cm 802.056.20 1.250,-
60×60 cm 002.056.19 1.850,-
80×37 cm 202.056.18 2.000,-
80×60 cm 402.056.17 2.450,-

UTRUSTA hilla fyrir veggskáp í horn, 68 cm. 

Gler 802.056.63 5.250,-
Hvítt 002.056.62 3.550,-
Svört viðaráferð 402.056.60 3.850,-

UTRUSTA föst hilla með loftrist, 60×60 cm. 

Hvítt 902.135.73 2.000,-
Svört viðaráferð 102.135.72 2.150,-

UTRUSTA hilla fyrir ofn. 

Galvaníserað 103.019.60 2.950,-

UTRUSTA hilla fyrir grunnskáp í horn, 128 cm.  

Hvítt 502.132.97 5.250,-
Svört viðaráferð 302.132.98 5.450,-

UTRUSTA hilla, gler, 2 í pakka. 

30×37 cm 204.174.13 1.950,-
40×37 cm 202.133.31 2.150,-
60×37 cm 902.056.05 2.850,-
80×37 cm 202.056.04 3.150,-

METOD innvols og skipulag

METOD festing fyrir eldhúseyju. Festingarnar 
halda eldhúseyjunni stöðugri á ójöfnu gólfi, þar sem 
þú getur auðveldlega aðlagað hæðina.
40 cm 202.984.05 1.250,-
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METOD innvols og skipulag

UTRUSTA  handklæðaslá, 16 cm. Það er auðvelt 
að ná í handklæði og diskaþurrkur þar sem sláin 
er útdraganleg.
Hvítt 502.472.16 1.690,-

VARIERA grind fyrir straujárn. Hjálpar að halda 
öllu á sínum stað en festing fyrir snúruna fylgir.
Galvaníserað 900.903.84 1.190,-

UTRUSTA grind fyrir hreinsivörur, 140 cm. 
Útdraganleg hirsla einfaldar yfirsýn og aðgengi 
að hreinsivörunum.

403.258.89 13.950,-

VARIERA plastpokahylki. Tilvalin hirsla fyrir 
plastpoka, klósett- eða eldhúspappír, hanska og 
sokka.
Hvítt 800.102.22 395,-

VARIERA útdraganlegt ílát. Útdraganlegt sem 
auðveldar allt aðgengi.
Hvítt 402.417.95 1.290,-

VARIERA hilluinnlegg, hvítt. Settu í hillu til að 
auka geymslupláss fyrir glös, skálar og krydd-
stauka. Innihald skápsins verður aðgengilegra og 
sýnilegra.
32×13×16 cm 801.366.22 695,-
32×28×16 cm 601.366.23 795,-

VARIERA pottlokastandur, ryðfrítt stál. Hægt að 
stilla lengdina eftir þínum þörfum. 

701.548.00 995,-

Annað innvols og skipulag

UTRUSTA vinnuborð, útdraganlegt, 60 cm. 
Þú getur aldrei verið með of mikið vinnupláss í 
eldhúsinu. Þetta sniðuga útdraganlega vinnuborð 
kemur að góðum notum þegar þú tekur upp 
innkaupin eða þegar þú skerð niður grænmeti og 
svo getur þú falið það með því að ýta því aftur inn.

005.105.77 6.450,-
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UPPDATERA diskastandur, kolgrátt. 
Diskastandurinn er stillanlegur svo hann passi 
diskunum þínum fullkomlega.
15-23 cm 704.861.78 1.390,-
18-31 cm 504.861.79 1.690,-

Nýtt
UTRUSTA útdraganlegur búrskápur. Grunnar 
körfurnar á hurðinni veita þér góða yfirsýn yfir 
flöskur og kryddstauka á meðan stærri körfurnar í 
skápnum henta vel fyrir stærri hluti.

505.153.46 59.950,-
Nýtt

UPPDATERA gatatafla í skúffu. Það er auðvelt 
að færa til pinnana og aðlaga töfluna að innihaldi 
skúffunnar, hvort sem það eru diskar, pottar, lok 
eða matarílát.
60 cm 604.600.08 1.990,-
80 cm 004.600.11 2.690,-

UPPDATERA skúffuskilrúm. Þú getur breytt 
geymslurýminu því skilrúmin eru stillanleg. 
Fullkomið fyrir matarílát og lok.
40 cm 204.599.88 1.150,-
60 cm 404.599.92 1.550,-
80 cm 904.599.99 1.950,-
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UPPDATERA
gatatafla í skúffu.  
60 cm. 604.600.08

1.990,-



Minni vandi, meiri tími
Það er einfalt versla ENHET eldhús 
og breyta þeim ef þörf er á eða ef þig 
einfaldlega langar til þess. Þú getur valið 
úr tilbúnum samsetningum á vefnum 
okkar og keypt það sem hentar þér best 
með örfáum smellum. Það er auðvelt og 
fljótlegt að setja einingarnar saman og 
þú þarft ekki að nota sérstök verkfæri til 
þess. 

Hönnunin er einstaklega skemmtileg 
og fæst í nokkrum litum svo þú getur 
sett saman ENHET eldhús í þínum 
stíl. Með því að blanda saman opnum 
hirslum og lokuðum skápum getur þú 
stillt upp uppáhaldshlutunum þínum og 
falið annað. ENHET einingarnar koma 
í mismunandi breidd og dýpt svo það 

er auðvelt að aðlaga þær að smærri 
eldhúsum.

Ýmsir aukahlutir í ENHET línunni geta 
hjálpað þér að halda eldhúsáhöldunum 
í röð og reglu og við höndina. Þar má 
nefna slá fyrir snaga sem hægt er að færa 
til án þess að þurfa að bora í vegginn, 
snúningshillu fyrir smærri hluti og 
hangandi hilluinnlegg sem þú hengir á 
opnu hillurnar til að nýta plássið sem best 
– án þess að þurfa nokkur verkfæri.

ENHET eldhús eru 
með 10 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122.

ENHET 
eldhúseiningar
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ENHET eldhús

ENHET eldhúseiningar 

Það hefur sennilega aldrei verið auðveldara að kaupa sér 
eldhús. Við höfum raðað ENHET einingum saman í fjölda 
hentugra samsetninga sem þú getur skoðað og keypt á 
vefnum eða í versluninni – það eina sem þú þarft að gera

er að velja samsetningu sem hentar þér best. Með því að 
blanda saman opnum og lokuðum hirslum, mismunandi 
litum og bæta svo við þeim aukahlutum sem þú vilt, færðu 
fallegt, handhægt og fullbúið eldhús á augabragði.

ENHET K100 ENHET K101 ENHET K102 ENHET K103

ENHET K104 ENHET K105 ENHET K106 ENHET K107

ENHET K108 ENHET K109 ENHET K110 ENHET K111

ENHET K112 ENHET K113 ENHET K114 ENHET K115
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ENHET eldhúseiningar
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ENHET K508

ENHET K504 ENHET K505 ENHET K506 ENHET K507

ENHET K500 ENHET K501 ENHET K502 ENHET K503

ENHET K120 ENHET K121 ENHET K122 ENHET K123

ENHET K116 ENHET K117 ENHET K118 ENHET K119



ENHET eldhús

ENHET K100 B103×D63,5×H222 cm.
Samsetning er aðeins 103 cm á breidd en er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk 
alls sem þú þarft í eldhúsinu.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 393.366.81 60.500,- 693.367.12 60.500,-
Fulningahurðir, grátt 493.366.90 70.550,- 393.367.18 72.750,-
Hurðir, eikaráferð 893.367.06 63.250,- — —
Hurðir, steypuáferð 293.367.09 64.550,- 293.367.33 67.950,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K101 B103×D63,5×H222 cm. 
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk alls annars sem þú þarft í 
eldhúsið á 103 cm svæði. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.368.95 56.975,- 293.369.26 53.975,-
Fulningahurðir, grátt 593.369.01 65.550,- 993.369.61 69.150,-
Hurðir, eikaráferð 293.369.12 56.150,- — —
Hurðir, steypuáferð — — 693.370.14 65.950,-
Hurðir, steypuáferð/hvítt 593.369.20 56.050,- — —

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K102 B123×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, vinnuplássi og rými fyrir 
innbyggð heimilistæki – allt á 123 cm svæði.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.370.21 56.925,- 693.370.66 56.925,-
Fulningahurðir, grátt 893.370.46 65.700,- 793.370.75 68.800,-
Hurðir, eikaráferð 493.370.53 58.500,- — —
Hurðir, steypuáferð 793.370.61 59.400,- 393.370.82 62.600,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K103 B123×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur og að auki vinnu- og 
eldunarsvæði – allt á 123 cm svæði.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 593.370.95 57.850,- 993.371.16 57.850,-
Fulningahurðir, grátt 593.376.46 68.600,- 493.371.33 71.800,-
Hurðir, eikaráferð 993.371.02 61.000,- — —
Hurðir, steypuáferð 293.371.10 62.800,- 493.371.66 66.200,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

Veldu, smelltu, verslaðu og settu saman – þú ert bara örfáum 
skrefum frá því að byrja að njóta eldhússins. Nú er kominn 
tími til að fara út í smáatriðin og finna lausn sem hentar þér – 
stærð, hirslupláss, litir og aukahlutir, allt eftir þínu höfði. Á 
næstu síðum finnur þú þær upplýsingar sem þú þarft um 

mismunandi eldhússamsetningar til að geta ákveðið hver 
hentar þér best. Þegar rétta lausnin er fundin getur þú 
aðlagað hana að þínum stíl og þörfum með framhliðum, 
borðplötum hnúðum og höldum og heimilistækjum að eigin 
vali. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús

46



ENHET K104 B123×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk alls annars sem þú þarft í 
eldhús í litlu en vel skipulögðu rými.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 493.371.71 69.775,- 393.372.23 75.100,-
Fulningahurðir, grátt 893.371.74 78.600,- 093.372.29 78.900,-
Hurðir, eikaráferð 593.372.17 74.200,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.372.20 76.200,- 493.372.32 80.300,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K105 B143×D63,5×H222 cm.
Samsetning er aðeins 143 cm á breidd en er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk 
alls annars sem þú þarft í eldhúsinu.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 793.372.35 59.400,- 693.372.50 58.950,-
Fulningahurðir, grátt 193.372.38 66.350,- 393.372.56 69.950,-
Hurðir, eikaráferð 993.372.44 60.150,- — —
Hurðir, steypuáferð 293.372.47 61.450,- 793.372.59 64.350,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K106 B163×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur – og tilvalinn stað fyrir 
frístandandi heimilistæki.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 493.372.65 60.725,- 993.372.82 61.500,-
Fulningahurðir, grátt 893.372.68 67.500,- 693.372.88 71.600,-
Hurðir, eikaráferð 193.372.76 62.100,- — —
Hurðir, steypuáferð 593.372.79 62.800,- 093.372.91 65.000,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús

ENHET K107 B163×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk vinnu- og eldunarsvæðis í 
litlu en vel skipulögðu rými.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.372.95 74.525,- 693.373.49 79.800,-
Fulningahurðir, grátt 893.373.10 82.500,- 293.373.65 87.500,-
Hurðir, eikaráferð 593.373.35 81.800,- — —
Hurðir, steypuáferð 393.373.41 84.500,- 093.373.71 85.200,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

47



ENHET K109 B183×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk vinnu- og eldunarsvæðis í 
litlu en vel skipulögðu rými.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.374.61 85.600,- 993.375.12 90.150,-
Fulningahurðir, grátt 093.374.70 97.050,- 193.375.25 97.200,-
Hurðir, eikaráferð 893.374.90 91.650,- 593.375.47 102.250,-
Hurðir, steypuáferð 093.374.94 92.950,- 793.375.32 99.350,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K110 B183×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, eldunar- og vinnuaðstöðu og 
gott pláss fyrir heimilistæki.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 493.372.94 81.500,- 893.373.48 84.050,-
Fulningahurðir, grátt 993.373.19 93.200,- 293.373.70 96.600,-
Hurðir, eikaráferð 893.373.34 87.300,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.373.38 90.000,- 993.373.76 96.950,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K111 B183×D63,5×H222 cm.
Hér hefur þú opnar og lokaðar hirslur, pláss fyrir frístandandi heimilistæki og nóg 
pláss til að undirbúa matargerðina eða brjóta saman þvott.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.373.87 66.750,- 193.374.60 61.100,-
Fulningahurðir, grátt 193.374.41 69.900,- 093.374.65 72.900,-
Hurðir, eikaráferð 493.374.49 63.100,- — —
Hurðir, steypuáferð 693.374.53 65.200,- 893.374.71 67.600,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K108 B163×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, rými fyrir innbyggð 
heimilistæki og nóg pláss fyrir gott vinnusvæði ef þú velur lítið helluborð.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 393.373.79 80.825,- 093.374.32 81.150,-
Fulningahurðir, grátt 793.373.82 88.650,- 393.374.40 91.950,-
Hurðir, eikaráferð 493.374.25 82.350,- — —
Hurðir, steypuáferð 693.374.29 85.850,- 293.374.50 86.450,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús
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ENHET K112 B183×D63,5×H222 cm.
Gott skipulag með opnum og lokuðum hirslum, vinnusvæði og pláss fyrir 
frístandandi og innbyggð heimilistæki.  

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.374.74 62.750,- 893.375.03 64.300,-
Fulningahurðir, grátt 193.374.79 72.100,- 193.375.11 75.300,-
Hurðir, eikaráferð 293.374.93 65.700,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.374.99 67.300,- 293.375.15 69.700,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K113 B183×D63,5×H222 cm.
Samsetningin samanstendur af lokuðum hirslum sem fela óreiðuna, opnum 
hirslum til að hafa fína stellið til sýnis og vinnu- og eldunaraðstöðu.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 393.374.21 81.925,- 393.374.16 84.700,-
Fulningahurðir, grátt 793.374.19 96.300,- 893.374.14 100.300,-
Hurðir, eikaráferð 593.374.20 89.000,- — —
Hurðir, steypuáferð 193.374.17 94.200,- 093.374.13 95.500,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K114 B203×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, rými fyrir innbyggð heimilistæki 
og nóg pláss fyrir gott vinnusvæði ef þú velur lítið helluborð.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.374.07 93.550,- 393.374.02 96.650,-
Fulningahurðir, grátt 693.374.05 118.350,- 193.373.99 128.350,-
Hurðir, eikaráferð 493.374.06 98.450,- — —
Hurðir, steypuáferð 193.374.03 113.950,- 393.373.98 125.050,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús

ENHET K115 B203×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, rými fyrir innbyggð 
heimilistæki og nóg pláss fyrir gott vinnusvæði ef þú velur lítið helluborð.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.373.04 88.525,- 493.373.12 91.300,-
Fulningahurðir, grátt 093.373.14 100.600,- 693.373.11 106.100,-
Hurðir, eikaráferð 293.373.13 107.500,- — —
Hurðir, steypuáferð 793.373.15 109.200,- 393.373.17 104.250,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 
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ENHET K116 B223×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er tilvalin fyrir hversdagskokkinn með bæði opnar og lokaðar hirslur, 
vinnusvæði og pláss fyrir innbyggð heimilistæki.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.377.34 88.650,- 793.377.49 100.200,-
Fulningahurðir, grátt 293.377.37 112.150,- 493.377.55 125.150,-
Hurðir, eikaráferð 093.377.43 108.550,- — —
Hurðir, steypuáferð 393.377.46 104.150,- 893.377.58 100.850,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K117 B223×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur – og tilvalinn stað fyrir 
frístandandi heimilistæki. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.377.61 81.100,- 793.378.48 82.650,-
Fulningahurðir, grátt 693.377.64 87.950,- 293.378.41 97.350,-
Hurðir, eikaráferð 793.378.29 86.850,- — —
Hurðir, steypuáferð 893.378.38 84.150,- 093.378.61 88.550,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K118 B243×D63,5×H222 cm
Samsetningin er tilvalin ef þú vilt fela óreiðu og heimilistæki í lokuðum skápum eða 
skúffum, fyrir stílhreint heildarútlit.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 893.378.76 100.050,- — —
Fulningahurðir, grátt 393.378.88 120.950,- — —
Hurðir, eikaráferð 293.379.21 120.450,- — —
Hurðir, steypuáferð 793.379.28 134.850,- — —

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K119 B243×D63,5×H241 cm.
Samsetningin býður upp á allt sem hversdagskokkurinn þarf og mikið af opnum 
hirslum setur svip á rýmið.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 593.379.34 93.725,- 193.380.49 100.050,-
Fulningahurðir, grátt 593.379.53 107.550,- 293.380.58 132.750,-
Hurðir, eikaráferð 493.379.82 100.250,- — —
Hurðir, steypuáferð 793.380.46 112.950,- 493.380.62 102.350,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús
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ENHET K121 B243×D63,5×H241 cm.
Samsetningin býður upp á notalegt morgunverðarhorn með hillum sem setja svip 
á rýmið og opnu rými fyrir veggháf.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.381.43 99.550,- 993.381.87 90.550,-
Fulningahurðir, grátt 193.381.53 97.450,- 293.382.18 102.500,-
Hurðir, eikaráferð 593.381.70 99.250,- — —
Hurðir, steypuáferð 893.381.83 100.550,- 593.382.31 105.750,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K120 B243×D63,5×H222 cm.
Vel skipulögð samsetning með  bæði opnar og lokaðar hirslur og nóg pláss til að 
undirbúa matinn.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.380.75 126.175,- 993.381.06 122.300,-
Fulningahurðir, grátt 093.380.78 132.200,- 293.381.19 141.900,-
Hurðir, eikaráferð 393.380.91 130.400,- — —
Hurðir, steypuáferð 693.380.99 128.000,- 293.381.24 143.100,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K122 B243×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur auk nægs vinnupláss á 
borðplötunni til að undirbúa mat eða brjóta saman þvott.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.377.91 96.575,- 393.378.12 102.900,-
Fulningahurðir, grátt 393.377.94 105.200,- 093.378.23 119.000,-
Hurðir, eikaráferð 293.378.03 97.700,- — —
Hurðir, steypuáferð 193.378.08 99.600,- 593.378.30 110.200,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús

ENHET K123 B323×D63,5×H241 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur, mikið vinnupláss og allt sem 
ástríðukokkurinn þarf. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.378.36 194.300,- 993.378.85 180.400,-
Fulningahurðir, grátt 593.378.49 200.400,- 593.379.05 225.600,-
Hurðir, eikaráferð/hvítt 293.378.60 201.800,- — —
Hurðir, steypuáferð 293.378.79 191.000,- 593.379.10 205.600,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 
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ENHET K502 B121,5/185×D63,5×H222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur og eldhúseyju fyrir 
eldamennskuna, vinnuna, snarl eða spjall.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.381.84 103.675.- 493.382.17 109.000,-
Fulningahurðir, grátt 993.381.92 112.100,- 593.382.26 111.900,-
Hurðir, eikaráferð 993.382.05 108.600,- — —
Hurðir, steypuáferð 593.382.12 116.500,- 393.382.32 126.100,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K500 170,5/168,5×D63,5×222 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur í hornlausn sem býr til gott 
vinnuflæði með öllu sem þú þarft innan handar.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.379.27 95.000,- 593.379.67 96.550,-
Fulningahurðir, grátt 893.379.37 108.250,- 293.379.78 108.450,-
Hurðir, eikaráferð 093.379.55 98.150,- — —
Hurðir, steypuáferð 093.379.60 98.750,- 793.379.85 117.350,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K503 B210,5/248,5×D63,5×H226 cm. 
Samsetningin býður upp á pláss fyrir innbyggð heimilistæki og hornlausn sem býr 
til gott vinnuflæði með öllu sem þú þarft innan handar.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.381.29 141.200,- 593.381.27 137.300,-
Fulningahurðir, grátt 793.381.31 151.000,- 793.381.26 170.000,-
Hurðir, eikaráferð/hvítt 393.381.33 150.300,- — —
Hurðir, steypuáferð/hvítt 993.381.30 156.800,- 993.381.25 156.800,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K501 B181,5/121,5×D63,5×H222 cm.
Samsetningin býður upp á gott geymslupláss í opnu horni og möguleika á að setja
helluborð til hliðar til að hliðra fyrir öðru.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.381.36 91.800,- 493.381.61 93.350,-
Fulningahurðir, grátt 093.381.39 101.950,- 993.381.73 108.150,-
Hurðir, eikaráferð 593.381.46 98.350,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.381.54 97.450,- 493.381.80 100.850,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús
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ENHET K504 B181,5/245×D63,5×H241 cm.
Samsetningin er bæði með opnar og lokaðar hirslur og eldhúseyju
sem er tilvalin fyrir spjall jafnt og matargerð.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.382.37 120.025,- 693.382.35 124.350,-
Fulningahurðir, grátt 893.382.39 129.650,- 993.382.34 156.950,-
Hurðir, eikaráferð 493.382.41 130.150,- — —
Hurðir, steypuáferð 093.382.38 128.625,- 193.382.33 151.950,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K505 B181,5/281,5×D63,5×H241 cm.
Notalegt morgunverðarhorn og persónulegt yfirbragð með opnum hillum – fyrir 
ástríðukokkinn.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.380.68 143.900,- 593.380.66 173.200,-
Fulningahurðir, grátt 793.380.70 159.400,- 793.380.65 157.800,-
Hurðir, eikaráferð 393.380.72 157.100,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.380.69 162.200,- 093.380.64 171.200,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET K506 B261,5/221,5×D63,5×H222 cm.
Samsetningin býður upp á allt sem þú þarft og rúmgott vinnupláss þar sem þú 
getur undirbúið matinn eða brotið saman þvott.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.380.23 160.700,- 093.380.21 188.550,-
Fulningahurðir, grátt 193.380.25 177.950,- 293.380.20 190.550,-
Hurðir, eikaráferð 793.380.27 182.550,- — —
Hurðir, steypuáferð 493.380.24 171.400,- 493.380.19 199.250,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús

ENHET K507 B190,5/228,5×D63,5×H222 cm.
Lítil samsetning sem býður upp á allt sem hversdagskokkurinn þarf, eins og vel 
skipulagt pláss fyrir heimilistæki.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 393.379.92 119.125,- 693.379.95 115.450,-
Fulningahurðir, grátt 293.379.97 126.150,- 093.379.98 129.950,-
Hurðir, eikaráferð 293.380.01 122.850,- — —
Hurðir, steypuáferð/hvítt 193.379.93 117.450,- 493.379.96 122.050,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 
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ENHET K508 B168,5/290,5×D63,5×H241 cm.
Samsetningin býður upp á misdjúpar vegghirslur til að þjóna þínum þörfum – 
persónulegt útlit með allt innan seilingar.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 093.378.37 149.975,- 293.379.02 169.300,-
Fulningahurðir, grátt 893.378.95 180.200,- 393.379.06 194.600,-
Hurðir, eikaráferð/hvítt 893.379.18 162.300,- — —
Hurðir, steypuáferð/hvítt 093.379.17 164.200,- 293.379.16 176.300,-

Athugaðu! Heimilistæki og lýsing eru ekki innifalin. 

ENHET eldhúseiningar – fullbúin eldhús
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ENHET hirslur

ENHET A100 vegghirsla, samsetning, B60×D32×H255 cm.
Þessi samsetning býður upp á góða blöndu af opnum og lokuðum hirslum – hún 
felur óreiðuna og stillir upp hlutum sem þú elskar. Hái skápurinn veitir nægt rými 
fyrir mat, handklæði eða hreinsiefni án þess að taka mikið gólfpláss. Tilvalið til að 
nýta veggpláss í litlu rými til hins ýtrasta. Opin hirsla með tveimur hillum veitir þér 
góða yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum og hlutum sem þú notar 
oft. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.314.05 40.225,- 293.314.53 41.000,-
Fulningahurðir, grátt 893.314.07 42.800,- 793.314.17 43.100,-
Hurðir, eikaráferð 093.314.11 42.800,- — —
Hurðir, steypuáferð 893.314.12 44.800,- 593.314.18 45.000,-

ENHET A101 vegghirsla, samsetning, B120×D32×H150 cm.
Þessi samsetning býður upp á tilvalinn stað fyrir ruslatunnu og/eða handklæði. 
Veggskápurinn geymir mikið magn af mat, handklæðum eða hreinsiefnum. 
Opin hirsla veitir þér góða yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum og 
hlutum sem þú notar oft. Plássið undir hirslunni er góður staður til að hengja 
upp handklæði, koma fyrir frístandandi ruslatunnu, eða jafnvel hjólavagni. Í 
samsetningunni má einnig finna ENHET snúningshillu sem veitir þér þægilegt og 
auðvelt aðgengi að smáhlutum eins og ilmvötnum, lyklum, aukahlutum, vítamínum 
og kryddstaukum. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 093.314.54 38.925,- 793.314.55 39.700,-
Fulningahurðir, grátt 793.314.36 40.300,- 893.314.50 40.600,-
Hurðir, eikaráferð 193.314.44 40.300- — —
Hurðir, steypuáferð 893.314.45 40.900,- 693.314.51 41.100,-

ENHET felur í sér einfaldleika og möguleikann á því að breyta 
og aðlaga að heimilinu þegar þarfirnar breytast. Það skiptir 
engu máli hvað framtíðin ber í skauti sér, hversdagslífið verður 
allt auðveldara þegar hægt er að ganga að hlutunum vísum, 
sérstaklega þegar gólfpláss er af skornum skammti. Þess 

vegna höfum við einnig sett saman þessar viðbótareiningar 
sem hægt er að bæta við ENHET eldhúsið til að fá aukið vinnu- 
eða hirslupláss. Nýttu rýmið á skilvirkan hátt og veldu einingu 
sem hentar þér best. 

ENHET eldhúseiningar – hirslur
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ENHET eldhúseiningar – hirslur

ENHET A104 eldhúseyja, hillueining, B123×D63,5×H91 cm.
Eldhúseyjan er hjarta eldhússins, hvort sem þú ert að elda mat, taka upp úr 
innkaupapokunum eða að bjóða upp á snarl. Samsetningin veitir þér gott pláss 
fyrir stærri hluti á borð við potta, pönnur og brauðkörfur. Þú getur einnig notað 
plássið til að bera fram mat eða fyrir stóra ávaxtaskál.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
693.315.16 30.550,- 493.315.17 37.550,-

ENHET A105 hirsla fyrir ofn/helluborð, B143×D63,5×H91 cm.
Samsetningin býður upp á tvö vinnusvæði, mikið af opnum hirslum og hentuga 
skúffu undir ofninum fyrir pönnur, ál- og bökunarpappír. Geymdu potta, pönnur og 
skálar á annarri hlið og borðbúnað á hinni. Veggháfar eru áhrifamiklir – bæði fyrir 
loftið og útlit eldhússins, selt sér. 

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
293.315.18 39.300,- 093.315.19 45.700,-

ENHET A102 vegghirsla, samsetning, B60×D32×H150 cm.
Þessi samsetning býður upp á tilvalinn stað fyrir ruslatunnu eða þvottavél. Opin 
hirsla nýtir plássið undir skápnum vel. Hún veitir þér góða yfirsýn og þægilegt 
aðgengi að krukkum, flöskum og hlutum sem þú notar oft. Undir hillunni er 
góður staður til að hengja upp handklæði, koma fyrir frístandandi ruslatunnu, eða 
jafnvel hjólavagni. Samsetningin virkar einnig sem þvottaaðstaða með hirslu fyrir 
þvottaefni og plássi undir fyrir þvottavél. Í samsetningunni má einnig finna ENHET 
snúningshillu sem veitir þér þægilegt og auðvelt aðgengi að smáhlutum eins og 
kryddstaukum.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 293.314.34 19.075,- 693.314.65 19.850,-
Fulningahurðir, grátt 593.314.56 20.450,- 093.314.68 20.750,-
Hurðir, eikaráferð 593.314.61 20.450,- — —
Hurðir, steypuáferð 193.314.63 21.150,- 893.314.69 21.350,-

ENHET A103 vegghirsla, samsetning, 
B121,5×D63,5×H222 cm.
Í þessari samsetningu er hægt að hafa frístandandi kæli eða uppþvottavél. Hún 
samanstendur skúffueiningu með þremur skúffum, krókum fyrir eldhúsáhöld og 
hangandi hilluinnlegg fyrir bolla og krukkur á milli hilla í einingunni. Bættu við 
örbylgjuofni og ferðaspanhellu til að útbúa góða eldunaraðstöðu, selt sér. Einnig er 
hægt að velja um að setja þvottvél í samsetninguna og nýta skúffurnar og hillurnar 
undir hreinsiefni og handklæði.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 693.314.70 47.050,- 793.315.11 48.600,-
Fulningahurðir, grátt 293.314.86 53.100,- 393.315.13 56.700,-
Hurðir, eikaráferð 593.315.07 49.300,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.315.10 49.900,- 193.315.14 53.300,-
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ENHET eldhúseiningar – hirslur

ENHET A107 vegghirsla, samsetning, B123×D63,5×H207 cm.
Með samsetningunni færðu bæði opnar og lokaðar hirslur ásamt borðplötu sem 
er nógu stór til að rúma bæði ferðahellu og kaffikönnu. Veggskápur með hurðum 
nýtir plássið yfir borðplötunni vel. Tilvalinn fyrir glös og borðbúnað og ver fyrir ryki. 
Opin hirsla veitir þér mikið hillupláss fyrir skálar og minni heimilistæki á borð við 
brauðrist, blöndunartæki og hrísgrjónapott. Svæðið við hlið opna grunnskápsins er 
tilvalið fyrir frístandandi kæli eða frysti. Bættu við örbylgjuofni eða ferðaspanhellu 
til að búa til góða eldunaraðstöðu, selt sér. Plássið hjá skápnum nýtist einnig fyrir 
uppþvottavél eða jafnvel þvottavél ef þú vilt góða þvottaaðstöðu með handhægri 
hirslu fyrir þvottaefni. Í henni má einnig finna SKATTÅN ílát sem spara skúffupláss 
og færa þér betra aðgengi að hlutum á borð við áhöld og kryddjurtir.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 893.315.58 44.275,- 893.315.63 52.050,-
Fulningahurðir, grátt 693.315.59 49.650,- 193.315.66 52.950,-
Hurðir, eikaráferð 293.315.61 45.650,- — —
Hurðir, steypuáferð 093.315.62 46.450,- 793.315.68 53.650,-

ENHET A108 eldhúseyja með plássi til að sitja við, 
samsetning, B123×D63,5×H91 cm.
Eldhúseyjan er tilvalin fyrir það sem þú vilt hafa innan handar og verður fljótlega 
vinsælasti staðurinn fyrir snarl, vinnu og spjall. Eldhúseyjan býður upp á mikið 
geymslupláss fyrir hluti eins og skálar og bakka. Staður til að setjast við og fá 
sér snarl og tilvalinn fyrir smárétti þegar þú færð matargesti. Bættu við ENHET 
aukahlutum til að nýta hirsluna til hins ýtrasta.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
593.315.69 29.350,- 993.315.72 36.350,-

ENHET A110 vegg-/gólfhirsla, samsetning, B60×D30 cm.
Samsetningin veitir þér aukageymsluplássið sem þig hefur dreymt um, og allt
innan seilingar. Opin hirsla veitir þér góða yfirsýn og þægilegt aðgengi. Efri hillan 
er tilvalinn fyrir hluti á borð við kaffivél eða aukahluti. ENHET snúningshilla veitir 
þér þægilegt og auðvelt aðgengi að smáhlutum á borð við lykla, aukahluti, vítamín 
eða kryddstauka. Hún festist auðveldlega í opnum skápum úr ENHET línunni. Í 
samsetningunni má einnig finna ENHET hangandi hilluinnlegg sem gerir þér kleift 
að nýta betur plássið á milli hilla í hillueiningum.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
093.315.76 18.350,- 893.315.77 18.350,-

ENHET A109 hirsla fyrir frístandandi heimilistæki, 
B121,5×D63,5×H222 cm.
Opin hirsla færir rýminu léttara yfirbragð og aukahlutirnir geyma hlutina þína innan
seilingar – og í hirslunni er staður fyrir kælinn. Plássið yfir borðplötunni nýtist vel 
með opnum veggskáp. Tilvalið til að hengja upp áhöld eða fyrir kaffibolla, flöskur 
og krukkur sem þú notar oft. Opin hirsla geymir hluti eins og framreiðsluföt 
og borðbúnað innan seilingar. Svæðið við hlið opnu hirslunnar er tilvalið fyrir 
frístandandi kæli eða frysti. Bættu við örbylgjuofni eða ferðaspanhellu til að búa til 
góða eldunaraðstöðu, selt sér. Plássið nýtist einnig fyrir uppþvottavél eða jafnvel 
þvottavél ef þú vilt góða þvottaaðstöðu og hirslu fyrir þvottaefni. Í hirslunni má 
einnig finna SKATTÅN ílát sem spara skúffupláss og færa þér betra aðgengi að 
hlutum á borð við áhöld og kryddjurtir.
Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt

793.315.73 24.950,- 593.315.74 31.950,-
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ENHET A113 vegghirsla, samsetning, B40×D17×H150 cm.
Þessi samsetning býður upp á góða blöndu af opnum og lokuðum hirslum – hún 
felur óreiðuna og það sem þú notar oft er ávallt innan seilingar. Veggskápur 
felur óreiðuna og ver hluti fyrir ryki. Opin hirsla nýtir plássið undir skápnum vel, 
veitir þér góða yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum og hlutum sem 
þú notar oft. Festu hirsluna og vegginn og nýttu gólfplássið undir henni fyrir 
þvottakörfu eða ruslafötu. Í samsetningunni má einnig finna ENHET snúningshillu 
sem veitir þér þægilegt og auðvelt aðgengi að smáhlutum eins og kryddstaukum.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 793.314.98 13.575,- 093.314.92 13.575,-
Fulningahurðir, grátt — — — —
Hurðir, eikaráferð 893.314.93 14.550,- — —
Hurðir, steypuáferð 693.314.94 14.850,- — —

ENHET A114 hirsla fyrir þvott, B120×D32×H150 cm.
Í þessari samsetningu er gott pláss til að hengja upp föt til þerris. Þvottaaðstaðan 
hentar jafn vel í eldhúsi, á baðherbergi og í þvottahúsi. Opin vegghirsla er 
tilvalinn fyrir þurrkur, körfur og aðra hluti sem þú notar oft og vilt hafa innan 
handar. Veggskápurinn felur þvotta- og hreinsiefnin. Plássið undir skápnum og 
veggskápnum er fullkomið fyrir þvottavél og þvottakörfu. Þú getur einnig bætt við 
slá með snögum til að hengja upp þvott, seld sér.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 893.314.88 29.125,- 193.314.82 29.900,-
Fulningahurðir, grátt — — 593.314.80 30.400,-
Hurðir, eikaráferð 993.314.83 30.100,- — —
Hurðir, steypuáferð 793.314.84 30.400,- 793.314.79 30.600,-

ENHET eldhúseiningar – hirslur

ENHET A111 vegghirsla, samsetning
B40×D30 cm.
Lokaður skápur sem felur óreiðuna og opin hirsla sem sýnir eftirlætiseigurnar 
koma sér vel, jafnvel í litlum rýmum. Veggskápur felur óreiðuna og ver hluti fyrir 
ryki. Plássið yfir borðplötunni nýtist vel með opnum veggskáp, veitir þér góða 
yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum og hlutum sem þú notar oft. Í 
samsetningunni má einnig finna ENHET hangandi hilluinnlegg sem gerir þér kleift 
að nýta betur plássið á milli hilla í ENHET hillueiningum.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.355.94 14.575,- 893.355.99 15.350,-
Fulningahurðir, grátt 293.356.01 15.850,- — —
Hurðir, eikaráferð 293.355.97 15.550,- — —
Hurðir, steypuáferð 093.355.98 15.850,- 093.356.02 16.050,-

ENHET A112 hirsla fyrir þvott, B90×D32×H180 cm.
Samsetningin býður upp á góða blöndu af opnum og lokuðum hirslum – 
og tilvalinn stað fyrir þvottavél og þvottakörfu. Virkar jafn vel í eldhúsinu, 
baðherberginu og í þvottahúsinu. Veggskáparnir eru hentugir til að verja 
handklæði og lín fyrir ryki eða til að fela hreinlætisvörur.  Nýttu veggplássið undir 
hirslu og gólfið undir henni fyrir þvottavél og -körfu. Hafðu þvottaefnið innan 
seilingar í opnum veggskáp rétt við þvottavélina.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 193.315.09 33.725,- 493.315.03 34.500,-
Fulningahurðir, grátt 393.315.08 36.100,- 893.315.01 36.400,-
Hurðir, eikaráferð 293.315.04 36.100,- — —
Hurðir, steypuáferð 993.315.05 37.800,- 593.314.99 38.000,-
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ENHET A116 vegghirsla, samsetning, B80×D32×H150 cm.
Í þessari samsetningu er hægt að fela óreiðuna og stillt upp uppáhaldshlutunum. 
Veggskápurinn er rúmgóður og nýtist vel undir mat, handklæði eða hreinsiefni.
Opna hirslan veitir þér góða yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum 
og hlutum sem þú notar oft. Undir hirslunni er tilvalið að hengja upp handklæði, 
koma fyrir ruslatunnu, bekk eða jafnvel hjólavagni. Samsetningin virkar einnig sem 
þvottaaðstaða með hirslu fyrir þvottaefni og plássi undir skápnum fyrir þvottavél. 
Í samsetningunni má einnig finna ENHET snúningshillu sem veitir þér þægilegt og 
auðvelt aðgengi að smáhlutum eins og kryddstaukum.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.314.64 23.625,- 493.314.52 24.500,-
Fulningahurðir, grátt 393.314.62 24.600,- 093.314.49 24.900,-
Hurðir, eikaráferð 993.314.59 24.600,- — —
Hurðir, steypuáferð 393.314.57 24.900,- — —

ENHET A117 vegghirsla, samsetning, B120×D32×H225 cm.
Samsetningin býður upp á góða blöndu af opnum og lokuðum hirslum, felur 
óreiðuna og býr til pláss til að stilla upp fallegum munum. Veggskápurinn er góð 
hirsla fyrir matvörur. Opna vegghirslan nýtir plássið milli skápanna vel. Tilvalinn 
staður fyrir eftirlætiskrukkurnar, flöskur og hluti sem þú notar oft.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 493.314.47 58.425,- 993.314.35 60.750,-
Fulningahurðir, grátt 693.314.46 62.550,- 093.314.25 63.450,-
Hurðir, eikaráferð — — — —
Hurðir, steypuáferð 793.314.41 64.350,- 393.314.24 64.950,-

ENHET A118 vegghirsla, samsetning, B30×D30×H180 cm.
Rúmgóð hirsla sem veitir gott aðgengi og yfirsýn yfir hlutina – nýtist vel á þröngum 
stöðum. Hár skápur býður upp á mikið geymslupláss án þess að fórna gólfplássi. 
Hann veitir þér góða yfirsýn og þægilegt aðgengi að körfum, handklæðum og 
hlutum sem þú notar oft. Í samsetningunni má einnig finna ENHET hangandi 
hilluinnlegg sem gerir þér kleift að nýta betur plássið á milli hilla í ENHET 
hillueiningum. Tilvalin til að koma skipulagi á hluti á borð við espressóbolla og 
krukkur.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
593.314.23 14.100,- 393.314.19 14.100,-

ENHET A115 vegghirsla, samsetning, B60×D32×H180 cm. 
Hár skápur og opin vegghirsla auðvelda þér að nýta vegginn undir hirslu og spara 
gólfpláss. Hái skápurinn er góð hirsla fyrir matvörur. Opna hirslan veitir þér góða 
yfirsýn og þægilegt aðgengi að krukkum, flöskum og hlutum sem þú notar oft. Í 
samsetningunni má einnig finna ENHET hangandi hilluinnlegg sem gerir þér kleift 
að nýta betur plássið á milli hilla í ENHET hillueiningum. Hentar vel fyrir glös eða 
espressóbolla.

Þessi samsetning: Skápar, hvítt Skápar, kolgrátt
Hurðir, hvítt 993.314.78 31.425,- 093.314.73 32.200,-
Fulningahurðir, grátt — — 493.314.71 34.300,-
Hurðir, eikaráferð 593.314.75 33.000,- — —
Hurðir, steypuáferð 893.314.74 34.000,- 293.314.67 35.200,-

ENHET eldhúseiningar – hirslur
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ENHET
hurðir og 
skúffuframhliðar

Tjáðu þig
Hvort sem þú vilt hefðbundið útlit í 
einum lit eða litríka blöndu af allskonar 
þá býður ENHET upp á fjölbreytt 
úrval af hurðum sem henta þínum 
þörfum. Þú finnur framhliðar í fallegum 
grunnlitum sem gefa eldhúsinu hreint, 
bjart og ferskt útlit og passa við alla liti 
regnbogans ásamt framhliðum með 
hlýlegri viðaráferð eða steypuáferð ef
þú kýst nútímalegan iðnaðarstíl.

Þú getur auðvitað blandað saman litum 
og áferðum að vild með opnum og 
lokuðum hirslum eins og þér hentar 
best til að útbúa eldhúsið sem þú óskar 
þér. Allar framhliðarnar eru auðveldar 
í umhirðu og varðar gegn raka, rispum 
og höggum sem þýðir að eldhúsið þitt 
þolir daglega notkun til margra ára.

Eldhúshurðir eru með 10 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122.
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ENHET hurðir og skúffuframhliðar

Hvítt 
Hvítar hurðir og skúffuframhliðar 
færa rýminu ferskt og bjart 
yfirbragð og allir litir regnbogans 
passa við þær. Fallegt og sígilt.

Fulningahurð, grátt
Grár grunnur færir rýminu notalegt 
og hlýlegt andrúmsloft. Tilvalið
ef þú vilt látlausan lit sem passar 
með öllu. Nútímalegt eða sígilt – 
þitt er valið.

ENHET hurðir og skúffuframhliðar

Hurð

60×60 cm 504.521.55 2.450,-
40×75 cm 304.521.61 2.250,-
60×75 cm 904.521.63 2.650,-
60×135 cm 105.160.17 3.750,-
30×180 cm 204.521.66 3.150,-

Framhlið á uppþvottavél
45×75 cm 004.997.73 2.450,-
60×75 cm 904.521.63 2.650,-

Skúffuframhlið
40×15 cm 404.521.65 750,-
60×15 cm 504.521.60 1.050,-
80×15 cm 704.521.59 1.250,-
40×30 cm, 2 í pk. 704.521.64 2.650,-
60×30 cm, 2 í pk. 804.521.68 2.850,-
80×30 cm, 2 í pk. 904.521.58 3.150,-

Skúffuframhlið á ofnaskáp
60×14 cm 604.574.78 1.050,-

Hurð

60×60 cm 004.576.69 2.850,-
40×75 cm 204.576.68 2.650,-
60×75 cm 804.576.70 3.450,-
60×135 cm 105.160.60 5.450,-
30×180 cm 604.576.66 4.150,-

Framhlið á uppþvottavél
45×75 cm 604.997.70 2.850,-
60×75 cm 804.576.70 3.450,-

Skúffuframhlið

40×15 cm 604.576.71 750,-
60×15 cm 204.576.73 1.050,-
80×15 cm 704.576.75 1.250,-
40×30 cm, 2 í pk. 404.576.72 3.150,-
60×30 cm, 2 í pk. 004.576.74 3.750,-
80×30 cm, 2 í pk. 504.576.76 4.150,-

Skúffuframhlið á ofnaskáp
60×14 cm 304.576.77 1.050,-
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Eikaráferð
Skynsemi og fegurð er góð blanda. 
Þynnan verndar gegn raka, 
rispum og höggum. Viðarmynstrið 
er fallegt og gefur yfirborðinu 
náttúrulegt og líflegt útlit.

Steypuáferð
Tilvalið ef þú vilt skapa nútímalegt 
en óheflað yfirbragð sem færir 
rýminu hlýlegt andrúmsloft. 
Mynstrið minnir á steinsteypu og 
þynnan er bæði endingargóð og 
auðveld í umhirðu.

ENHET hurðir og skúffuframhliðar

Hurð

60×60 cm 604.576.47 2.850,-
40×75 cm 804.576.46 2.650,-
60×75 cm 404.576.48 3.450,-
60×135 cm 605.160.53 5.450,-
30×180 cm 304.576.44 4.150,-

Framhlið á uppþvottavél
45×75 cm 204.997.72 2.850,-
60×75 cm 404.576.48 3.450,-

Skúffuframhlið

40×15 cm 204.576.49 1.050,-
60×15 cm 804.576.51 1.250,-
80×15 cm 904.576.55 1.450,-
40×30 cm, 2 í pk. 004.576.50 3.150,-
60×30 cm, 2 í pk. 604.576.52 3.750,-
80×30 cm, 2 í pk. 704.576.56 4.150,-

Skúffuframhlið á ofnaskáp
60×14 cm 504.576.57 1.250,-

Hurð

60×60 cm 704.576.99 3.250,-
40×75 cm 904.576.98 2.950,-
60×75 cm 304.577.00 4.150,-
60×135 cm 705.160.57 5.950,-
30×180 cm 304.576.96 5.150,-

Framhlið á uppþvottavél
45×75 cm 804.997.69 3.250,-
60×75 cm 304.577.00 4.150,-

Skúffuframhlið

40×15 cm 104.577.01 1.250,-
60×15 cm 704.577.03 1.450,-
80×15 cm 204.577.05 1.650,-
40×30 cm, 2 í pk. 904.577.02 3.550,-
60×30 cm, 2 í pk. 504.577.04 4.150,-
80×30 cm, 2 í pk. 004.577.06 4.550,-

Skúffuframhlið á ofnaskáp
60×14 cm 804.577.07 1.450,-
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Tilbúið í hvað sem er!
Þú veist aldrei hvað lífið býður upp á og 
því verður þú og heimilið þitt að vera 
búin undir óvæntar breytingar. Þess 
vegna býður ENHET upp á svona margar 
samsetningar sem hægt er að breyta og 
aðlaga með tímanum, þegar aðstæður 
þínar breytast – eða smekkur þinn.

Með fjölbreyttu úrvali af skápum og 
hillueiningum getur þú hannað eldhús 
sem hentar bæði þörfum þínum og stíl 
– þú getur meðal annars valið hilluein-
ingar í fallegum dökkappelsínugulum lit. 

Opnu hillueiningarnar nýta vel plássið 
yfir vaskinum og borðplötunni og henta 
vel til að hengja upp eldhúsáhöldin eða 
fyrir borðbúnaðinn sem þú notar oftast. 
Að geta valið um einingar í mismunandi 
breidd, dýpt og hæð gefur þér tækifæri 
á að nýta plássið til fulls. Það er auðvelt 
að aðlaga ENHET sem er með 10 ára 
ábyrgð, og því verður eldhúsið hagnýtur 
förunautur um ókomin ár. 

ENHET 
skápar og 
hillueiningar

ENHET eldhús eru með 10 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122. 
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ENHET skápar og hillueiningar

ENHET skápar

Úrval ENHET skápa gera þér kleift að fullnýta rýmið. 
Veldu þá sem henta þér og þínum þörfum best.

ENHET veggskápur með hillu, 60×30×60 cm. 
Skápurinn breytir svæðinu fyrir ofan háfinn í 
nytsamlegt geymslupláss. Hann er tilvalinn fyrir 
flöskur og krukkur – veitir þér góða yfirsýn. Breytir 
svæðinu fyrir ofan háfinn í nytsamlegt geymslupláss.
Hvítt 904.404.29 6.450,-

ENHET veggskápur með tveimur hillum. 
Veggskápur með tveimur hillum nýtir veggrýmið vel 
og auðveldar þér að ná í hlutina þína.
40×15×75 cm
Hvítt 104.404.47 4.150,-
Grátt 004.404.43 4.450,-
60×15×75 cm
Hvítt 204.404.56 5.650,-
Grátt 404.404.55 6.250,-
80×15×75 cm
Hvítt 404.404.41 6.650,-
Grátt 304.404.51 7.250,-

ENHET veggskápur með tveimur hillum. 
Veggskápur með tveimur hillum fyrir flöskur, krukkur 
og aðra hluti sem þú notar oft og vilt hafa innan 
seilingar.
40×30×75 cm
Hvítt 104.404.28 5.950,-
60×30×75 cm
Hvítt 504.404.12 6.950,-
80×30×75 cm
Hvítt 604.404.16 8.450,-

ENHET hár skápur með fjórum hillum. Hár skápur 
með fjórum hillum veitir nægt rými fyrir matvæli, 
handklæði og hreinsiefni án þess að taka mikið 
gólfpláss. Tilvalinn til að nýta veggpláss í litlu rými til 
hins ýtrasta.
30×30×180 cm
Hvítt 104.404.52 12.950,-
Grátt 204.404.42 13.950,-

ENHET hár skápur með tveimur hillum. 
Rúmgóður skápur sem rúmar vel fyrirferðamiklar 
hreinlætisvörur og þvottaefni. Bættu við tveimur 
ENHET hurðum, 60×75 cm og 60×135 cm, sem seldar 
eru sér.
60×60×210 cm
Hvítt 005.142.07 20.950,-

ENHET grunnskápur með hillu. Skápur með hillu 
sem veitir þér pláss til að geyma hluti á borð við 
skálar og lítil heimilistæki.
40×60×75 cm
Hvítt 104.404.14 6.950,-
60×60×75 cm
Hvítt 204.404.23 8.450,-
80×60×75 cm
Hvítt 804.404.20 10.950,-

ENHET grunnskápur með þremur skúffum. 
Skápurinn er með þremur hentugum skúffum fyrir 
allt frá litlum áhöldum til stórra potta. Þú getur sniðið 
skúffurnar að hlutunum þínum með innvolsi sem 
selt er sér. 
40×60×75 cm
Hvítt 404.404.22 13.950,-
60×60×75 cm
Hvítt 204.404.18 15.950,-
80×60×75 cm
Hvítt 304.404.27 18.950,-
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ENHET skápar og hillueiningar

ENHET skápar

ENHET hornklæðning. Viltu búa þér hornhirslu 
úr grunnskáp? Klæðningin býður þér upp á 
fleiri möguleika til að nýta plássið. Notaðu 
hornklæðninguna með  ENHET grunnskáp, 80 cm. 
Skápur og hurð eru seld sér.
Hvítt 804.404.15 4.350,-
Grátt 604.811.81 4.650,-
Eikaráferð 404.811.82 4.950,-

ENHET grunnskápur fyrir ofn, með skúffu. 
Skápurinn er hannaður fyrir innbyggðan ofn og 
þú getur bætt við ýmist innbyggðu helluborði eða 
ferðahellu. Stærð ofns: 60×60 cm. Aukageymslupláss 
í skúffunni fyrir pönnur, bökunarform eða 
skurðarbretti. 
60×60×75 cm
Hvítt 304.404.13 10.950,-

ENHET sökkull, 180×12 cm.

 Hvítt 704.563.55 2.450,-

ENHET fætur fyrir skáp, 12,5 cm, 2 í pakka. Passar á 
ENHET grunnskápa og háa skápa.
Hvítt 104.490.18 950,-
Kolgrátt 904.490.19 950,-

ENHET grunnskápur fyrir vask. Skápurinn er 
hannaður fyrir vask, blöndunartæki og innbyggt 
flokkunarkerfi. Hægt að bæta við HÅLLBAR 
flokkunarfötum. Með því að hafa flokkunarfötur 
undir vaskinum kemur þú upp snyrtilegri 
flokkunaraðstöðu.
60×60×75 cm
Hvítt 504.404.26 8.450,-

Fætur og sökkull fyrir skápa
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ENHET hillueiningar

Feldu óreiðuna í lokuðum skápum og stilltu upp 
fallegustu hlutunum þínum í opnum ENHET 
hillueiningum. Þú getur sýnt þinn stíl með hlutunum 
sem þú velur að sýna í hillunum og opnar hirslur 
gera eldhúsið léttara og meira flæðandi. Til að aðlaga 
eldhúsið enn meira að þínum stíl fást hillueiningarnar 
í mismunandi litum sem þú getur blandað saman eftir 
smekk – hafðu eldhúsið einlitt fyrir hefðbundið útlit eða 
bættu smá slettu af rauðum lit til að breyta til og gera 

það skemmtilegra. Opin hirsla veitir þér líka góða 
yfirsýn yfir hlutina þína og þú getur haft áhöldin sem 
þú notar mest í hillunum sem eru næst þér. Með því 
að blanda saman opnum og lokuðum hirslum getur 
þú hannað eldhús sem auðveldar þér ekki aðeins 
matarundirbúninginn heldur er einnig hagkvæmt og 
þægilegt og hvetur þig áfram í eldhúsinu, sem og vini 
og fjölskyldu að njóta þess með þér.

 

ENHET vegghilla – 30 cm djúp.

40×30×75 cm
Hvítt 904.489.44 6.950,-
Kolgrátt 604.489.45 6.950,-

ENHET hillueining, há.

30×30×180 cm
Hvítt 404.489.46 12.950,-
Kolgrátt 204.489.47 12.950,-
60×30×180 cm
Hvítt 804.489.54 17.950,-
Kolgrátt 704.489.64 17.950,-

60×30×75 cm
Hvítt 204.489.71 7.950,-
Kolgrátt 004.489.72 7.950,-

ENHET vegghilla – 15 cm djúp. 

40×15×75 cm
Hvítt 704.489.35 5.650,-
Kolgrátt 304.489.37 5.650,-

ENHET hillueining.

40×60×75 cm
Hvítt 204.489.52 7.950,-
Kolgrátt 004.489.53 7.950,-

60×60×75 cm
Hvítt 304.489.75 8.950,-
Kolgrátt 104.489.76 8.950,-

ENHET fætur fyrir hillueiningu, 12,5 cm, 2 í pakka. 
Passar á ENHET hillueiningar.
Hvítt 404.599.11 950,-
Kolgrátt 204.599.12 950,-

ENHET samsetningarsett fyrir eldhúseyju. 
Samsetningarsettið gerir þér kleift að setja upp 
eldhúseyjuna sem þig hefur alltaf dreymt um. Það 
er einfalt en gerir mikið fyrir eldhúsið. Með því getur 
þú fest saman tvær til þrjár hillueiningar sem saman 
mynda frístandandi eldhúseyju. Samsetningarsettið 
gerir það að verkum að hillueiningarnar standa 
stöðugar ásamt því að innihalda gólffestingar. Einnig 
er hægt að gera eldhúseyju með einni hillueiningu 
(40×60×75 cm eða 60×60×75 cm) sem fest er við vegg 
og borðplötu (hámarksstærð: 80×60 cm). Borðplatan 
er fest við vegginn með FIXA festingu fyrir borðplötu, 
galvaníserað.
40 cm
Hvítt 204.801.74 1.250,-
Kolgrátt 704.801.76 1.250,-
60 cm 
Hvítt 704.801.81 1.450,-
Kolgrátt 104.801.79 1.450,-

60×15×75 cm
Hvítt 004.489.67 6.650,-
Kolgrátt 804.489.68 6.650,-
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ENHET hilluinnlegg, hangandi, 26×28×15 cm. 
Hilluinnleggið bætir nýjum eiginleikum við ENHET 
hillueininguna. Það skiptir plássinu niður og skapar 
meira hirslupláss á augabragði – þú hengir það 
í raufarnar á hillueiningunum. Þú þarft ekki á 
verkfærum að halda og þarft ekki að bora í vegginn. 
Kolgrátt 704.657.55 1.150,-

ENHET slá fyrir snaga. Með slánni getur þú nýtt 
hvern þumlung undir ENHET hillueiningu. Með 
ENHET snögum og SKATTÅN ílátum á slánni færð þú 
nóg pláss fyrir hnífapör og áhöld í eldhúsinu, selt sér.
37 cm
Hvítt 104.657.39 550,-
Kolgrátt 704.657.36 550,-
57 cm
Hvítt 504.657.42 750,-
Kolgrátt 704.657.41 750,-

ENHET snúningshilla, 40×21 cm. Leiðist þér að vera 
alltaf að leita að hlutum sem hreinlega virðast hverfa 
í eldhúsinu? Þú getur leyst það á auðveldan hátt með 
því að setja þessa handhægu snúningshillu í ENHET 
hillueiningu. Þú getur fundið og nálgast það sem 
þú þarft með því að snúa hillunni. Hentar vel til að 
hafa kryddin þín nálægt helluborðinu og við höndina 
þegar þú eldar.
Kolgrátt 204.657.34 1.450,-

SKATTÅN ílát, 12×34 cm. Í stað þess að geyma hlutina 
ofan í skúffu getur þú haft hnífapör og kryddjurtir 
við höndina. Það er auðvelt að hengja ílátið á snaga 
undir eða á hliðina á ENHET vegghillu. Breytir rýminu 
undir ENHET vegghillunni í hagkvæmt hirslupláss.

304.657.57 250,-

ENHET snagi, 6×24 mm, 2 í pakka. Þú getur hengt 
snagana í raufarnar undir ENHET hillueiningu – eða á 
ENHET slá fyrir snaga, selt sér. Með snögunum getur 
þú breytt ónýttu rými í þægilegt hirslupláss. Tilvalið 
fyrir allt frá áhöldum að handklæðum í eldhúsinu. 
Þú getur einnig hengt SKATTÅN ílát á snagana til af 
skapa enn meira pláss, selt sér.
Hvítt 004.657.54 150,-
Kolgrátt 604.657.51 150,-

TAVELÅN tray, 2 í pakka. Í þessum bökkum er nóg 
af plássi, jafnvel í litlum rýmum. Þeir henta vel fyrir 
allt frá hnífapörum og kryddum til hárbursta og 
naglaþjala. Ef þú staflar þeim taka þeir jafnvel enn 
minna pláss. Bakkarnir passa fullkomlega í ENHET 
vegghillur, en þú getur að sjálfsögðu notað þá hvar 
sem er.

504.657.56 1.350,-

ENHET aukahlutir fyrir hillueiningar
Bættu við ENHET aukahlutum til að nýta hirslurnar til 
hins ýtrasta. Engin þörf á að bora!

ENHET skápar og hillueiningar



Grunneldhús á lágu verði
Til að auðvelda þér málið höfum við raðað 
saman skápum, hurðum,  borðplötu, 
hillum, skúffum, vaski, blöndunartæki og 
vatnslási. Það eina sem þú þarft að gera er 
að velja hnúða, höldur og heimilistæki. Þú 
getur keypt 

nýja eldhúsið í dag og haft það tilbúið 
fyrir kvöldmatinn. Tilbúnar  samsetningar 
má sjá á IKEA.is en þú getur einnig raðað 
skápum saman eftir eigin höfði. Allar 
einingar má sjá á  næstu síðum.

KNOXHULT
eldhús
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KNOXHULT eldhús

Það er einfalt að skipuleggja og setja upp KNOXHULT 
eldhús. Veldu þá samsetningu sem hentar þér best 
og svo heimilistæki, vask, blöndunartæki, hnúða og 
höldur. Þá er það tilbúið!

Grunnskápar

Veggskápar

KNOXHULT veggskápur með hurðum, 120×75 cm. Þú getur lagað skápinn 
að þínum þörfum með stillanlegum hillum. Skápar og framhliðar eru klædd 
með þynnu sem rispast síður og auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er 
auðvelt að festa hurðina á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd.

Hvítt 903.267.92 8.450,-

KNOXHULT veggskápur með hurðum, 120×75 cm. Þú getur lagað skápinn 
að þínum þörfum með stillanlegum hillum. Skápar og framhliðar eru klædd 
með þynnu sem rispast síður og auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er 
auðvelt að festa hurðina á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd.

Hvítt 103.267.91 4.450,-

KNOXHULT veggskápur með hurð, 60×75 cm. Þú getur lagað skápinn að þínum 
þörfum með stillanlegum hillum. Skápar og framhliðar eru klædd með þynnu sem 
rispast síður og auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er auðvelt að festa 
hurðina á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd.

Hvítt 404.963.10 5.750,-

KNOXHULT veggskápur með hurð, 40×75 cm. Þú getur lagað skápinn að 
þínum þörfum með stillanlegum hillum. Skápar og framhliðar eru klædd með 
þynnu sem rispast síður og auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er 
auðvelt að festa hurðina á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd.

Hvítt 503.267.89 3.950,-

KNOXHULT grunnskápur með hurðum og skúffu, 120 cm. Hægt að bæta við 
vaski. Í skápnum eru tvær stillanlegar hillur og því er hægt að aðlaga hirsluna eftir 
þörfum. Skáparnir og  framhliðarnar eru klædd með þynnu sem rispast síður og 
auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er auðvelt að festa hurðina á réttan 
stað. Hægt að stilla hæð, dýpt og breidd þeirra. Fæturnir eru  stillanlegir og því 
stendur skápurinn stöðugur, einnig á ójöfnu gólfi. 
Hvítt 303.267.90 17.950,-

KNOXHULT grunnskápur fyrir innbyggðan ofn, 180 cm. Skápar með 
skúffum sem renna auðveldlega og stillanlegum hillum. Plasthúðuð borðplatan 
þolir vel raka og hita og rispast síður. Skápar og framhliðar eru klædd með þynnu 
sem rispast síður og auðvelt er að þrífa. Með stillanlegum lömum er auðvelt að 
festa hurðina á réttan stað, hægt að stilla hæð, dýpt og breidd. Stendur stöðugur, 
líka á ójöfnu gólfi, þar sem fæturnir eru stillanlegir.
Hvítt 703.267.88 21.950,-

KNOXHULT grunnskápur í horn, 100 cm. Með grunnskáp í horn getur þú nýtt 
plássið til fulls og látið KNOXHULT eldhúsið þitt vera L eða jafnvel U-laga. Í 
skápnum er ein stillanleg hilla og því er hægt að aðlaga hirsluna eftir þörfum. 
Skáparnir og  framhliðarnar eru klædd með þynnu sem rispast síður og auðvelt 
er að þrífa. Með stillanlegum lömum er auðvelt að festa hurðina á réttan stað. 
Hægt að stilla hæð, dýpt og breidd þeirra. Fæturnir eru  stillanlegir og því stendur 
skápurinn stöðugur, einnig á ójöfnu gólfi.
Hvítt 004.861.29 15.950,-

KNOXHULT grunnskápur með skúffum, 40 cm. Skápur með skúffum sem 
renna auðveldlega. Plasthúðuð borðplatan þolir vel raka og hita og rispast síður. 
Skápar og framhliðar eru klædd með þynnu sem rispast síður og auðvelt er að 
þrífa. Stendur stöðugur, líka á ójöfnu gólfi, þar sem fæturnir eru stillanlegir.
Hvítt 903.267.87 11.950,-
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Aukahlutir

STÖDJA hnífaparabakki, 31×50 cm. 

Hvítt 501.772.23 395,-

STÖDJA hnífaparabakki, 51×50 cm.

Hvítt 001.772.25 495,-

STÖDJA áhaldabakki, 20×50 cm. 

Hvítt 401.772.28 295,-

SMÄCKER hnífaparabakki, 31×26 cm. 

Grátt 902.417.88 175,-

KNOXHULT eldhús

SUNNERSTA stillanleg grind með snögum, 
B45,7 cm. Lágmarkshæð 45 cm, hámarkshæð 65 cm. 
Hvítt 204.409.51 1.750,-

SUNNERSTA ílát, B12×D11×H13 cm. Passar á 
SUNNERSTA slá, rekka og smáeldhús.
Hvítt 503.037.35 95,-

SUNNERSTA snagar, 5 í pakka.   

Hvítt 403.037.26 95,-

SUNNERSTA eldhúsrúllustandur, 
B24,5×D11,5×H4,7cm. Burðarþol 1 kg.
Hvítt 204.439.21 350,-

SUNNERSTA slá með fjórum snögum og tveimur 
ílátum. L60×H14×D13 cm. Inniheldur: Eina slá, fjóra 
snaga og tvö ílát.
Hvítt 404.545.60 650,-

SUNNERSTA hilla, B25×D14×H5 cm. Burðarþol 2 kg. 

Hvítt 904.439.27 350,-

SUNNERSTA hilla/uppþvottagrind, 
B36,5×D15 cm. Burðarþol 4 kg.
Hvítt 304.439.30 450,-

SUNNERSTA eldhúshirsla, samsetning. Þarf 
ekki að bora/uppþvottagrind/snagar. B45,7 cm. 
Lágmarkshæð 45 cm, hámarkshæð 65 cm.
Hvítt 193.384.26 2.295,-

SUNNERSTA eldhúshirsla, samsetning. Þarf ekki að 
bora/uppþvottagrind/hilla/eldhúsrúllustandur/ílát. 
B45,7 cm. Lágmarkshæð 45 cm, hámarkshæð 65 cm.
Hvítt 793.384.28 2.995,-

SUNNERSTA eldhúshirsla, samsetning. Þarf ekki 
að bora/hilla/eldhúsrúllustandur/snagar. B45,7 cm. 
Lágmarkshæð 45 cm, hámarkshæð 65 cm.
Hvítt 693.384.24 2.645,-
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Fjölhæft og hagkvæmt
Með SUNNERSTA smáeldhúsinu getur 
þú sett upp opið og snyrtilegt eldhús 
þar sem lítið er af plássi. Eldhúsið  hentar 
afar vel í litlum íbúðum, bílskúrum 
og gestahúsum. Bættu við snögum 
og ílátum fyrir áhöldin og fáðu meira 
borðpláss með hjólavagni. Bættu við 

TILLREDA ferðaspanhellu og kæli og þú 
ert með allt sem þarf í eldhúsið. Það er 
lítill vandi að kaupa smáeldhúsið, koma 
því heim, setja það upp og taka það með 
þér ef þú flytur.

SUNNERSTA
smáeldhús

SUNNERSTA smáeldhús,
B112×D56×H139 cm. Sjá kafla um vaska 
og blöndunartæki.

903.020.79 17.950,-

SUNNERSTA snagar, 5 í pakka.   

Hvítt 403.037.26 95,-

SUNNERSTA ílát, B12×D11×H13 cm. 
Passar á SUNNERSTA slá, grind og 
smáeldhús.
Hvítt 503.037.35 95,-

SUNNERSTA eldhúsrúllustandur, 
B24,5×D11,5×H4,7cm. Burðarþol 1 kg.
Hvítt 204.439.21 350,-

SUNNERSTA slá með fjórum snögum 
og tveimur ílátum. L60×H14×D13 cm. 
Inniheldur: Eina slá, fjóra snaga og 
tvö ílát.
Hvítt 404.545.60 650,-

SUNNERSTA hilla/uppþvottagrind, 
B36,5×D15 cm. Burðarþol 4 kg.
Hvítt 304.439.30 450,-

SUNNERSTA hilla, B25×D14×H5 cm. 
Burðarþol 2 kg. 
Hvítt 904.439.27 350,-
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Bjartara líf í eldhúsinu
Góð lýsing er nauðsynleg í hverju 
eldhúsi. Þess vegna bjóðum við upp á 
ljósalínur sem eru sérstaklega hannaðar 
til að passa fyrir eldhússkápana okkar. 
Innbyggð lýsing í eldhúsið er góð leið 
til að sýna uppáhalds borðbúnaðinn 
þinn í glerskápum og lýsa upp 
innihaldið í skúffunum. Góð lýsing 
lífgar upp á eldhúsið með því að lýsa 
upp eldhússkápana, borðplötuna og 
veggplöturnar.

Bættu svo um betur með ljósdeyfi og 
þráðlausri ljósastýringu. Allt sem þú 

þarft er TRÅDFRI fjarstýring. Eða notaðu 
TRÅDFRI gátt og appið til að stjórna 
hverjum ljósgeisla með snjalltækinu 
þínu. Við köllum það IKEA ljósastýringu.

Hljóð, eins og lýsing, hefur mikil áhrif 
á líðan. Hvort tveggja hefur áhrif á 
andrúmsloftið á heimilinu og eru mjög 
persónubundin – hvert og eitt okkar 
hefur sínar skoðanir á hljóðstyrk, 
birtustigi og hvað megi flokka undir 
góða tónlist. Líkt og lýsing er hljóð 
menningarlega og félagslega mikilvægt; 
það færir fólk saman.

Lýsing 
og hljóð
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Hljóð geta umbreytt 
andrúmslofti heimilisins.
Því þarf aðeins einn takka 
til að breyta slæmum degi 
í góðan.

Skúffulýsing auðveldar 
þér að finna það sem þig 
vantar, meira að segja 
í miðnætur bröltinu. 
Ljósin kvikna og slökkna 
sjálfkrafa þegar þú opnar 
og lokar skúffunni.

Ljóskastarar veita beina 
lýsingu sem hentar 
vel í smærri rými og í 
glerskápa.

Borðlýsing á að gefa þér 
skýra og góða yfirsýn yfir 
allt sem þú ert að gera í 
 eldhúsinu.

Skápaljós lýsa 
upp uppáhalds 
eldhúshurðirnar þínar 
og skapa þægilega 
stemningu í öllu 
eldhúsinu.



Lýsing

Lýsing fyrir METOD

MITTLED er nett og auðvelt í uppsetningu. Þú notar bara eina tengisnúru 
fyrir hverja ljósaröð þar sem einingarnar tengjast saman á auðveldan hátt.

MITTLED LED borðlýsing. Passar fullkomlega 
á skápana þína. Notaðu með TRÅDFRI LED 
spennubreyti, VÅGDAL tengisnúru og FÖRNIMMA 
rafmagnssnúru sem selt er sér. Hægt að deyfa með 
TRÅDFRI þráðlausum ljósdeyfi og TRÅDFRI gáttinni 
sem selt er sér.

Hvítt
40 cm, 4,0 W, 300 lm 403.535.37 4.990,-
60 cm, 5,5 W, 480 lm 803.596.17 5.490,-
80 cm, 7,5 W, 640 lm 503.596.33 6.290,-

MITTLED LED ljóskastari. Veitir beina lýsingu sem 
hentar vel í smærri rými. Notaðu með TRÅDFRI LED 
spennubreyti og FÖRNIMMA rafmagnssnúru sem 
selt er sér. Hægt að deyfa með TRÅDFRI þráðlausum 
ljósdeyfi og TRÅDFRI gáttinni sem selt er sér. Hægt 
að setja upp með meðfylgjandi hlíf eða fella inn. 
Ø6,8 cm.

Állitt
2,2 W, 150 lm 104.353.99 1.790,-
Hvítt
2,2 W, 150 lm 304.353.98 1.790,-

MITTLED LED ljósalengja í skúffu. Þú getur fengið 
lýsingu í allar IKEA eldhússkúffurnar þínar. Þá 
finnur þú alltaf það sem þig vantar, meira að segja í 
miðnætursnarlinu. Það kviknar og slökknar sjálfvirkt 
á ljósinu þegar þú opnar og lokar skúffunni. Notaðu 
með ANSLUTA LED spennubreyti með snúru, 19 W, 
sem er seldur sér.

Hvítt
36 cm, 2,0 W, 50 lm 304.635.17 2.990,-
56 cm, 2,0 W, 50 lm 804.635.48 3.690,-
76 cm, 3,5 W, 100 lm 204.635.65 4.290,-

MITTLED línan
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Ómissandi með skápunum – lýsir upp innihaldið og skapar notalegt an-
drúmsloft í rýminu. Settu þau ofan á fataskápana í svefnherberginu og 
hirslur og skápa í stofunni, eldhúsinu og forstofunni. YTBERG og TVÄRHULT 
ljósin er hægt að deyfa með TRÅDFRI fjarstýringu (seld sér) sem þú getur 
notað til að stýra allt að tíu snjallljósum sem bregðast við samtímis og á 
sama hátt – hvort sem þú ert að deyfa, slökkva eða kveikja. Þú getur sett 
þau upp með lími eða skrúfum. Mest má tengja saman sex ljós.

YTBERG skápaljós. Þú getur beygt, sveigt og fært 
þetta netta ljós til hliðanna svo að mjúkt ljósið skíni 
beint yfir hillueininguna eða skápinn. Góður kostur ef 
það er lítið bil á milli skáps og lofts.

Svart 605.278.91 1.790,-
Hvítt 005.168.19 1.790,-

TVÄRHULT skápaljós. Þetta ljós gefur þér færi á að 
beina ljósinu nákvæmlega þar sem þú vilt fyrir ofan 
hillueininguna eða skápinn. Það er hægt að halla lam-
pahausnum svo þú getur einnig beint ljósinu að inni-
haldi hirslunnar.

Svart 605.168.21 3.490,-

Skápaljós



Lýsing fyrir METOD

Lýsing
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Hljóð geta umbreytt andrúmslofti heimilisins. Því 
þarf aðeins einn takka til að breyta slæmum degi í 
góðan. Hengdu SYMFONISK hillu með WiFi-hátalara 
á KUNGSFORS veggslá og sparaðu þannig dýrmætt 
borðpláss. Á SYMFONISK snaga fyrir hátalara er efni 
sem dregur úr aukahljóðum sem myndast þegar 
hátalarinn hangir á slá.

SYMFONISK snagi fyrir hátalara. 
Hengdu SYMFONISK hillu með 
hátalara á vegg til að spara pláss í 
eldhúsinu. Þú getur auðveldlega fest 
hátalarann á slár eins og KUNGSFORS 
eða HULTARP með þessum snaga 
– og sparað dýrmætt pláss á 
eldhúsbekknum.

Svart 504.443.25 950,-

Náðu í Sonos appið til 
að setja upp SYMFONISK 
hátalarana þína og byrjaðu 
að streyma tónlist frá hvaða 
tæki sem er – snjallsíma, 
spjaldi eða tölvu. Þegar 
vini ber að garði geta þeir 
líka náð í appið og uppfyllt 
plötusnúðsdrauminn.

SYMFONISK hilla með WiFi-hátalara. 
Hafðu hátalarann láréttan eða 
lóðréttan, eða festu hann á vegg og 
fáðu hentuga hillu. Hjálpar þér að 
nýta plássið vel ásamt því að geta fyllt 
rýmið af hljóði.

Svart 505.065.73 19.950,-
Hvítt 505.065.87 19.950,-

SYMFONISK hljóðstýring. Settu rétta 
lagið á fyrir öll tilefni – frá eldhúsinu, 
svefnherberginu eða hvaðan sem er á 
heimilinu. Með fjarstýringunni stjórnar 
þú SYMFONISK hátölurum ásamt 
öðrum Sonos hátölurum hvar sem er á 
heimilinu. Notaðu með TRÅDFRI gátt, 
sem seld er sér.

Svart 404.337.80 2.250,-
Hvítt 603.704.80 2.250,- 

Með TRÅDFRI gátt getur þú stýrt öllum ljósgjöfum sem tengdir eru 
við TRÅDFRI spennubreyti með IKEA Home smart appinu eða með 
raddstýringu. Skapaðu mismunandi stemningu með því að breyta 
lýsingunni með IKEA ljósastýringu.

TRÅDFRI línan

TRÅDFRI þráðlaus ljósdeyfir.

Hvítt 704.085.95 1.090,-
TRÅDFRI gátt. TRÅDFRI gátt og app 
gera þér kleift að stjórna hverjum 
ljósgjafa fyrir sig, skapa mismunandi 
birtustillingar – og stjórna þeim með 
IKEA Home smart appinu eða með 
öðrum ljósastýringarkerfum eins og 
Apple HomeKit, Amazon Alexa eða 
Google Home.

Hvítt 403.378.06 5.250,-

TRÅDFRI LED spennubreytir. Notaðu 
með FÖRNIMMA rafmagnssnúru, 
sem seld er sér. Hægt að nota með 
TRÅDFRI fjarstýringu og TRÅDFRI 
gátt.

Upp að 10 W 503.561.87 2.690,-
Upp að 30 W 603.426.56 4.290,-

STYRBAR fjarstýring. Með 
fjarstýringunni getur þú kveikt, slökkt, 
skipt úr hlýrri í kalda lýsingu og deyft 
lýsinguna eftir stemningunni hverju 
sinni.
Hvítt 304.883.63 1.490,-
Ryðfrítt stál 104.352.24 2.490,-

SYMFONISK hátalarar

Snúrur og IKEA LED spennubreytar 

FÖRNIMMA rafmagnssnúra, 3,5 
m. Þú getur tengt allt að tíu ljós við 
rafmagn með snúrunni – og kveikt, 
slökkt og deyft lýsinguna á öllum 
ljósunum samtímis með TRÅDFRI 
þráðlausum ljósdeyfi.

504.468.81 895,-

VÅGDAL tengisnúra 3,5 m. Notað til 
að tengja MITTLED borðlýsingu við 
TRÅDFRI LED spennubreyti.
Hvítt  704.636.00 995,-

ANSLUTA LED spennubreytir 19 W. 
Með spennubreytinum getur þú slökkt 
og kveikt á öllum tengdum ljósum 
með einum rofa.
Hvítt  804.058.41 1.590,-

FÖRNIMMA millistykki. Hægt að 
nota til að tengja saman TRÅDFRI LED 
spennubreyta með einni tengingu 
við rafmagn, til dæmis á milli tveggja 
stakra veggskápa.

L2 m 303.946.99 895,-
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Borðplötur
Eldhúsið er hjarta heimilisins þar sem 
allir koma saman. Hvernig það lítur 
út og hvernig það virkar skiptir máli. 
Jafnvel þó að hurðir og skúffuframhliðar 
segi mest um útlit eldhússins þá hefur 
borðplatan mikil áhrif á heildarútlitið. 
En útlit  borðplötunnar er ekki það eina 
sem skiptir máli, hún hefur líka áhrif 
á hvernig  eldhúsið virkar. Þegar þú 
velur borðplötu er ýmislegt sem þarf 
að hafa í huga, meðal annars útlit, 

endingartími, viðhald, lífsstíll og verð. 
Borðplöturnar okkar fást tilbúnar í 
tveimur lengdum og tveimur þykktum 
og eru úr endingargóðum  efniviðum 
með mismunandi útliti og áferðum. Hver 
og ein hefur sína kosti þegar það kemur 
að endingu og þoli fyrir vökva og hita.

Svona velur þú borðplötu:

01 02 03

Hefur þú efni á því sem 
þig langar í? Stíllinn þarf 
ekki að kosta mikið, 
borðplöturnar okkar fást 
í miklu úrvali af efnivið 
og útliti og henta þínum 
þörfum, stíl og veski.

Hvaða efnivið kýst þú? 
Þegar þú velur efniviðinn 
skaltu hafa í huga hversu 
öflug borðplatan þarf að 
vera, hversu mikið þú vilt 
þurfa að  viðhalda henni 
og hvernig þú vilt að hún 
komi út í  eldhúsinu.

Borðplöturnar fást í 
tveimur lengdum sem 
þú getur sagað niður svo 
þær passi.  

Gerðar til að endast
Þegar við prófum borðplöturnar okkar látum við 
þær reyna allt sem þær þurfa að þola í eldhúsinu: 
Vökva, olíu, hita, gufu, högg,  árekstra og rispur. 
Eftir allar þessar prófanir erum við fullviss um að 
borðplatan endist vel.

IKEA borðplötur eru með 
25 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122.
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Efniviður
Plasthúð
Plasthúðaðar borðplötur eru með þynnu sem þrykkt er á 
spónaplötu. Þær eru svo meðhöndlaðar með hita og þrýstingi 
til að herða yfirborðið og gera endingargóða plastáferð. 
Plasthúðaðar  borðplötur eru á góðu verði, auðveldar í 
umhirðu og fást í  mörgum litum og gerðum.

Þykkur spónn
Borðplötur úr þykkum spóni gefa eldhúsinu hlýlegt yfirbragð 
með náttúrulegum viðarlitum og -mynstrum. Þær eru 
formeðhöndlaðar svo auðvelt sé að setja þær upp og hægt er 
að pússa þær og meðhöndla eftir þörfum. Nýstárleg tæknin 
gerir það það verkum að við getum boðið upp á mynstur og 
útlit sem annars væri erfitt og dýrt að ná fram – en á sama 
tíma nýtum við hráefnin mun betur.



Plasthúðaðar borðplötur – 2,8 cm þykkar

EKEBACKEN og LILLTRÄSK borðplötur eru 2,8 cm þykkar og 
plasthúðaðar. Þær eru endingargóðar, auðveldar í umhirðu og fást 
í ýmsum litum og áferðum (klassískar, mattar og jafnvel mjúkar). 
Hægt er að saga þær niður í þá lengd sem þarf og fela sárið með 
meðfylgjandi kantlistum.

LILLTRÄSK borðplata, hvít, D63,5 cm

L123×2,8 cm 004.798.74 5.950,-
L186×Þ2,8 cm 502.427.23 6.950,-
L246×Þ2,8 cm 902.427.21 7.950,-

EKBACKEN borðplata, tvíhliða, hvít með hvítum kanti, 
D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 402.913.42 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 202.913.43 10.950,-

EKBACKEN borðplata, hvít, marmaraáferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 703.356.22 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 003.356.25 10.950,-

EKBACKEN borðplata, dökkgrá/marmaraáferð, D63,5 
cm.

L186×Þ2,8 cm 403.971.69 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 403.971.74 10.950,-

EKBACKEN borðplata, ljósgrá, steypuáferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 303.954.39 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 503.954.43 10.950,-

EKBACKEN borðplata, tvíhliða, ljósgrá með hvítum 
kanti, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 402.913.42 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 202.913.43 10.950,-

EKBACKEN borðplata, asksáferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 503.376.17 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 903.376.20 10.950,-

EKBACKEN borðplata, svört, fín steináferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 302.743.62 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 902.743.64 10.950,-

EKBACKEN borðplata, mött kolgrá, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 004.090.13 12.950,-
L246×Þ2,8 cm 104.090.17 16.950,-

Borðplötur

EKBACKEN borðplata, matt drappað/mynstrað, 
þynna, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 003.971.85 8.950,-

L246×Þ2,8 cm 203.971.89 10.950,-

EKBACKEN borðplata, steypuáferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 203.356.48 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 603.356.51 10.950,-
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Plasthúðaðar borðplötur – 2,8 cm þykkar

SÄLJAN borðplata, hvít, D63,5 cm. 

L186×Þ2,8 cm 502.022.08 9.950,-
L246×Þ2,8 cm 602.022.17 11.950,-

SÄLJAN borðplata, hvít, fín steináferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 502.830.54 9.950,-
L246×Þ2,8 cm 202.830.55 11.950,-

SÄLJAN borðplata, ljósgrá/gróf steináferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 503.972.01 9.950,-
L246×Þ2,8 cm 603.972.05 11.950,-

Plasthúðaðar borðplötur – 3,8 cm þykkar

SÄLJAN og HÄLLESTAD borðplötur eru 3,8 cm þykkar, plasthúðaðar 
og ýmist með rúnnuðum eða beinum kanti. Þær eru endingargóðar, 
auðveldar í umhirðu og fást í ýmsum litum og áferðum. Hægt er að 
saga þær niður í þá lengd sem þarf og fela sárið með meðfylgjandi 
kantlistum.

SÄLJAN borðplata, svört, marmaraáferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 203.356.86 9.950,-
L246×Þ2,8 cm 003.356.87 11.950,-

SÄLJAN borðplata, svört, gróf steináferð, D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 702.022.07 9.950,-
L246×Þ2,8 cm 702.022.12 11.950,-

Borðplötur

SÄLJAN borðplata, drappað/fín steináferð.

L186×Þ3,8 cm 404.391.26 9.950,-
L246×Þ3,8 cm 604.391.30 11.950,-

SÄLJAN borðplata, eikaráferð.

L186×Þ3,8 cm 604.391.73 9.950,-
L246×Þ3,8 cm 804.392.09 11.950,-
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EKBACKEN borðplata, brún hnotuáferð,  D63,5 cm.

L186×Þ2,8 cm 904.429.80 8.950,-
L246×Þ2,8 cm 104.429.84 10.950,-



Borðplötur með þykkum spóni – 3,8 cm þykkar

Náttúrulegur og endingargóður viðurinn gefur eldhúsinu hlýlegt 
útlit og gerir hverja borðplötu einstaka. Borðplötur með þykkum 
viðarspóni eru úr spónaplötu sem er klædd með 3 mm lagi af við til 
að auka endingu og gæði. Þessi samsetning gerir það að verkum að 
borðplatan er mun ólíklegri til að svigna, springa eða klofna og er 
ekki eins viðkvæm fyrir raka. Þessi aðferð notar minna af við og því 
drögum við úr umhverfishárifum. Borðplötur með þykkum spóni fást 
í mismunandi viðartegundum og verða fallegri með tímanum þegar 
náttúruleg litbrigði viðarins verða dýpri. Þær eru formeðhöndlaðar 
með harðvaxolíu og því tilbúnar til notkunar og hægt er að pússa þær 
upp og bera á þær eftir þörfum. Hægt er að saga þær niður í þá lengd 
sem þarf og fela sárið með meðfylgjandi kantlistum.

Askur 
Askur er ljós harðviður með fallegri áferð. 
Hann er harðger og sterkur, en á sama tíma 
sveigjanlegur efniviður með mikla seiglu og 
fallega áferð sem dökknar smám saman með 
tímanum. Askurinn er þungur að eðlisfari og 
gefur borðplötunni gegnheilt útlit.

Hnota
Hnota er tiltölulega þung, hörð og 
endingargóð. Náttúrulegur litbrigði 
hennar er allt frá ljósbrúnum að 
dökksúkkulaðibrúnum litum sem auka 
hlýleika eldhússins. Hnota lýsist upp með 
tímanum. Hún er margbreytileg í lit og 
viðaræðarnar mynda fjölbreytileg mynstur.

Birki
Birki er með fíngerðum viðaræðum og 
ljósum satíngljáa sem dökknar með 
tímanum. Í því sjást oft kvistir og ljósbrúnn 
kjarnviður, sem gefa borðplötunni einstakt 
og náttúrulegt útlit.

Eik
Eik er mjög hörð, þung og endingargóð. 
Viðaræðarnar eru áberandi og falleg 
litbrigðin eru allt frá ljósbrúnum að 
rauðbrúnum lit sem dekkist með aldrinum.

Borðplötur
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Borðplötur með þykkum spóni – 3,8 cm þykkar

MÖLLEKULLA borðplata, eik.

L186×Þ3,8 cm 702.992.47 26.950,-
L246×Þ3,8 cm 502.992.48 31.950,-

KARLBY borðplata, hnota.

L186×Þ3,8 cm 303.351.91 22.950,-
L246×Þ3,8 cm 003.352.01 28.950,-

SKOGSÅ borðplata, eik.

L186×Þ3,8 cm 803.829.86 35.950,-
L246×Þ3,8 cm 003.829.90 39.950,-

BARKABODA borðplata, hnota.

L186×Þ3,8 cm 903.314.68 35.950,-
L246×Þ3,8 cm 503.314.70 39.950,-

KARLBY borðplata, eik.

L186×Þ3,8 cm 703.351.89 21.950,-
L246×Þ3,8 cm 603.351.99 24.950,-

KARLBY borðplata, birki.

L186×Þ3,8 cm 103.351.87 18.950,-
L246×Þ3,8 cm 003.351.97 22.950,-

PINNARP borðplata, askur.

L186×Þ3,8 cm 003.722.98 29.950,-
L246×Þ3,8 cm 003.723.02 33.950,-

Borðplötur

PINNARP borðplata, hnota.

L186×Þ3,8 cm 404.662.28 29.950,-
L246×Þ3,8 cm 204.662.29 33.950,-

VRENA borðplata, eik.

L186×Þ2,8 cm 004.371.67 18.950,-
L246×Þ2,8 cm 704.371.59 21.950,-
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Frágangur
Fáðu sem mest út úr borðplötunni þinni 
með aukahlutum fyrir borðplötur.

FIXA festing fyrir borðplötu. Heldur borðplötunni 
styrkri og stöðugri eftir uppsetningu.

Galvaníserað 702.746.28 550,-/stk.

FIXA samskeytalisti fyrir borðplötur. FIXA samskeytalisti er einungis 
ætlaður fyrir borðplötur með beinum kanti. Kemur í veg fyrir að vatn komist 
á milli samskeytanna.

63,5×1×1,8 cm 303.392.88 550,-

FIXA gufuvörn, krómhúðað. Það þarf að setja FIXA 
gufuvörn undir borðplötuna fyrir ofan uppþvottavélina 
til að vernda plötuna gegn raka.

Krómhúðað 043.750.85 950,-

Til að verja og styðja borðplötuna

STOCKARYD viðarolía. Til notkunar innandyra. 
Til að tryggja að borðplatan eldist vel skaltu bera 
STOCKARYD viðarolíu reglulega á hana; hún gefur 
yfirborðinu fallegan gljáa, verndar viðinn og lengir 
endingartíma.

500 ml 202.404.62 1.790,-

Borðplötur
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Svona mælir þú borðplötuna 

Byrjaðu á að mæla borðplötuna frá  horninu 
þar sem hún er fest við vegginn. Tryggðu að 
mælingarnar séu samsíða veggnum og alltaf 
frá sama punktinum. Þegar dýptin er mæld, 
skaltu byrja upp við vegg og mæla út. Ekki 
gleyma að bæta við 1,5 cm sem borðplatan 

á að ná út fyrir skápana. Ef þú þarft að mæla 
fyrir frístandandi borðplötu, til dæmis á 
 eldhúseyju, byrjar þú bara á einni hliðinni 
og bætir við 3 cm sem borðplatan á að ná út 
fyrir skápana.

Til að mæla fyrir vaski byrjar 
þú á sama stað og þegar 
þú tókst hin málin og mælir 
þangað sem þú vilt að  miðjan á 
vaskinum verði.

Borðplötur

PINNARP borðplata.  
Askur, L186×Þ3,8 cm.  
003.722.98

29.950,-
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Veggplötur
Veggplötur sem falla að þínum stíl!
Veggplötur eru fljótleg leið til að bæta 
við lit og áferð í eldhúsið þitt, þær 
vernda veggina fyrir vatnsslettum, 
fitublettum og óhreinindum og það er 
auðvelt að þrífa þær. Þær falla vel að þar 
sem borðplatan mætir veggnum og gefa 

þér það útlit sem þú vilt hafa í eldhúsinu. 
Fást í mismunandi litum og áferðum 
þar sem þú getur svo valið um tvær 
mismunandi hliðar.

Veggplötur eru með 25 ára ábyrgð. 
Nánari upplýsingar á bls. 122.
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Veggplötur

LYSEKIL veggplöturnar eru einfaldar í uppsetningu, þú 
styttir þær bara niður í æskilega stærð og setur þær 
á vegginn. Fylgdu samsetningaleiðbeiningunum sem 
fylgja og þér getur ekki mistekist.

LYSEKIL veggplata, tvíhliða, hvítt/
ljósgrátt steypuáferð.

L120×55 cm  803.963.99 4.950,-

LYSEKIL veggplata, tvíhliða, 
koparáferð/ryðfrítt stál.

L120×55 cm  304.829.74 6.950,-

LYSEKIL listi fyrir veggplötu, ál. 

L120×55,4 cm 803.351.17 1.950,-/stk.

Veggplötur

LYSEKIL veggplata, tvíhliða, hvít 
marmaraáferð/svart/hvítt mósaík.
L119,6×55 cm 404.644.32 4.950,-
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Vaskar

Lífæð eldhússins
Vaskurinn og svæðið þar í kring er eitt 
umsetnasta svæðið í eldhúsinu. Þar gerir 
þú allt frá því að undirbúa matinn og 
hreinsa grænmeti til að geyma óhreina 
diska og vaska upp. Til að gera lífið eins 

auðvelt og hægt er þarftu að hafa það 
í huga hvernig þú vinnur í eldhúsinu 
þegar þú velur vaskinn og aukahlutina í 
kringum hann.  

Svona velur þú vask

01 02 03

Hversu mikið pláss 
hefur þú ráðstafað fyrir 
vaskinn? Vaskaskáparnir 
okkar fást 40, 60 og 80 
cm breiðir.

Hafðu í huga hvernig 
þú berð þig að þegar 
þú  undirbýrð matinn 
og einnig hvernig þú 
vaskar upp. Ert þú með 
uppþvottavél eða  kemur 
þú til með að vaska upp 
í höndunum? Þarftu 
einfaldan vask, tvöfaldan 
vask eða vask með 
 vaskaborði?

Bættu svo við 
 aukahlutum sem hjálpa 
þér að halda öllu til haga 
í og í kringum vaskinn, 
hvort sem þú ert að 
 undirbúa matinn eða 
vaska upp (sjá bls. 120).

Pípulagnir
Láttu fagmann um að tengja vaskinn og blöndunartækin frá 
 okkur. Þannig getur þú verið viss um að öll rör og þéttingar 
séu á sínum stað – og þá er hægt að sleppa við dýrkeypta 
vatnsleka.

Við höfum prófað eldhúsvaskana okkar til að 
tryggja að þeir þoli daglegt líf í eldhúsinu. Allir 
vaskarnir okkar eru með 25 ára ábyrgð (nema 
FYNDIG). Nánari upplýsingar á bls. 122.
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Vaskarnir okkar
Einfaldir vaskar
Þar sem pláss er takmarkað er einfaldur vaskur 
hentugur. Þar að auki er auðvelt að þvo stóra potta og 
pönnur í einu stóru hólfi. Bættu við aukahlutum fyrir 
vaskinn til að nýta hann eins vel og mögulegt er (sjá 
bls. 120).

Tvöfaldir vaskar
Tvö vaskahólf henta vel þegar mikið er um að vera. Til 
dæmis ef annað hólfið er að fyllast af óhreinum diskum 
getur þú samt notað hitt hólfið til að hreinsa grænmeti 
eða eitthvað annað.

Vaskar með einu og hálfu hólfi
Eitt og hálft hólf hefur sömu kosti og tvöfaldir vaskar, 
en taka minna pláss.

Vaskar með vaskaborði
Vaskur með vaskaborði hentar vel til að þurrka diskana 
þar sem bleytan rennur niður á borðið og svo aftur 
ofan í vaskinn. Hægt er að snúa vaskinum svo þú getur 
valið hvort vaskaborðið sé hægra eða vinstra megin við 
vaskinn.



Vaskar

BOHOLMEN vaskur, einfaldur, 47×30 cm. Hægt 
er að undirlíma vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 991.575.01 9.900,-

 

HAVSEN vaskur, einfaldur, 53×47 cm. Hægt að 
bæta við GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, 
til að nýta plássið við vaskinn sem best. Keramik.

Hvítt 392.537.13 17.900,-

HAVSEN vaskur, einfaldur, 62×48 cm. Hægt að 
bæta við GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, 
til að nýta plássið við vaskinn sem best. Keramik. 

Hvítt 192.537.14 27.900,-

KILSVIKEN vaskur, einfaldur, 56×46 cm. Hægt er að 
undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu 
en pakkað sér.

Svört kvarsblanda 593.370.24 36.450,-

 

KILSVIKEN vaskur, einfaldur, Ø47 cm. Hægt er að 
undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu 
en pakkað sér.

Svört kvarsblanda 293.370.30 28.450,-

 

KILSVIKEN vaskur með vaskaborði, einfaldur, 
72×46 cm. Hægt er að undirlíma vaskinn. LILLVIKEN 
lok er innifalið í verðinu en pakkað sér. Hægt er að 
snúa vaskinum svo þú getur valið hvort vaskaborðið 
sé hægra eða vinstra megin.

Svört kvarsblanda 893.370.27 36.450,-

 

Passa í 40 cm skápa

Passa í  60 cm skápa

KILSVIKEN vaskur, einfaldur, 56×46 cm. Hægt er að 
undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu 
en pakkað sér.

Grá/dröppuð kvarsblanda 093.370.26 36.450,-
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Vaskar

Passa í  60 cm skápa

VATTUDALEN vaskur með vaskaborði, 1½ hólf, 
88×53 cm. Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt er að 
snúa vaskinum svo þú getur valið hvort vaskaborðið 
sé hægra eða vinstra megin. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.
Ryðfrítt stál 891.581.91 22.900,-

FYNDIG vaskur, einfaldur, 46×40 cm. Hægt að bæta 
við GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að 
nýta plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 591.580.03 6.900,-

HILLESJÖN vaskur, einfaldur, 56×46 cm. Hægt 
er að undirlíma vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.
Ryðfrítt stál 794.017.35 15.900,-

NORRSJÖN vaskur, einfaldur, 37×44 cm. Hægt er 
að undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í 
verðinu en pakkað sér. Hægt að bæta við NORRSJÖN 
aukahlutum fyrir vaska, til að nýta plássið við vaskinn 
sem best.
Ryðfrítt stál 491.576.50 33.450,-

NORRSJÖN vaskur, einfaldur, 54×44 cm. Hægt er 
að undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í 
verðinu en pakkað sér. Hægt að bæta við NORRSJÖN 
aukahlutum fyrir vaska, til að nýta plássið við vaskinn 
sem best.

Ryðfrítt stál 491.579.09 48.450,-

HILLESJÖN vaskur, eitt og hálft hólf, 58×46 cm. 
Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt er að snúa 
vaskinum svo þú getur valið hvort stærra hólfið 
sé hægra eða vinstra megin. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 491.406.31 19.900,-

BREDSJÖN vaskur, einfaldur, 60×69 cm. 
LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu en pakkað sér. 
Blöndunartækið þarf að vera minnst 21 cm að lengd.

Ryðfrítt stál 492.895.56 58.450,- 

LÅNGUDDEN vaskur, einfaldur, 46×46 cm. 
Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 591.573.91 12.900,-

LÅNGUDDEN vaskur, einfaldur, 56×53 cm. 
Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 291.574.77 15.900,-

AMMERÅN vaskur, einfaldur, 60×63,5 cm. Fer á 
milli tveggja 2,8 cm þykkra borðplatna og því þarft 
þú ekki að saga úr fyrir vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.
Ryðfrítt stál 591.581.64 24.900,-

BOHOLMEN vaskur, einfaldur, 45×15 cm. Hægt er 
að undirlíma vaskinn. 

Ryðfrítt stál 791.574.94 9.900,-

VATTUDALEN vaskur með vaskaborði, einfaldur, 
69×47 cm. Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt er að 
snúa vaskinum svo þú getur valið hvort vaskaborðið 
sé hægra eða vinstra megin. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 691.581.68 13.900,-

VATTUDALEN vaskur með vaskaborði, einfaldur, 
86×47 cm. Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt er að 
snúa vaskinum svo þú getur valið hvort vaskaborðið 
sé hægra eða vinstra megin. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.
Ryðfrítt stál 291.581.89 18.900,-
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HAVSEN vaskur, tvöfaldur, 82×48 cm. Hægt að bæta 
við GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að 
nýta plássið við vaskinn sem best. 

Hvítt 792.502.65 34.900,-

LÅNGUDDEN vaskur, tvöfaldur, 75×53 cm. 
Hægt er að undirlíma vaskinn. Hægt að bæta við 
GRUNDVATTNET aukahlutum fyrir vaska, til að nýta 
plássið við vaskinn sem best.

Ryðfrítt stál 191.574.87 22.900,-

 

NORRSJÖN vaskur, einfaldur, 73×44 cm. Hægt er 
að undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í 
verðinu en pakkað sér. Hægt að bæta við NORRSJÖN 
aukahlutum fyrir vaska, til að nýta plássið við vaskinn 
sem best. 

Ryðfrítt stál 191.579.15 53.450,-

 

KILSVIKEN vaskur, einfaldur, 72×46 cm. Hægt er að 
undirlíma vaskinn. LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu 
en pakkað sér.

Svört kvarsblanda 293.370.25 43.450,-

 

BREDSJÖN vaskur, tvöfaldur, 80×69 cm. 
LILLVIKEN lok er innifalið í verðinu en pakkað sér. 
Blöndunartækið þarf að vera minnst 21 cm að lengd.

Ryðfrítt stál 592.895.46 71.000,-

 

Passa í  80 cm skápa

Vaskar

LILLVIKEN lok. Festist með segli í alla vaska með 
LILLVIKEN vatnslás og hægt að nota sem handfang 
til þess að lyfta ristinni. Tappinn myndar sléttan 
flöt á botni vasksins og kemur í veg fyrir að matur 
komist í ristina, þannig verður auðvelt að halda 
vaskinum hreinum.

203.178.52 550,-
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LILLVIKEN vatnslás/sigti fyrir 1 hólf. Vatnslás 
með tengingu fyrir uppþvottavél eða þvottavél. 
Pólýprópýlenplast. 

103.115.39 2.950,-

LILLVIKEN vatnslás/sigti fyrir 2 hólf. Vatnslás 
með tengingu fyrir uppþvottavél eða þvottavél. 
Pólýprópýlenplast. 

903.115.40 4.950,-

Vatnslásar

Vaskar

BREDSJÖN
Vaskur, tvöfaldur, 80×69 cm.  
592.895.46

71.000,-
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Sparar vatn í hverju skrefi
Þótt að jörðin sé að miklu leyti hulin 
vatni, þá er aðeins lítill hluti þess 
 drykkjarhæft og enn minni hluti 
aðgengilegt. Engin lífvera lifir án vatns, 
og  ekkert vatn er búið til. Það er því 
endurnýtt í sífellu og birgðir okkar af 
 ferskvatni eru  ofnotaðar, misskiptar 
og spilltar af mengun, óhreinindum og 
loftslagsbreytingum. Þess vegna eru 

öll eldhúsblöndunartækin okkar búin 
vatnssparandi búnaði sem dregur úr 
vatnsstreymi um allt að 40% – án þess 
að minnka þrýstinginn. Við fundum ekki 
upp þennan búnað en okkur þykir hann 
gott dæmi um það hvernig við getum 
saman sparað vatn, öllum til hagsbóta.

Blöndunartæki

Pípulagnir
Láttu fagmann um að tengja vaskinn og blöndunartækin 
frá okkur. Þannig getur þú verið viss um að öll rör og 
þéttingar séu á sínum stað – og þá er hægt að sleppa við 
dýrkeypta vatnsleka.

Öll blöndunartækin okkar eru prófuð og vottuð af 
þriðja aðila til að tryggja að þau uppfylli og fari fram 
úr viðkomandi stöðlum fyrir  búnað, gæði, öryggi og 
hreinlæti. Öll blöndunartækin okkar eru með 10 ára 
ábyrgð. Nánari upplýsingar á bls. 122.
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Blöndunartæki

*Nánari upplýsingar um blöndunartækin á þessari opnu, sjá bls. 100-101.

Eiginleikar

Blöndunartæki með útdraganlegum stúti
Uppvaskið er auðveldara með útdraganlegum stúti.
Lóð sjá til þess að slangan fari aftur á sinn stað.

ÄLMAREN blöndunartæki með útdraganlegum stúti*

Blöndunartæki með handúðara
Kraninn er með tvöfalda virkni, þú getur skipt á milli 
venjulegrar bunu og úða.

TOLLSJÖN blöndunartæki/handsprauta*

Blöndunartæki með lágum stúti
Blöndunartæki með lágum stúti eru alltaf með 
hitastýringunni að ofanverðu og hentar sérstaklega 
vel fyrir einfalda vaska. 

YTTRAN blöndunartæki*

Blöndunartæki með háum stúti
Hár stútur auðveldar þér uppvaskið, líka á stóru 
pottunum.

INSJÖN blöndunartæki*
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Blöndunartæki

LAGAN blöndunartæki, H16 cm.  
Snúningsstútur: 360°.
Krómhúðað 100.850.27 3.750,-

BOSJÖN blöndunartæki, H32 cm. 
Snúningsstútur: 120°. 
Svartburstaður
málmur 203.039.25 24.950,-

SUNDSVIK blöndunartæki, H15 cm. 
Snúningsstútur: 360°. 
Krómhúðað 800.318.61 5.950,-

YTTRAN blöndunartæki, H19 cm. 
Snúningsstútur er stilltur á 360° en 
hægt er að breyta í 120°. Einnig hægt 
að fá með útdraganlegum stút.
Krómhúðað 703.059.41 10.950,-

GLITTRAN blöndunartæki, H28 cm. 
Snúningsstútur: 360°. 
Svart 302.256.06 17.950,-
Látúnslitt 104.685.11 17.950,-

GLYPEN blöndunartæki, H26 cm. 
Snúningsstúturinn er stilltur þannig að 
hægt er að snúa honum í 360° en hægt 
er að breyta því í 90° eða 120°.
Ryðfrí
stáláferð 304.423.65 8.950,-

Blöndunartæki

Blöndunartæki með skynjara
Blöndunartæki með skynjara er einfalt, hreinlegt og 
gagnlegt – hentar vel þegar þú villt fylla glasið af vatni 
eða skola af höndunum þegar þú eldar. 

TÄMNAREN blöndunartæki með skynjara*
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Blöndunartæki

Blöndunartæki með handúðara Blöndunartæki með skynjara

Blöndunartæki með háum stúti

Blöndunartæki með útdraganlegum stúti

YTTRAN blöndunartæki með 
útdraganlegum stúti, H18 cm. 
Snúningsstútur 120°. Einnig hægt að 
fá án útdraganlegs stúts.

Krómhúðað 403.059.47 15.950,-

ÄLMAREN blöndunartæki með 
útdraganlegum stúti, H36 cm. 
Snúningsstútur 120°. Einnig hægt að 
fá án útdraganlegs stúts.

Stállitt 803.416.46 21.950,-

NYVATTNET blöndunartæki, H40 cm. 
Snúningsstútur er stilltur á 360° en hægt 
er að breyta í 120°. 

Krómhúðað 604.896.34 13.950,-

DELSJÖN blöndunartæki, H36 cm,  
Snúningsstútur er stilltur á 360° en 
hægt er að breyta í 120°.

Tináferð 604.887.81 11.950,-
Látúnslitt 104.745.12 11.950,-

VIMMERN blöndunartæki með 
handúðara H47 cm. Snúningsstútur: 
360°. 

Stállitt 903.052.90 34.950,-

INSJÖN blöndunartæki með 
útdraganlegum stúti, H43 cm. 
Snúningsstútur: 120°. Einnig hægt 
að fá án útdraganlegs stúts eða með 
skynjara.

Krómhúðað 203.418.71 24.950,-

INSJÖN blöndunartæki H40 cm. 
Snúningsstútur er stilltur á 360° en 
hægt er að breyta í 120°. Einnig hægt 
að fá með útdraganlegum stúti eða 
skynjara.

Krómhúðað 703.701.25 17.950,-

GAMLESJÖN blöndunartæki, H36 cm. 
Snúningsstútur 360°.

Svartburstaður
málmur 203.416.73 17.950,-

ÄLMAREN blöndunartæki, H36 cm. 
Snúningsstútur er stilltur á 360° en 
hægt er að breyta í 120°. Einnig hægt 
að fá með útdraganlegum stúti.

Ryðfrítt stál 004.551.61 13.950,-
Krómhúðað 404.551.59 13.950,-
 

INSJÖN blöndunartæki með 
skynjara, H40 cm. Snúningsstútur er 
stilltur á 360° en hægt er að breyta í 
120°. Einnig hægt að fá án skynjara og 
með útdraganlegum stúti.

Krómhúðað 303.419.03 39.950,-

TÄMNAREN blöndunartæki með sky-
njara, H31 cm. Snúningsstútur er still-
tur á 360° en hægt er að breyta í 120°. 

Stállitt 903.594.95 39.950,-

TOLLSJÖN blöndunartæki með 
handúðara, H46 cm. Snúningsstútur 
er stilltur á 360° en hægt er að breyta 
í 120°. 

Svart fægður
málmur 203.416.92 34.950,-
Krómhúðað 803.416.94 34.950,-
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Blöndunartæki

FIXA verkfærasett, 2 í setti. Auðveldar þér að gera gat fyrir blöndunartæki í vask 
úr ryðfríu stáli. Einnig hægt að nota til að skera pípur úr kopar.

285.121.00 1.690,-
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Innvols 
og skipulag

Bestu vinirnir í eldhúsinu  
Bakkar, kassar og flokkunarfötur 
hjálpa þér að nýta rýmið sem best í 
 eldhússkápunum.

Það er oft mikið um að vera við vaskinn. 
Hjá okkur fást aukahlutir sem hægt 
er að nýta á ýmsa vegu í og í kringum 
vaskinn, sem einfalda vinnuflæðið í 

eldhúsinu hvort sem þú ert að undirbúa 
eða ganga frá eftir matinn.

Nýttu allt plássið í eldhúsinu, líka 
veggina. Með sniðugum vegghirslum 
getur þú geymt það sem þú notar 
oftast við höndina en samt haldið 
vinnuborðinu hreinu.

Eldhús sem auðvelt er að vinna í
Eldhúsið þitt er ekki tilbúið fyrr en allt 
sem er í því hefur fengið sinn stað. Með 

sniðugu skipulagi og aukahlutum finnur 
þú allt sem þú þarft, þegar þú þarft.
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Innvols og skipulag

Minni tími í að leita, meiri tími til að elda. Sniðugir 
bakkar í skúffurnar halda hnífapörunum og  áhöldunum 
á sínum stað. Þú getur bætt við  lýsingu til að tryggja að 

þú sjáir allt  innihaldið vel. 
Sjá  nánar um lýsingu á bls. 76.

60 cm skúffa
Innanmál:  52 cm

40 cm skúffa
Innanmál:  32 cm

80 cm drawer 
Innanmál:  72 cm

Utanmál: 80 cm

Settu saman fullkomna lausn fyrir skúffurnar

+ +

+

+

+

+ +

+ ++

+

Utanmál: 60 cmUtanmál: 40 cm

02 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA kryddrekki
03 1× UPPDATERA viðbótarbakki, stillanlegur, 

25×50 cm

06 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm 06 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm

06 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
02 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA kryddrekki

06 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
02 2× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
10 1× UPPDATERA kryddrekki
11 1× UPPDATERA hnífarekki

09 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm

09 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 52×50 cm
05 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA hnífarekki

09 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 52×50 cm

08 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
05 1× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA hnífarekki

02 2× UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm
11 1× UPPDATERA hnífarekki
10 1× UPPDATERA kryddrekki

08 1× UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm
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Innvols og skipulag

Veldu innvols sem passar í skúffurnar þínar og 
fyrir hnífapörin og áhöldin þín. Gott ráð er að 

geyma hlutina nálægt þeim stað sem þú notar þá á
til að ná góðu vinnuflæði.

UPPDATERA innvols  

Áhaldabakkar

Hnífaparabakkar

Krydd- og hnífarekkar

Gatatöflur

04

UPPDATERA áhaldabakki, 10×50 cm.

Ljós bambus 004.883.26 1.190,-

03

UPPDATERA viðbótarbakki, stillanlegur, 25×50 cm.

Hvítt 704.888.46 895,-

01

UPPDATERA áhaldabakki, 20×31 cm.

Hvítt 104.600.15 695,-

05

UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm. 

Ljós bambus 704.599.76 1.490,-

02

UPPDATERA áhaldabakki, 20×50 cm. 

Hvítt 504.600.18 895,-

06

UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm. 

Hvítt 104.600.20 1.390,-

09

UPPDATERA hnífaparabakki, 52×50 cm.

Ljós bambus 704.331.04 3.990,-

07

UPPDATERA hnífaparabakki, 32×31 cm. 

Hvítt 704.600.17 1.190,-

08 

UPPDATERA hnífaparabakki, 32×50 cm. 

Ljós bambus 404.599.73 2.990,-

UPPDATERA hnífarekki.

Kolgrátt 804.332.07 895,-

UPPDATERA gatatafla í skúffu, kolgrátt.

60 cm 604.600.08 1.990,-

UPPDATERA gatatafla í skúffu, kolgrátt.

80 cm 004.600.11 2.690,-

UPPDATERA kryddrekki.

Kolgrátt 304.599.78 695,-

1110
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Flokkunarsamsetningar

Viltu vita hvernig úrgangur verður að nýju hráefni? 
HÅLLBAR línan hjálpar þér við flokkunina með 
flokkunarfötum – einföld lausn og fyrsta skrefið í gefa 
úrganginum nýtt líf. HÅLLBAR flokkunarvörurnar er 

lausn sem hentar í hvaða rými sem er á heimilinu og 
það er einnig hægt að nota það frístandandi ef það 
hentar betur. 

Hægt er að skrifa eða teikna á meðfylgjandi límmiða til að enginn vafi 
sé á því hvað eigi að fara í hverja fötu fyrir sig.

Loftgötin og lögunin hleypa lofti inn í fötuna sem þurrkar lífrænan 
úrgang. Það minnkar óæskilega lykt.

Hringurinn efst á fötunni felur ruslapokann og heldur honum á sínum 
stað. Hægt er að fjarlægja hann fyrir þrif eða ef hann er ekki notaður.

Það er auðvelt að losa fötuna því hún er með niðurfellanlegu 
handfangi.

Innvols og skipulag
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Flokkunarsamsetningar

MAXIMERA skúffa, há. 60 cm breið, 45 cm djúp.

HÅLLBAR föturnar eru hannaðar til að koma til 
móts við mismunandi flokkunarþarfir. Þessar nettu 
grunneiningar henta vel þar sem plássið er lítið.

MAXIMERA skúffa, há. 80 cm breið, 45 cm djúp.

HÅLLBAR föturnar eru hannaðar til að koma til móts við 
mismunandi flokkunarþarfir. Samsetning sem hentar 
fyrir flokkun á heimilisúrgangi.

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 42 l fyrir METOD 
eldhússkúffu, loftræst/ljósgrátt. 
Flokkunarsamsetning með tveimur fötum fyrir 
blandaðan úrgang og einni fyrir lífrænan.
Heildarverð: 7.450,- (293.088.29)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 42 l fyrir METOD 
eldhússkúffu, ljósgrátt.
Flokkunarsamsetning með tveimur fötum fyrir 
blandaðan úrgang.
Heildarverð: 6.800,- (193.088.39)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 40 l fyrir METOD 
eldhússkúffu, loftræst/ljósgrátt. 
Flokkunarsamsetning með þremur fötum fyrir 
blandaðan úrgang og einni fyrir lífrænan.
Heildarverð: 8.100,- (393.089.23)

Það sem þarf Það sem þarf Það sem þarf
HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt 803.980.58 1 stk. HÅLLBAR fata, 21 l, ljósgrátt 204.202.03 2 stk. HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt 803.980.58 3 stk.
HÅLLBAR fata, 21 l, ljósgrátt 204.202.03 1 stk. HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur,  HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang,
HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang, 60 cm, hvítt       804.228.69 1 stk. 10 l, ljósgrátt 804.338.82 1 stk.
10 l, ljósgrátt 804.338.82 1 stk. HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, 
HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, 60 cm, hvítt 804.228.69 1 stk.
60 cm, hvítt       804.228.69 1 stk.

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 55 l fyrir METOD 
eldhússkúffu loftræst/ljósgrátt.
Flokkunarsamsetning með fjórum fötum fyrir 
blandaðan úrgang og einni fyrir lífrænan.
Heildarverð: 10.300,- (693.089.26)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 57 l fyrir METOD 
eldhússkúffu, ljósgrátt.
Flokkunarsamsetning með fjórum fötum fyrir 
blandaðan úrgang.
Heildarverð: 9.650,- (993.096.94)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 53 l fyrir METOD 
eldhússkúffu loftræst/ljósgrátt.
Flokkunarsamsetning með fimm fötum fyrir 
blandaðan úrgang og einni fyrir lífrænan.
Heildarverð: 10.950,- (093.096.98)

Það sem þarf Það sem þarf Það sem þarf
HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt               803.980.58 2 stk. HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt               803.980.58 1 stk. HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt               803.980.58 4 stk.
HÅLLBAR fata, 21 l, ljósgrátt               204.202.03 1 stk. HÅLLBAR fata, 21 l, ljósgrátt               204.202.03 2 stk. HÅLLBAR fata, 3 l, ljósgrátt               904.321.94 1 stk.
HÅLLBAR fata, 3 l, ljósgrátt               904.321.94 1 stk. HÅLLBAR fata, 3 l, ljósgrátt               904.321.94 1 stk. HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang,
HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang, HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, 10 l, ljósgrátt       804.338.82 1 stk.
10 l, ljósgrátt 804.338.82 1 stk. 80 cm, hvítt       604.228.70 1 stk. HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur,
HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, 80 cm, hvítt       604.228.70 1 stk.
80 cm, hvítt       604.228.70 1 stk.

Innvols og skipulag
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HÅLLBAR föturnar staflast til að spara pláss. Staflaðu fötum í sömu 
stærð eða settu minni fötur ofan á stærri fötur.

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 20 l, útdraganlegt/
ljósgrátt.. Flokkunarsamsetning með tveimur fötum 
fyrir blandaðan úrgang.
Heildarverð: 6.950,- (793.088.03)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 20 l, útdraganlegt/
loftræst/ljósgrátt. Flokkunarsamsetning með einni 
fötu fyrir blandaðan úrgang og einni fyrir lífrænan.
Heildarverð: 6.950,- (993.088.16)

HÅLLBAR flokkunarsamsetning 22 l, útdraganlegt/
ljósgrátt. HÅLLBAR föturnar eru hannaðar til að koma 
til móts við mismunandi flokkunarþarfir. Þær henta 
vel til flokkunar á bylgjupappa, plasti, pappír, flöskum, 
gleri, áldósum, umslögum og fjölpósti.
Heildarverð: 6.300,- (093.088.25)

Það sem þarf Það sem þarf Það sem þarf
HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt 803.980.58 2 stk. HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang HÅLLBAR fata, 21 l, ljósgrátt               204.202.03 1 stk.
HÅLLBAR útdraganleg grind 10 l, ljósgrátt      804.338.82 1 stk. HÅLLBAR útdraganleg grind,  
fyrir flokkunarfötur, ljósgrátt 204.228.53 1 stk. HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt               803.980.58 1 stk. fyrir flokkunarfötur, ljósgrátt      204.228.53 1 stk.

HÅLLBAR útdraganleg grind  
 fyrir flokkunarfötur,  ljósgrátt    204.228.53 1 stk.

Innvols og skipulag

Flokkunarsamsetningar

HÅLLBAR útdraganlegar lausnir
HÅLLBAR föturnar eru hannaðar til að koma til 
móts við mismunandi flokkunarþarfir. Þessar nettu 
grunneiningar henta vel þar sem plássið er lítið.

Settu útdraganlegu grindina inn í skáp svo ruslaflokkunin sé falin bak 
við luktar dyr. Auðvelt í uppsetningu og notkun hvar sem er á heimilinu. 
Dragðu út til að flokka og ýttu henni svo aftur inn.
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Flokkunarsamsetningar

HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, B80 cm, 
hvítt. Feldu flokkunina með HÅLLBAR stoðgrind 
fyrir flokkunarfötur. Hún passar í MAXIMERA 
skúffu.
Stoðgrindin veitir góðan aðgang og yfirsýn yfir 
flokkunina og heldur fötunum á sínum stað. 
Dragðu hana út til að flokka og ýttu henni svo 
aftur inn.
Notaðu í háa MAXIMERA 80×60 cm skúffu eða 
háa MAXIMERA 80×45 cm skúffu svo pláss sé fyrir 
lagnir aftan við skúffuna.
Passar fyrir HÅLLBAR fötur, fyrir utan 35 l.

604.228.70 3.950,-

HÅLLBAR útdraganleg grind fyrir 
flokkunarfötur, ljósgrátt. Settu útdraganlegu 
grindina inn í skáp svo ruslaflokkunin sé falin bak 
við luktar dyr. Auðvelt í uppsetningu og notkun 
hvar sem er á heimilinu. Útdraganlega grindin 
gefur góðan aðgang og yfirsýn yfir flokkunina og 
heldur fötunum á sínum stað. Dragðu hana út til 
að flokka og ýttu henni svo aftur inn.

204.228.53 4.450,-

HÅLLBAR fata, 35 l, ljósgrátt. Fatan er fullkomin 
til að flokka fernur, flöskur og dagblöð, eða gefa 
stærri hlutum gott pláss.

504.202.06 2.250,-

HÅLLBAR fata, 22 l, ljósgrátt. Fatan hentar vel til 
flokkunar á bylgjupappa, plasti, pappír, flöskum, 
gleri, áldósum, umslögum og fjölpósti.

204.202.03 1.850,-

HÅLLBAR fata fyrir lífrænan úrgang, 10 l, 
ljósgrátt. Fatan hentar vel fyrir lífrænan úrgang 
eins og kaffikorg og hýði af ávöxtum eða 
grænmeti. Loftgötin og lögunin hleypa lofti 
inn í fötuna sem þurrkar lífrænan úrgang. Það 
minnkar óæskilega lykt.

804.338.82 1.250,-

HÅLLBAR fata, 10 l, ljósgrátt. Fatan hentar vel 
fyrir flokkun á málmdósum, litlum pakkningum 
sem og hreinlætisvörum eða til að geyma 
pappírsrúllur eða innkaupapoka.

803.980.58 1.250,-

HÅLLBAR fata, 3 l, ljósgrátt. Fatan hentar vel fyrir 
flokkun á rafhlöðum og ljósaperum eða til að 
geyma litla hluti eins og svampa, klúta, sprittkerti 
og vaxliti.

904.321.94 750,-

HÅLLBAR stoðgrind fyrir flokkunarfötur, B60 cm, 
hvítt. Feldu flokkunina með HÅLLBAR stoðgrind 
fyrir flokkunarfötur. Hún passar í MAXIMERA 
skúffu. 
Stoðgrindin veitir góðan aðgang og yfirsýn yfir 
flokkunina og heldur fötunum á sínum stað. 
Dragðu hana út til að flokka og ýttu henni svo 
aftur inn.
Notaðu í háa MAXIMERA 60×60 cm skúffu eða 
háa MAXIMERA 60×45 cm skúffu svo pláss sé fyrir 
lagnir aftan við skúffuna.
Passar fyrir HÅLLBAR fötur, fyrir utan 3 l. og 35 l.

804.228.69 3.100,-

KNODD fata með loki, hvítt.

16 l 900.990.49 1.990,-
40 l 600.456.56 2.990,-

MJÖSA ruslafata með fótstigi, dökkgrátt.

12 l 104.228.44 3.990,-
30 l 004.228.54 7.990,-

SORTERA flokkunarfata með loki, hvítt.

37 l 102.558.97 1.590,-
60 l 702.558.99 2.290,-

Aðrar frístandandi ruslafötur

Innvols og skipulag

Föturnar geta staðið einar hvar sem er á heimilinu eða 
inn í skáp eða skúffu.

HÅLLBAR föturnar staflast til að spara pláss. Staflaðu 
fötum í sömu stærð eða settu minni fötur ofan í stærri 
fötur.

Lok sem felur úrganginn fylgir með. Ef þú vilt hafa 
föturnar opnar eða þarft að þrífa þær er auðvelt að 
taka lokið af. 

Hægt er að skrifa eða teikna á meðfylgjandi límmiða 
til að enginn vafi sé á því hvað eigi að fara í hverja 
fötu fyrir sig. Fatan er með rúnnuðum hornum fyrir 
auðveldari þrif. Það er auðvelt að fara með fötuna 
í endurvinnsluna því hún er með niðurfellanlegu 
handfangi. Hringurinn efst á fötunni felur ruslapokann 
og heldur honum á sínum stað. Hægt er að fjarlægja 
hann fyrir þrif eða ef hann er ekki notaður.

HÅLLBAR frístandandi lausnir
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KNODD fata með loki, grátt.

16 l 603.122.49 1.990,-
40 l 903.153.12 2.990,-
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Litlir hlutir geta gert gæfumuninn!
Hnúðar og höldur eru eins og rúsínan í 
pylsuendanum. Leggðu áherslu á stíllinn 
á eldhúsinu, frískaðu upp á hurðir og 
skúffur, komdu á fallegu heildarútliti – 
eða skiptu þeim út hreinlega af því þig 
langar til þess.

Hnúðar og höldur geta virst vera 
aukaatriði en þau hjálpa þér að setja 
þinn stíl á eldhúsið. Þú getur lagt áherslu 
á stílinn og gert eldhúsið hefðbundnara 
eða nútímalegra. Blandaðu þeim 
saman að vild og leiktu þér með 
staðsetningarnar á þeim svo þú fáir 
draumaeldhúsið þitt.

Hnúðar 
og höldur

FIXA skapalón
Þetta einfalda áhald hjálpar þér við að 
 staðsetja hnúðana og höldurnar þar sem 
þú vilt. 
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Hnúðar og höldur

BILLSBRO höldur, hvítt.

L40mm 203.343.14 650,-/2 í pk.
L120mm 503.343.03 950,-/2 í pk.
L320mm 603.343.12 1.450,-/2 í pk.
L520mm 503.343.17 1.750,-/2 í pk.
L720mm 103.343.19 2.150,-/2 í pk.

BILLSBRO höldur, stállitt. 
L40mm 603.235.92 650,-/2 í pk.
L120mm 703.236.00 950,-/2 í pk.
L320mm 503.235.97 1.450,-/2 í pk.
L520mm 403.235.93 1.750,-/2 í pk.
L720mm 703.235.96 2.150,-/2 í pk.

HACKÅS höldur, kolgrátt.

L100 mm 303.424.79 1.100,-/2 í pk.
L300 mm 503.424.78 1.750,-/2 í pk.

HACKÅS hnúðar, kolgrátt.

Ø15 mm 803.397.90 850,-/2 í pk.

GUBBARP höldur, hvítt.

L116 mm 003.364.32 100,-/2 í pk.

GUBBARP hnúðar, hvítt.

Ø21 mm 803.364.33 75,-/2 í pk.

ORRNÄS höldur, stállitt.

L170 mm 702.361.51 1.450,-/2 í pk.
L234 mm 802.254.11 1.650,-/2 í pk.
L300 mm 402.254.13 1.950,-/2 í pk.

ORRNÄS hnúðar, stállitt.

Ø17 mm 302.361.53 750,-/2 í pk.

BAGGANÄS höldur, svart.

L143 mm 803.384.13 1.100,-/2 í pk.
L335 mm 603.384.14 1.750,-/2 í pk.

BAGGANÄS höldur, látúnslitt.

L143 mm 003.384.07 1.100,-/2 í pk.
L335 mm 203.384.11 1.750,-/2 í pk.

BAGGANÄS höldur, ryðfrítt stál.

L143 mm 703.384.18 1.100,-/2 í pk.
L335 mm 503.384.19 1.750,-/2 í pk.

SÖRBYN halda, ryðfrítt stál.

96 mm 904.503.38 1.100,-/2 í pk.

SÖRBYN hnúður, ryðfrítt stál.

Ø25 mm 504.503.40 850,-/2 í pk.

KALLRÖR höldur, ryðfrítt stál. 

L213 mm 503.570.02 1.100,-/2 í pk.
L405 mm 103.570.04 1.450,-/2 í pk.
L597 mm 303.570.03 1.750,-/2 í pk.

BAGGANÄS hnúðar, svart.

Ø20 mm 103.384.16 850,-/2 í pk.
Ø21 mm 903.384.17 850,-/2 í pk.

BAGGANÄS hnúðar, látúnslitt.

Ø20 mm 803.384.08 850,-/2 í pk.
Ø21 mm 003.384.12 850,-/2 í pk.

BAGGANÄS hnúðar, ryðfrítt stál.

Ø20 mm 103.384.21 850,-/2 í pk.
Ø21 mm 903.384.22 850,-/2 í pk.

VINNÄSET hnúðar. Ø37 mm.

504.342.94 1.100,-/2 í pk.

ÖSTERNÄS höldur, sútað leður.

L153 mm 403.488.95 2.450,-/2 í pk.
L65 mm 203.488.96 1.750,-/2 í pk.
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Hnúðar og höldur

ENERYDA hnúðar, krómhúðað.

Ø20 mm 503.475.03 850,-/2 í pk.
Ø27 mm 003.475.10 950,-/2 í pk.
Ø35 mm 803.475.11 1.450,-/2 í pk.

BORGHAMN höldur, stál.

L40 mm 003.160.47 950,-/2 í pk.
L170 mm 203.160.46 1.750,-/2 í pk.
L426 mm 403.189.78 2.450,-/2 í pk.

HISHULT höldur, postulín hvítt.

L140 mm 902.652.46 1.250,-/2 í pk.
 
HISHULT hnúðar, postulín hvítt.

Ø23 mm 202.731.41 650,-/2 í pk.
Ø30 mm 502.652.48 850,-/2 í pk.

MÖLLARP hnúðar, svart.

Ø14 mm 102.730.90 450,-/2 í pk.

NYDALA höldur, svart. 

L154 mm 004.496.36 1.450,-/2 í pk.
L346 mm 404.496.39 2.450,-/2 í pk.

NYDALA höldur, bronslitt. 

L154 mm 204.057.59 1.450,-/2 í pk.
L346 mm 604.057.57 2.450,-/2 í pk.

NYDALA hnúðar, svart.

Ø16 mm 804.496.42 1.100,-/2 í pk.

NYDALA hnúðar, bronslitt.

Ø16 mm 404.057.58 1.100,-/2 í pk.

HEDRA hnúðar, kolgrátt.

Ø32 mm 500.461.52 750,-/2 í pk.

ENERYDA hnúðar, svart.

Ø20 mm 303.475.04 850,-/2 í pk.
Ø27 mm 803.475.06 950,-/2 í pk.
Ø35 mm 003.475.05 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA hnúðar, látúnslitt.

Ø20 mm 203.475.09 850,-/2 í pk.
Ø27 mm 403.475.08 950,-/2 í pk.
Ø35 mm 603.475.07 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, svart.

L89 mm 503.475.17 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, látúnslitt.

L89 mm 903.475.15 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, krómhúðað.

L89 mm 403.475.13 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, svart.

L112 mm 703.475.16 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, látúnslitt.

L112 mm 203.475.14 1.450,-/2 í pk.

ENERYDA höldur, krómhúðað.

L112 mm 603.475.12 1.450,-/2 í pk.

EDVALLA höldur, Ø18 mm.

Látúnslitt 403.478.86 950,-/2 í pk.
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Nýtt

Nýtt
SKRUVSHULT höldur. Kolgrátt.

152 mm 505.059.55 850/2 í pk.

SKRUVSHULT hnúðar. Kolgrátt.

18 mm 805.074.82 450,-/2 í pk.
26 mm 705.074.87 850,-/2 í pk.
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Eldhúseyjur, vinnubekkir, 
hjólaborð, hjólavagnar og 
tröppur
Þessum hlutum er auðvelt að bæta 
við eldhúsið. Eldhúseyja veitir aukið 
vinnupláss í eldhúsinu og verður 
oftar en ekki uppáhaldsstaðurinn á 
heimilinu, hvort sem er til að borða, 
vinna eða spjalla. Vinnubekkur býður 
upp á aukahirsluna sem allir þurfa á 
að halda og hjólaborð og- vagnar gera 
þér kleift að færa þau til eins og hentar. 
Tröppur eru nauðsynlegar í eldhúsinu 
til að ná í það sem er efst í skápunum, 
svo börnin geti auðveldlega hjálpað 
til við matarundirbúninginn og sem 
aukasæti við matarborðið.

Hvort sem eldhúsið er nýtt og glæsilegt 
eða þú ert að leita leiða til að bæta það 
gamla – þá eigum við nokkrar töfra-
lausnir sem auðvelda lífið. Við eigum 
til dæmis sniðugar skipulagsvörur sem 
henta vel til að geyma mismunandi 
eldhúsáhöld svo allir í fjölskyldunni geta 
fundið þau – og skilað þeim aftur á sinn 
stað. Bakkar, kassar og flokkunarfötur 
minnka óreiðu og gera þér kleift að full-

nýta plássið í skápum og skúffum.
Vegghirslur eru hentugar fyrir þá hluti 
sem þú notar mest og vilt hafa innan 
seilingar. Ýmsir aukahlutir vaskinn, 
sem er umsetnasti staður eldhússins, 
koma sé vel við undirbúning fyrir 
matargerðina og uppvaskið.

Aukahlutir 
í eldhúsið
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Með opnum hillum, 
snögum, slám og 
rekkum færð þú 
persónulega hirslu sem 
veitir þér góða yfirsýn 
og gerir eldhúsáhöldin 
aðgengilegri. Við fengum 
innblástur frá eldhúsum 
veitingastaða við hönnun 
KUNGSFORS línunnar 
sem samanstendur af 
hillum og aukahlutum á 
vegg.

Opnar hirslur gefa mikla möguleika



Aukahlutir í eldhúsið

Vegghirslur

KUNGSFORS hilla*, B60×D30 cm. 

Asksspónn 903.712.23 3.250,-
Ryðfrítt stál 503.349.25 3.450,-

KUNGSFORS uppþvottagrind*, B60×D30×H10 cm.

Duftlakkað stál/
ryðfrítt stál 403.712.25 4.950,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B184×D32×H80 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillur, vegggrind og slár.
Ryðfrítt stál/
asksspónn 592.848.79 35.850,-

KUNGSFORS vegghirsla, samsetning*,  
B64×D32×H80 cm. Inniheldur veggbrautir, hillu, 
uppþvottagrind og slá.
Asksspónn/ryðfrítt stál/
duftlakkað stál 092.543.23 11.150,-

KUNGSFORS vegggrind*, B56×H26,5 cm.

Ryðfrítt stál 803.349.19 2.950,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B184×D32×H80 
cm. Inniheldur veggbrautir, hillur, vegggrind, 
uppþvottagrind og slár.
Asksspónn/ryðfrítt stál/
duftlakkað stál 892.543.38 37.350,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B124×D32×H120 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillur, vegggrind og 
hnífarekka.
Ryðfrítt stál/
asksspónn 392.848.80 22.750,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B64×D32×H80 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillur og vegggrind.
Ryðfrítt stál 192.543.32 12.150,-

KUNGSFORS veggbraut*, L80 cm.

Ryðfrítt stál 803.348.58 1.150,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B184×D32×H160 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillur og vegggrindur.
Ryðfrítt stál/
asksspónn 292.543.41 68.600,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B124×D32×H102 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillur, vegggrind og 
uppþvottagrind.
Asksspónn/ryðfrítt stál/
duftlakkað stál 492.543.35 24.750,-

KUNGSFORS vegghirsla*, B64×D32×H80 cm. 
Inniheldur veggbrautir, hillu, uppþvottagrind og slá. 
Asksspónn/
ryðfrítt stál 392.543.26 15.000,-
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Vegghirslur

Aukahlutir í eldhúsið

VADHOLMA eldhúseyja, 79×63×90 cm.

Svart/eik 403.661.15 49.950,-

TORNVIKEN eldhúseyja, 72×52×90 cm.

Beinhvítt/eik 003.933.71 39.950,-

VADHOLMA eldhúseyja, 126×79×90 cm.

Svart/eik 203.591.54 74.950,-

TORNVIKEN eldhúseyja, 126×77×90 cm.

Beinhvítt/eik 403.916.57 54.950,-

VADHOLMA eldhúseyja með grind, 126×79×225 cm. 

Svart/eik 592.762.28 85.900,-

RIMFORSA vinnubekkur, 120×63.5×92 cm.

Ryðfrítt stál/
bambus 903.992.84 74.950,-

Eldhúseyjur og vinnubekkir

Bættu við hirslum og virkni eldhússins ásamt því að fá 
góðan stað til að safnast saman við í eldhúsinu. Hægt er 
að nýta eldhúseyju eða skenk til ýmissa hluta.

TORNVIKEN vegghilla, 50 cm.

Beinhvítt 803.935.17 5.450,-

BOTKYRKA vegghilla, 80×20 cm.

Hvítt 402.797.31 5.950,-

TORNVIKEN vegghilla, 120 cm.

Beinhvítt 603.916.61 6.950,-

TORNVIKEN diskahilla, 80×100 cm.

Beinhvítt 603.916.56 10.950,-

VADHOLMA vegghilla, 40×100 cm  

Svart 203.591.92 8.950,-
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Aukahlutir í eldhúsið

KUNGSFORS slá*, ryðfrítt stál. Má 
einnig nota sem handklæðaslá eða 
rekka fyrir pottalok.

B40 cm 004.424.99 550,-
B56 cm 403.349.16 650,-

KUNGSFORS krókar, s-laga*, 
B26×D13×H12 cm, ryðfrítt stál. Notaðu 
snagana til að geyma eldhúsáhöld á 
veggnum til að spara pláss í skápum 
og skúffum.

203.349.22 250,-

KUNGSFORS spjaldtölvustandur*, 
B26×D13×H12 cm, ryðfrítt stál. Hægt 
er að hengja á KUNGSFORS slá til að 
rýma til á borðinu.

203.349.17 1.650,-

KUNGSFORS snagi*, H8 cm, ryðfrítt 
stál, 3 í pakka. Einföld lögun gerir 
það að verkum að þú getur hengt 
mörg eldhúsáhöld á sama snagann. 
Gagnlegur snagi sem losar um pláss 
á borðinu.

703.796.92 350,-

KUNGSFORS hnífarekki, segull*, 
B56 cm, ryðfrítt stál. Hægt er að velja 
hvort hengt sé beint á vegg eða á 
KUNGSFORS veggbraut.

403.349.21 2.950,-

KUNGSFORS segulklemma*, 
H8 cm, ryðfrítt stál, 3 í pakka. 
Segulklemmurnar losa um pláss á 
eldhúsborðinu því þú getur hengt 
á þær hluti á borð við uppskriftir, 
innkaupalista og myndir.

003.349.23 750,-

VIVALLA spjaldtölvustandur, 
B26×H17 cm, bambusspónn. Þú getur 
valið að setja standinn á borð, eða 
hengja hann á vegg ef þú vilt meira 
pláss við eldamennskuna. Standurinn 
er nógu stöðugur til að halda bókum 
og spjaldtölvum.

104.014.84 1.690,-

KUNGSFORS netapokar, ólitaðir, 2 í 
setti. Hentar vel til að geyma matvöru. 
Ávextir og grænmeti haldast fersk 
lengur þar sem netapokinn hleypir 
lofti í gegn.

203.728.34 895,-

Slár og aukahlutir

Úrval aukahluta veitir þér meira vinnurými og 
hirslupláss án þess að þú þurfir að endurhanna 
eldhúsið.

HULTARP slá, 60 cm.

Svart 004.487.69 850,-
Nikkelhúðað 404.628.24 850,-
Fægt látún 504.487.76 1.250,-

HULTARP slá, 80 cm. 

Svart 204.487.73 1.150,-
Nikkelhúðað 904.444.32 1.150,-
Fægt látún 304.487.77 1.450,-

HULTARP uppþvottagrind. 

Svart 604.487.66 1.950,-
Nikkelhúðað 204.444.35 1.950,-

HULTARP ílát, 14×16 cm.

Svart 304.444.54 1.150,-
Grænt/
nikkelhúðað 904.444.51 1.150,-
Hvítt/
fægt látún 104.628.30 1.250,-

HULTARP ílát, svart/net.

14×16 cm 704.628.27 1.250,-
31×16 cm 204.488.34 1.950,-

HULTARP snagi, 11 cm, 2 í pk.

Svart 804.488.31 450,-
Nikkelhúðað 604.444.57 450,-
Fægt látún 904.488.40 850,-

HULTARP snagi, 7 cm, 5 í pk.

Svart 104.444.45 450,-
Nikkelhúðað 504.488.37 450,-
Fægt látún 104.487.78 850,-

HULTARP hnífarekki, segull, 38 cm.

Svart 804.444.42 1.450,-

HULTARP eldhúsrúllustandur.

Svart 604.444.38 1.150,-
Nikkelhúðað 604.628.37 1.150,-
Fægt látún 004.628.40 1.250,-
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Slár og aukahlutir

Aukahlutir í eldhúsið

Sniðugar hirslur í skúffum, skápum og á veggnum gera 
þér kleift að koma skipulagi á hlutina þína. Gott ráð er 

að geyma hlutina nálægt þeim stað sem þú helst notar 
þá til að ná góðu vinnuflæði.  

RISATORP karfa, L25×B26×H18 cm. 
Með þessari körfu er auðveldara að 
hafa yfirsýn yfir ávexti og grænmeti, og 
karfan er líka falleg í útliti.
Hvítt 902.816.18 1.190,-
Appelsínugult 504.957.77 1.190,-
Fölblátt 505.200.84 1.190,-

VARIERA kassi, B33,5×D24×H14,5 cm, 
hvítt. Auðvelt að þrífa, með rúnnuðum 
hornum.
Hvítt 701.772.55 995,-

KUNGSFORS ílát*, B24×D12×H26,5 cm. 
Undir ílátinu er laus bakki sem safnar 
vatni frá hnífapörum og öðrum hlutum 
sem eru geymdir þar og heldur þeim 
þurrum.
Ryðfrítt stál 603.349.20 2.950,-

VARIERA kassi, B24×D17×H10,5 cm. 
Kassinn er með tveimur handföngum 
með góðu gripi og því auðvelt að taka 
hann úr eldhússkápnum eða hillum.
Hvítt 301.550.19 695,-
Svart 804.710.44 695,-
Grænt 104.710.47 695,-
Grátt 504.710.50 695,-

* Nánari upplýsingar um KUNGSFORS línuna má finna í kaupleiðbeiningunum og á IKEA.is

Ílát

KUNGSFORS ílát*, Ø12×H26,5 cm. 
Undir ílátinu er laus bakki sem safnar 
vatni frá hnífapörum og öðrum hlutum 
sem eru geymdir þar og heldur þeim 
þurrum.
Ryðfrítt stál 003.349.18 1.450,-

NEREBY slá, birki.

40 cm 004.673.00 450,-
60 cm 904.763.43 650,-

NEREBY krókar, s-laga, 5 í pk.

Hvítt 204.763.51 450,-

NEREBY ílát.

Ólitað 904.290.97 650,-

NEREBY poki.

Ólitað 504.667.32 1.150,-

NEREBY vegghilla, 40×10 cm.

Birki 904.659.24 1.150,-

BEKVÄM kryddrekki, 40×10 cm.

Ösp 204.871.75 695,-
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UPPDATERA hnífaparakarfa, 
B12×L12×H24,3 cm. Fallegur hnífapara-
standur sem lítur jafn vel ofan í skúffu, 
á opinni hillu eða á vinnuborðinu. 
Kolgrátt 404.331.05 895,-



Aukahlutir í eldhúsið

UTRUSTA læsing fyrir eldhússkúffur/-skápa, 
4 í pakka. Börn eru almennt forvitin og geta 
fundið upp á ýmsu í eldhúsinu sem og annars 
staðar. Með þessari læsingu getur þú takmarkað 
aðgengi þeirra að skúffum og skápum – án þess að 
takmarka eðlislæga forvitnina.
Svart 804.536.10 395,-

Hlífar 

Aukahlutir fyrir vaska hjálpa til við alla vinnu í kringum 
vaskinn, hvort sem það er undirbúningur fyrir matinn 

eða uppvaskið. Þar að auki hjálpa þeir þér við að spara 
vatn og vinnupláss.

Mottur í skúffur og hilluhlífar dempa hljóð og verja hillur 
og skúffur fyrir rispum. Læsing fyrir eldhússkúffur og 
-skápa gerir eldhúsið öruggara fyrir börn.

Aukahlutir fyrir vaska

PASSARP motta í skúffu, grátt. Dempar hljóð og 
verndar skúffur og hillur fyrir rispum.
48 cm 504.715.59 950,-

VARIERA hilluhlíf. Verndar skápinn fyrir 
vatnsskemmdum vegna leka og leiðir vatnið 
fremst í hilluna eða skápinn svo þú takir strax eftir 
lekanum.

602.819.93 1.750,-

GRUNDVATTNET sigti, L46×D16×H9 cm. Hægt er að 
nota sigtið til að hreinsa ávexti og grænmeti og til 
að hella sjóðandi vatni af pasta. Sigtið hentar einnig 
sem uppþvottagrind, til dæmis fyrir glös og með því 
rýmt til á borðplötunni. Pólýprópýlenplast.

Grátt 903.142.80 495,-

GRUNDVATTNET kassi, L16,8×B13,7×H7,8 cm. Hægt 
að setja ofan í GRUNDVATTNET sigtið og notað til að 
skilja að hráefni við undirbúning fyrir matargerðina. 
Pólýprópýlenplast.
Grátt 103.142.98 495,-

NORRSJÖN sigti, L42×B19×H9 cm. Sigtið er hannað 
með það fyrir augum að það sitji vel á vaskinum. 
Hægt er að nota sigtið til að hreinsa ávexti og 
grænmeti og til að hella sjóðandi vatni af pasta. 
Passar á alla NORRSJÖN vaska, 37×44 og stærri.
Ryðfrítt stál 003.397.13 3.290,-

NORRSJÖN skurðarbretti, L44×B42 cm. Þú getur 
sett skurðarbrettið yfir vaskinn til að fá meira 
borðpláss eða til að fela óhreina diska. Passar á 
NORRSJÖN vaska, 54×44 cm og 73×44 cm. 
Gegnheil eik 403.397.11 2.790,-

GRUNDVATTNET vaskafat, L39×D23×H16 cm. Ef 
vaskurinn er einfaldur getur þú notað vaskafatið 
sem skilrúm til að gera hann tvöfaldan. Þú getur 
sparað vatn með því að þvo upp í vaskafatinu frekar 
en undir rennandi vatni. Pólýprópýlenplast.
Grátt 803.142.85 1.390,-
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VARIERA motta í skúffu. Dempar hljóð og verndar 
skúffur og hillur fyrir rispum.
Gegnsætt 800.128.53 595,-



NISSAFORS hjólavagn, L50,5×B30×H83 cm. 
Sterkbyggð grindin og fjögur hjól auðvelda þér að 
færa vagninn til og nota hvar sem þú vilt. Nett hön-
nun sem passar í flest skot.
Hvítt 404.657.33 5.950,-
Svart 203.997.77 5.950,-

Aukahlutir í eldhúsið

GRUBBAN trappa, B40×D45×H43 cm. Burðarþol 
100 kg.
Svart/birki 504.729.50 2.950,-
Hvítt/birki 304.424.07 2.950,-

BEKVÄM trappa, þrjú þrep, H63 cm. Burðarþol 
100 kg. 
Beyki 901.904.11 5.950,-
Svart 902.198.29 7.450,-

Tröppur

RISATORP hjólavagn, L57×B39×H86 cm. Það er 
auðvelt að sjá og nálgast það sem þú geymir í 
körfunum, þökk sé þríhyrningslaga lögun vagnsins.
Hvítt 202.816.31 9.990,-

RÅSKOG hjólavagn, L35×B45×78 cm. Það er auðvelt 
að aðlaga vagninn að þínum þörfum þar sem hægt 
er að færa miðhilluna til.
Svart 903.339.76 8.450,-
Hvítt 203.829.32 8.450,-

KUNGSFORS hjólaborð, L60×B40×H90 cm. Einnig 
hægt að nota þar sem er mikill raki.
Ryðfrítt stál 803.349.24 19.950,-

BEKVÄM hjólaborð, L58×B50×H85 cm. Veitir 
hreyfanlega aukahirslu og vinnupláss.
Birki 302.403.48 10.950,-

FLYTTA hjólaborð, L98×B57×H86 cm. Læsanleg hjól 
fyrir aukinn stöðugleika. 
Ryðfrítt stál 000.584.87 29.950,-

STENSTORP hjólaborð, B43×H90 cm. Lágmarksdýpt 
45 cm, hámarksdýpt 62 cm. Tvær stillanlegar hillur 
úr gegnheilli eik, með grófum til að halda flöskum á 
réttum stað.
Hvítt/eik 402.019.16 22.950,-

FÖRHÖJA hjólaborð, L100×B43×H90 cm. Opin hirsla 
fyrir níu flöskur í hvorri hillu.
 Birki 800.359.20 18.950,-

Hjólaborð og -vagnar

Hjólaborð og -vagnar eru fljótleg, einföld og ódýr lausn
til að fá færanlega hirslu í eldhúsið.

Stundum þarftu bara að lyfta þér aðeins upp. 
Tröppurnar okkar setja efstu hillurnar í 

seilingarfjarlægð.

BEKVÄM trappa, B43×D39×H50 cm. Burðarþol 
100 kg.
Svart 404.638.52 3.750,-
Hvítt 401.788.88 3.750,-

TENHULT trappa, B43×D40×H50 cm. Burðarþol 
100 kg.
Bambus 404.480.36 3.750,-
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Ábyrgðir

Ábyrgðir
IKEA eldhús eru hönnuð til að þola daglegt álag á heimilinu, ár 
eftir ár. Við erum svo sannfærð um gæðin að við ábyrgjumst 
eldhúsinnréttinguna, borðplöturnar, heimilistækin og 
blöndunartækin. 

METOD eldhús, vaskar og borðplötur 
eru með 25 ára ábyrgð.

ENHET eldhús og blöndunartæki eru 
með 10 ára ábyrgð.

METOD eldhús 
25 ára ábyrgð

Hvaða vörur falla undir þessa ábyrgð?                                 
Þessi ábyrgð nær aðeins til heimilisafnota. Ábyrgðin nær yfir 
eftirfarandi hluta METOD eldhúslínunnar: • Skápa • Hurðir 
og skúffuframhliðar • UTRUSTA lamir • MAXIMERA skúffur • 
EXCEPTIONELL skúffur með þrýstiopnara • UTRUSTA hillur úr 
hertu gleri og með þynnu • Sökkla • Fætur • Hliðarklæðningar • 
Skrautlista/ljósakappa

Hvaða vörur falla ekki undir þessa ábyrgð?                   
Hnúðar og höldur. BEHJÄLPLIG rennilöm fyrir uppþvottavél. 
                                                                                                   
UTRUSTA vírgrindur, TORNVIKEN og VADHOLMA eru með tíu 
ára ábyrgð. 

KNOXHULT og SUNNERSTA eldhús eru með 2 ára ábyrgð.              

Hvað gerir IKEA til að leysa vandann?                                    
IKEA skoðar vöruna og tekur ákvörðun um hvort ábyrgðin 
gildi í hverju tilfelli fyrir sig. IKEA áskilur sér rétt til að úrskurða 
um það eins fljótt og auðið er eftir að vörunni er skilað. Ef 
varan er ekki lengur seld hjá IKEA verður viðskiptavini útveguð 
viðeigandi sambærileg vara. IKEA áskilur sér rétt til að ákveða 
hverju sinni hvað er viðeigandi og sambærileg vara. 

Ábyrgðarskilmálar                                                                
Ábyrgðin gildir frá kaupdegi í IKEA. Framvísa þarf upphaflegri 
kvittun sem staðfestingu á kaupum. Ábyrgðin gildir eingöngu 
fyrir þann aðila sem upprunalega kaupir vöruna. Hún færist 
ekki á milli eigenda. 

Undantekningar                                                                       
Ábyrgðin gildir ekki um vörur sem hafa verið geymdar eða 
settar saman á rangan hátt, notaðar á óviðeigandi hátt, hlotið 
slæma meðhöndlun, verið breytt eða hreinsaðar með röngum 
efnum eða aðferðum. Ábyrgðin nær ekki yfir venjulega 
notkun, rispur eða skemmdir vegna óhappa, högga eða 
aðskotahluta sem berast með vatni. Fylgdu leiðbeiningum um 
samsetningu og umhirðu. 

Ábyrgðin gildir ekki ef varan hefur verið notuð á opinberum 
stöðum, utandyra eða í tærandi umhverfi. 

Umhirðuleiðbeiningar                                                                    
Til að viðhalda ábyrgðinni er nauðsynlegt að fylgja 
umhirðuleiðbeiningum fyrir hverja vöru. Þú færð nánari 
upplýsingar um umhirðu í versluninni og á vefnum IKEA.is.

Almenn réttindi                                                                           
Þessi ábyrgð veitir þér tiltekin réttindi. Hún hefur á engan hátt 
áhrif á lagalegan rétt þinn. 

Hafðu samband                                                                                  
Ef þú þarft frekari upplýsingar getur þú haft samband við IKEA 
í síma 520 2500 eða á IKEA.is

Geymdu kvittunina sem staðfestingu á kaupum. Hún er 
nauðsynleg til að ábyrgðir séu í gildi.

Nánari upplýsingar eru í ábyrgðarbæklingnum fyrir IKEA 
Eldhús. 

ENHET eldhúseiningar
10 ára ábyrgð 

Hvaða vörur falla undir þessa ábyrgð?                                 
Þessi 10 ára ábyrgð nær til allrar ENHET línunnar. Ábyrgðin 
nær aðeins til heimilisafnota.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandann?                                    
IKEA skoðar vöruna og tekur ákvörðun um hvort ábyrgðin 
gildi í hverju tilfelli fyrir sig. IKEA áskilur sér rétt til að úrskurða 
um það eins fljótt og auðið er eftir að vörunni er skilað. Ef 
varan er ekki lengur seld hjá IKEA verður viðskiptavini útveguð 
viðeigandi sambærileg vara. IKEA áskilur sér rétt til að ákveða 
hverju sinni hvað er viðeigandi og sambærileg vara. 

Ábyrgðarskilmálar                                                                
Ábyrgðin gildir frá kaupdegi í IKEA. Framvísa þarf upphaflegri 
kvittun sem staðfestingu á kaupum. Ábyrgðin gildir eingöngu 
fyrir þann aðila sem upprunalega kaupir vöruna. Hún færist 
ekki á milli eigenda. 

Undantekningar                                                                   
Ábyrgðin gildir ekki um vörur sem hafa verið geymdar eða 
settar saman á rangan hátt, notaðar á óviðeigandi hátt, hlotið 
slæma meðhöndlun, verið breytt eða hreinsaðar með röngum 
efnum eða aðferðum. Ábyrgðin nær ekki yfir venjulega 
notkun, rispur eða skemmdir vegna óhappa, högga eða 
aðskotahluta sem berast með vatni. Fylgdu leiðbeiningum um 
samsetningu og umhirðu. 

Ábyrgðin gildir ekki ef varan hefur verið notuð á opinberum 
stöðum, utandyra eða í tærandi umhverfi. 

Umhirðuleiðbeiningar                                                                     
Til að viðhalda ábyrgðinni er nauðsynlegt að fylgja 
umhirðuleiðbeiningum fyrir hverja vöru. Þú færð nánari 
upplýsingar um umhirðu í versluninni og á vefnum IKEA.is.

Almenn réttindi                                                                                 
Þessi ábyrgð veitir þér tiltekin réttindi. Hún hefur á engan hátt 
áhrif á lagalegan rétt þinn. 
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Ábyrgðir

Hafðu samband                                                                                 
Ef þú þarft frekari upplýsingar getur þú haft samband við IKEA 
í síma 520 2500 eða á IKEA.is 

Geymdu kvittunina sem staðfestingu á kaupum. Hún er 
nauðsynleg til að ábyrgðir séu í gildi.

Nánari upplýsingar eru í ábyrgðarbæklingnum fyrir IKEA 
Eldhús. 

Blöndunartæki  
10 ára ábyrgð 

Hvaða vörur falla undir þessa ábyrgð?
Þessi tíu ára ábyrgð nær til allra IKEA eldhúsblöndunartækja. 
Ábyrgðin nær aðeins til heimilisafnota og nær til galla í efni og 
framleiðslu á öllum IKEA eldhúsblöndunartækjum.  
 
Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?
Ábyrgðin gildir ekki ef blöndunartækin hafa verið notuð í 
tærandi umhverfi. Hún gildir heldur ekki um vatnssparandi 
búnaðinn/síuna, sem ætti að hreinsa reglulega og skipta út 
eftir þörfum. 

Hvað gerir IKEA til að leysa vandann?
IKEA skoðar vöruna og tekur ákvörðun um hvort ábyrgðin 
gildi í hverju tilfelli fyrir sig. IKEA áskilur sér rétt til að úrskurða 
um það eins fljótt og auðið er eftir að vörunni er skilað. Ef 
varan er ekki lengur seld hjá IKEA verður viðskiptavini útveguð 
viðeigandi sambærileg vara. IKEA áskilur sér rétt til að ákveða 
hverju sinni hvað er viðeigandi og sambærileg vara.

Ábyrgðarskilmálar
Ábyrgðin gildir frá kaupdegi í IKEA. Framvísa þarf upphaflegri 
kvittun sem staðfestingu á kaupum. Ábyrgðin gildir eingöngu 
fyrir þann aðila sem upprunalega kaupir vöruna. Hún færist 
ekki á milli eigenda.

Undantekningar
Ábyrgðin gildir ekki um vörur sem hafa verið geymdar eða 
settar saman á rangan hátt, notaðar á óviðeigandi hátt, hlotið 
slæma meðhöndlun, verið breytt eða hreinsaðar með röngum 
efnum eða aðferðum. Ábyrgðin gildir ekki ef blöndunartækin 
hafa verið notuð í tærandi umhverfi. Ábyrgðin nær ekki yfir 
síu/vatnssparandi búnað sem þarf að hreinsa reglulega og 
skipta út eftir þörfum. Fylgdu leiðbeiningum um samsetningu 
og umhirðu. 

Ábyrgðin gildir ekki ef vara hefur verið geymd utandyra, í raka 
eða ef varan hefur verið notuð annars staðar en á heimilum 
(nema annað sé tekið fram). Ábyrgðin nær ekki yfir skaða 
vegna tilfallandi eða afleidds tjóns.

Umhirðuleiðbeiningar 
Til að viðhalda ábyrgðinni er nauðsynlegt að fylgja 
umhirðuleiðbeiningum fyrir hverja vöru. Þú færð nánari 
upplýsingar um umhirðu í versluninni og á vefnum IKEA.is. 

Almenn réttindi
Þessi ábyrgð veitir þér tiltekin réttindi. Hún hefur á engan hátt 
áhrif á lagalegan rétt þinn.

Hafðu samband
Ef þú þarft frekari upplýsingar getur þú haft samband við 
þjónustuver IKEA í síma 520 2500 eða á IKEA.is.
Geymdu kvittunina sem staðfestingu á kaupum. Hún er 
nauðsynleg til að ábyrgðir séu í gildi.

Borðplötur
25 ára ábyrgð  

Hvaða vörur falla undir þessa ábyrgð?
Þessi ábyrgð nær aðeins til heimilisafnota. • Allar eldhús-
borðplötur sem framleiddar eru af IKEA of Sweden. • Allir 
vaskar nema FYNDIG 
Hvaða vörur falla ekki undir þessa ábyrgð?
FYNDIG vaskar. 

Allar breytingar sem gerðar hafa verið á borðplötunum.
Ábyrgðin er aðeins í gildi ef borðpöturnar eru staðsettar 
í heimiliseldhúsi en ekki í almennum eða sameiginlegum 
rýmum. 
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Öll heimilistækin okkar eru  hönnuð 
með það í huga að falla vel við 
heildarútlit eldhússins og að þínum 
þörfum. Hvort sem þú vilt hita upp 
matinn í örbylgjuofninum eða eyða 
löngum tíma í eldhúsinu við matreiðslu 

þarfnast til að eldhúsið nýtist þér um 
ókomin ár. 
 

Leiðbeiningar 
um kaup á IKEA®  
heimilistækjum 

IKEA®

heimilistæki

Umhirðuleiðbeiningar

Fáðu innblástur
Í upphafi er gott að láta sig dreyma 
svolítið, fara yfir hugmyndir, íhuga  hverjar 
þarfirnar eru og ákveða hvað felst í 
 eldhúsi sem er fullkomið fyrir þig. Þessum 
kaupleiðbeiningum er ætlað að gefa þér 
yfirlit yfir úrval möguleika, en það er þó 
svo miklu meira í boði. Þú færð meiri 
innblástur og hugmyndir á vefnum okkar, í 
vörulistanum og, ekki síst, í versluninni.

Mældu
Það er ekki flókið að mæla eldhúsið þitt en 
það er mikilvægt að það sé gert rétt því 
málin eru grunnurinn að skipulagningunni. 
Þú sérð nákvæmlega hvað þarf að mæla 
í skipulagsbæklingnum. Þú finnur hann í 
versluninni og á: IKEA.is/kaupleiðbeiningar.

IKEA eldhús eru hönnuð þannig 
að einfalt er að setja þau upp. og 
hér má finna nokkur skref sem 
tryggja að ferlið verði gott frá 
skipulagningu til uppsetningar. 
Ekki hika við að hafa samband við 
sölufulltrúa okkar í eldhúsdeild 
eða þjónustverinu ef þú hefur 
 einhverjar spurningar.

Skrefin að nýju IKEA eldhúsi

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar

Kaupleiðbeiningar 
fyrir heimilistæki
Þessar kaupleiðbeiningar 
eru fullar af heimilistækjum 
sem eru hönnuð til þess að 
passa fullkomlega í eldhúsið 
þitt. Hér finnur þú ítarlegar 
upplýsingar um útlit, 
eiginleika og verð. Náðu þér 
í eintak í  versluninni eða 
flettu honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Uppsetningabæklingar 
Í uppsetningarbæklingunum færðu góð 
ráð og gagnlegar upplýsingar um hvernig 
á að setja eldhúsið upp. Náðu þér í eintak í 
versluninni eða flettu þeim á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

METOD 
eldhússkápar
Þessar kaupleiðbeiningar 
veita þér  upplýsingar um 
allt sem þú þarft að vita 
varðandi stærðir skápanna 
og hvernig þú getur nýtt 
innvolsið á sem  skilvirkastan 
hátt. Náðu þér í eintak í 
 versluninni eða flettu ho-
num á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

ENHET eldhússkápar
Þessar kaupleiðbeiningar 
veita þér  upplýsingar 
um allt sem þú þarft að 
vita varðandi ENHET 
einingarnar. Náðu þér í 
eintak í  versluninni eða 
flettu honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Við getum aðstoðað
Sjá nánari upplýsingar um 
 þjónustuleiðir okkar á bls. 126.

Uppsetning

Þessi leiðbeiningabæklingur fyrir 
uppsetningu á eldhúsum veitir þér 
ýmis ráð og leiðbeiningar, skref fyrir 
skref um hvernig þú getur sett  eldhús 
upp sjálf/ur.

Leiðbeiningar  fyrir 
uppsetningu 
IKEA® eldhúsa  

Uppsetning á 
ENHET eldhúsum

Leiðbeiningar 
fyrir uppsetningu 
ENHET eldhúsa 

Nýttu METOD eldhússkápana til fulls
Draumaeldhúsið er persónubundið og fer eftir smekk og væntingum 
hvers og eins. Hversu miklum tíma átt þú eftir að eyða þar inni og 
hvað er það sem þú munt gera þar? Við höfum öll mismunandi 
smekk þegar það kemur að eldhúsinu. Við eigum okkur mismunandi 

mæta öllum þessum fjölbreytileika, hvað er þá betra en að vera með 
sveigjanlega eldhúslínu með skápum sem henta öllum og hægt er 
að raða saman nánast hvar sem er? Hver sem stærð heimilisins eða 
fjölskyldunnar er getur þú fært eldhús drauma þinna inn á heimilið 
með næstum því endalausum möguleikum í mismunandi skápum, 

50 ára reynsla af eldhúsum
Eldhúsin okkar hafa verið í stöðugri þróun í næstum 50 ár. Það hefur 
verið stórkostlegt og lærdómsríkt ferðalag þar sem markmiðið hefur 
alltaf verið að gera betur og uppfylla óskir fólks um draumaeldhúsið.
Áralöng reynsla okkar er grunnurinn að fallegum, hagkvæmum og 
endingargóðum eldhúsum sem þú getur notið að eyða löngum 
stundum í. Þú getur verið viss um að við höfum reynsluna og 
þekkinguna sem þarf til að leiða þig skref fyrir skref í átt að 
draumaeldhúsinu.

Kaupleiðbeiningar

METOD eldhússkápar

með 25 ára ábyrgð. Lestu meira í 
ábyrgðarbæklingnum

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni. Vinsamlega hafðu samband við 

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni. Vinsamlega hafðu samband við 
starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá nánari upplýsingar. Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er 

Kaupleiðbeiningar

ENHET
eldhús

Minni vandi, meiri tími
Það er einfalt versla ENHET eldhús og breyta þeim ef þörf er á, 
eða ef þig einfaldlega langar til þess. Þú getur valið úr tilbúnum 
samsetningum á vefnum okkar og keypt það sem hentar þér best 

saman og þú þarft ekki að nota sérstök verkfæri til þess. 

Hönnunin er einstaklega skemmtileg og fæst í nokkrum litum svo 
þú getur sett saman ENHET eldhús í þínum stíl. Sambland af opnum 
og lokuðum hirslum gera þér kleift að hafa allt sem þú þarft innan 
handar og færir eldhúsinu sérstakt útlit. ENHET einingarnar koma 
í mismunandi breidd og dýpt svo það er auðvelt að aðlaga þær að 
smærri eldhúsum.

Lestu meira í
ábyrgðarbæklingnum.
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Öll heimilistækin okkar eru  hönnuð 
með það í huga að falla vel við 
heildarútlit eldhússins og að þínum 
þörfum. Hvort sem þú vilt hita upp 
matinn í örbylgjuofninum eða eyða 
löngum tíma í eldhúsinu við matreiðslu 

þarfnast til að eldhúsið nýtist þér um 
ókomin ár. 
 

Leiðbeiningar 
um kaup á IKEA®  
heimilistækjum 

IKEA®

heimilistæki

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar

Kaupleiðbeiningar 
fyrir heimilistæki
Þessar kaupleiðbeiningar 
eru fullar af heimilistækjum 
sem eru hönnuð til þess að 
passa fullkomlega í eldhúsið 
þitt. Hér finnur þú ítarlegar 
upplýsingar um útlit, 
eiginleika og verð. Náðu þér 
í eintak í  versluninni eða 
flettu honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Uppsetningabæklingar 
Í uppsetningarbæklingunum færðu góð 
ráð og gagnlegar upplýsingar um hvernig 
á að setja eldhúsið upp. Náðu þér í eintak í 
versluninni eða flettu þeim á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

METOD 
eldhússkápar
Þessar kaupleiðbeiningar 
veita þér  upplýsingar um 
allt sem þú þarft að vita 
varðandi stærðir skápanna 
og hvernig þú getur nýtt 
innvolsið á sem  skilvirkastan 
hátt. Náðu þér í eintak 
í  versluninni eða flettu 
honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

ENHET eldhússkápar
Þessar kaupleiðbeiningar 
veita þér  upplýsingar 
um allt sem þú þarft að 
vita varðandi ENHET 
einingarnar. Náðu þér í 
eintak í  versluninni eða 
flettu honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Uppsetning

Þessi leiðbeiningabæklingur fyrir 
uppsetningu á eldhúsum veitir þér 
ýmis ráð og leiðbeiningar, skref fyrir 
skref um hvernig þú getur sett  eldhús 
upp sjálf/ur.

Leiðbeiningar  fyrir 
uppsetningu 
IKEA® eldhúsa  

Uppsetning á 
ENHET eldhúsum

Leiðbeiningar 
fyrir uppsetningu 
ENHET eldhúsa 

Nýttu METOD eldhússkápana til fulls
Draumaeldhúsið er persónubundið og fer eftir smekk og væntingum 
hvers og eins. Hversu miklum tíma átt þú eftir að eyða þar inni og 
hvað er það sem þú munt gera þar? Við höfum öll mismunandi 
smekk þegar það kemur að eldhúsinu. Við eigum okkur mismunandi 

mæta öllum þessum fjölbreytileika, hvað er þá betra en að vera með 
sveigjanlega eldhúslínu með skápum sem henta öllum og hægt er 
að raða saman nánast hvar sem er? Hver sem stærð heimilisins eða 
fjölskyldunnar er getur þú fært eldhús drauma þinna inn á heimilið 
með næstum því endalausum möguleikum í mismunandi skápum, 

50 ára reynsla af eldhúsum
Eldhúsin okkar hafa verið í stöðugri þróun í næstum 50 ár. Það hefur 
verið stórkostlegt og lærdómsríkt ferðalag þar sem markmiðið hefur 
alltaf verið að gera betur og uppfylla óskir fólks um draumaeldhúsið.
Áralöng reynsla okkar er grunnurinn að fallegum, hagkvæmum og 
endingargóðum eldhúsum sem þú getur notið að eyða löngum 
stundum í. Þú getur verið viss um að við höfum reynsluna og 
þekkinguna sem þarf til að leiða þig skref fyrir skref í átt að 
draumaeldhúsinu.

Kaupleiðbeiningar

METOD eldhússkápar

með 25 ára ábyrgð. Lestu meira í 
ábyrgðarbæklingnum

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni. Vinsamlega hafðu samband við 

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni. Vinsamlega hafðu samband við 
starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá nánari upplýsingar. Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er 

Kaupleiðbeiningar

ENHET
eldhús

Minni vandi, meiri tími
Það er einfalt versla ENHET eldhús og breyta þeim ef þörf er á, 
eða ef þig einfaldlega langar til þess. Þú getur valið úr tilbúnum 
samsetningum á vefnum okkar og keypt það sem hentar þér best 

saman og þú þarft ekki að nota sérstök verkfæri til þess. 

Hönnunin er einstaklega skemmtileg og fæst í nokkrum litum svo 
þú getur sett saman ENHET eldhús í þínum stíl. Sambland af opnum 
og lokuðum hirslum gera þér kleift að hafa allt sem þú þarft innan 
handar og færir eldhúsinu sérstakt útlit. ENHET einingarnar koma 
í mismunandi breidd og dýpt svo það er auðvelt að aðlaga þær að 
smærri eldhúsum.

Lestu meira í
ábyrgðarbæklingnum.



 

Þessi bæklingur leiðir þig áfram, 
skref fyrir skref, við hönnun,  mælingar, 
kaup og uppsetningu á nýja IKEA 
eldhúsinu þínu. 

skref fyrir
skref

Nýja IKEA® 
eldhúsið

Leiðbeiningar

Pantaðu
Þegar teikningin er tilbúin er næsta skref að 
koma í eldhúsdeildina og tala við ráðgjafa 
þar. Hann fer yfir teikninguna og aðstoðar 
við öll vafaatriði. Þegar allt er á sínum stað er 
komið að því að panta og við getum sent þér 
vöruna heim.

Skipuleggðu
Draumar þínir og hugmyndir verða 
 áþreifanlegri þegar þú byrjar að  skipuleggja 
eldhúsið þitt. Notaðu Home Planner 
teikniforritið til að  byrja að  skipuleggja 
eldhúsið. Ef þú vilt fá ráðgjöf eru sölufulltrúar 
í versluninni tilbúnir til að aðstoða.

Settu upp
IKEA eldhús eru hönnuð þannig að einfalt 
er að setja þau upp en við erum tilbúin að 
aðstoða með eins mikið og þörf er á.  Byrjaðu 
á því að skoða uppsetningarbæklinginn 
í versluninni eða á IKEA.is þar sem 
uppsetningunni er lýst skref fyrir skref.

Skipulagsbæklingur
Í skipulagsbæklingnum færðu  leiðbeiningar 
fyrir hönnun, mælingar, skipulag, kaup og 
uppsetningu á nýja IKEA eldhúsinu þínu.
Náðu þér í eintak í versluninni eða flettu 
honum á vefnum 
IKEA.is/kaupleidbeiningar

Teikniforritið IKEA Kitchen 
planner
Langar þig í eldhús sem er sérsniðið 
að þér iog rýminu sem þú hefur? 
Hannaðu draumaeldhúsið með METOD 
eldhúseiningunum í þvívíddarumhverfi 
og sjáðu verðið á hverjum hlut ásamt 
heildarverði eldhússins í teikniforritinu 
okkar sem hægt er að nálgast á IKEA vefnum 
án enduirgjalds. Prentaðu út teikngarnar 
og vörulistann eða vistaðu þau á IKEA 
vefsíðunni. Þú getur svo fengið ýmis ráð og 
ýtarlegar leiðbeiningar varðandi teikninguna 
hjá ráðgjöfum okkar í eldhúsdeildinni.
Nánari upplýsingar á IKEA.is/thjonusta

ENHET teikniforrit
Þú getur stólað á ENHET teikniforrit fyrir 
eldhús til að auðvelda kaupin á eldhúsinu 
þínu. Á vefnum okkar getur þú fundið 
tilbúnar samsetningar sem sérfræðingar 
okkar hafa sett saman eftir áralanga reynslu 
á að hanna eldhús. Þegar þú hefur fundið 
uppáhaldseldhúsið þitt getur þú aðlagað eftir 
þörfum með því að skipta út framhliðum, 
borðplötu, vaski, blöndunartæki, hnúðum/
höldum og heimilistækjum.

Við getum aðstoðað
Sjá nánari upplýsingar um 
 þjónustuleiðir okkar á bls. 126.

Við getum aðstoðað
Sjá nánari upplýsingar um 
 þjónustuleiðir okkar á bls. 126.

Við getum aðstoðað
Sjá nánari upplýsingar um 
 þjónustuleiðir okkar á bls. 126.
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Við viljum gera daglegt líf þægilegra fyrir sem flesta og bjóðum því upp á 
fjölbreytta þjónustu sem þú getur valið úr.
 
Hér sérðu þær þjónustuleiðir sem þér standa til boða.

Þjónusta

Teikniþjónusta Sendingarþjónusta Kræktu þér í kerru

Reynslumiklir teiknarar okkar 
aðstoða þig við að hanna 
draumaeldhúsið – og þjónustan er 
ókeypis. Fylltu út hönnunarbeiðni á 
IKEA.is.

Komast vörurnar ekki í bílinn? Við 
getum sent þér þær heim eða á 
skrifstofuna.

IKEA lánar lokaðar kerrur sem 
rúma flest það sem ekki kemst 
í farangursgeymsluna. Þú færð 
kerruna lánaða ókeypis í tvær 
klukkustundir, kemur nýju 
vörunum heim og skilar henni 
síðan aftur.

Kerran er lánuð í tvær 
klukkustundir án endurgjalds. 
Hver aukaklukkustund kostar 2000 
krónur.

Mælingar Uppsetning Greiðslumáti

Smáatriðin skipta máli. Við getum 
mælt með aðila til að koma heim 
eða á skrifstofuna og mæla rýmið 
svo uppsetningin gangi fljótt og 
örugglega. Sendu okkur línu á 
IKEA@IKEA.is ef þú vilt nánari 
upplýsingar.

Þú getur sparað dýrmætan tíma 
með því að fá fagfólk til að sjá um 
uppsetninguna. Við getum mælt 
með traustum aðila. Sendu okkur 
línu á IKEA@IKEA.is ef þú vilt nánari 
upplýsingar.

Þú getur greitt með þeim hætti 
sem hentar þér best. Við tökum við 
reiðufé, debetkortum og VISA og 
MASTERCARD kreditkortum. Þar 
að auki standa kreditkorthöfum til 
boða raðgreiðslulán og vaxtalaus 
lán. Þannig getur þú dreift stærri 
upphæðum og greitt ákveðna 
upphæð mánaðarlega.
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