KAUPLEIÐBEININGAR

KNOXHULT

Eldhús

UMHIRÐA

Hreinsaðu með hreinum,
rökum klút eða með hreinsiefni
sem inniheldur ekki svarfefni.
Þurrkaðu með hreinum klút.
Hreinsaðu fleti úr ryðfríu
stáli eftir notkun með svampi og
hreinni tusku. Notaðu hreinsiefni
sem inniheldur ekki svarfefni ef
nauðsyn krefur. Strjúktu alltaf
eftir lengdinni.

ÖRYGGI

Veggir eru mismunandi og
þurfa því mismunandi festingar.
Notaðu festingar sem henta
veggjum heimilisins. Seldar sér.

GOTT AÐ VITA

Hægt er að stilla lamirnar
lóðrétt, lárétt og á dýptina. Það
auðveldar þér að festa hurðina
á réttan stað. Hurðina má
festa hægra eða vinstra megin.
Stendur stöðugt, líka á ójöfnu
gólfi, þar sem fæturnir eru
stillanlegir.

Eldhússkápar á góðu verði
Ertu að leita að einföldu eldhúsi sem sameinar gæði og gott verð?
Í KNOXHULT línunni eru fimm eldhússkápar með hurðum, skúffum
og hillum. Allir skáparnir eru klæddir rispuþolinni melamínþynnu, sem
auðvelt er að þrífa, að innan og utan. Vinnusvæðið er í hefðbundinni
61 cm dýpt. Bættu við LAGAN heimilistækjum og vaski og
blöndunartækjum að eigin vali – ásamt hnúðum og höldum.

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 meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

FULLBÚIÐ ELDHÚS
Eldhússkáparnir eru með borðplötu, hillum, skúffum, lömum, sökkli, vaski, vatnslási og blöndunartækjum. Einungis þarf að bæta við heimilistækjum, hnúðum og
höldum að eigin vali. Við mælum með LAGAN heimilistækjum, sjá bls. 4, en einnig er hægt að nota önnur heimilistæki úr vöruvali okkar.

Fullbúið KNOXHULT eldhús
Grátt

791.804.42*

Hvítt

691.804.66*

Einingar sem þarf í þessa samsetningu:
FYNDIG vaskur, einfaldur, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT veggskápur með hurðum, 120 cm

1 stk.

LAGAN blöndunartæki

1 stk.

KNOXHULT grunnskápur með hurðum og skúffum, 180 cm

1 stk.

LILLVIKEN vatnslás/sigti fyrir eitt hólf

1 stk.

Heildarmál: B182×D61 cm

Fullbúið KNOXHULT eldhús
Hvítt

491.804.67*

Einingar sem þarf í þessa samsetningu:

Heildarmál: B224×D61 cm

* Samsetningarnúmer. Nánari upplýsingar fást í versluninni.
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FYNDIG vaskur, einfaldur, 45×39 cm

1 stk.

KNOXHULT veggskápur með hurðum, 120 cm

1 stk.

LAGAN blöndunartæki

1 stk.

KNOXHULT grunnskápur með hurðum og skúffum, 180 cm

1 stk.

KNOXHULT grunnskápur með skúffum, 40 cm

1 stk.

KNOXHULT veggskápur með hurð, 40×75 cm

1 stk.

KNOXHULT veggskápur með hurð, 60×60 cm

1 stk.

LILLVIKEN vatnslás/sigti fyrir eitt hólf

1 stk.

ALLAR EININGAR
Eldhússkáparnir eru úr 16 mm þykkri spónarplötum og hurðir og skúffuframhliðar eru klæddar með hvítri melamínþynnu eða grárri pólýprópýlenþynnu. Grunnskáparnir
eru með borðplötu með eikaráferð. Borðplata, hillur, skúffur, lamir og sökklar fylgja. Einungis þarf að bæta við heimilistækjum, hnúðum og höldum til að fullklára
eldhúsið.

KNOXHULT grunnskápur með hurðum og s
 kúffum.
Hægt að bæta við vaski og aðlaga hirsluna eftir
þörfum með tveimur stillanlegum hillum. 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. Fæturnir eru s
 tillanlegir og því
stendur hann stöðugur, einnig á ójöfnu gólfi. Borðplatan
stendur út fyrir skápana, um 1 cm á hverri hlið. Ætlað
fyrir ofn og einnig hægt að bæta við helluborði og
vaski. 182×61×90 cm. Breidd skápa 180 cm.
Grátt

203.267.95

Hvítt

703.267.88

KNOXHULT veggskápur með hurð. Hægt er að
aðlaga hirsluna eftir þörfum með stillanlegri hillu.
Hurðin eru klædd með þynnu sem rispast síður og
auðvelt er að þrífa. 60×31×60 cm.
Hvítt

KNOXHULT veggskápur með hurðum. Þú getur
aðlagað hirsluna eftir þörfum með tveimur stillanlegum
hillum. Hurðirnar eru klæddar með þynnu sem rispast
síður og auðvelt er að þrífa. Hurðirnar má festa hægra
eða vinstra megin. 40×35×60 cm.

KNOXHULT grunnskápur með skúffum. Með
skúffustoppara. Framhliðarnar eru klæddar með þynnu
sem rispast síður og auðvelt er að þrífa. Fæturnir eru
stillanlegir og því stendur hann stöðugur, einnig á
ójöfnu gólfi. 42×61×90 cm. Breidd skáps 40 cm.
Hvítt

Grátt

003.267.96

Hvítt

903.267.92

FYNDIG vaskur, einfaldur. Vaskur úr ryðfríu stáli,
sem er hreinlegt, endingargott og slitsterkt efni. Undir
vaskinum er hljóðeinangrandi efni sem dregur úr
hávaða. Passar í skápa sem eru minnst 50 cm breiðir.
Notaðu með LILLVIKEN vatnslás og sigti. 45×39 cm.

903.267.87

KNOXHULT veggskápur með hurð. Hægt er að
aðlaga hirsluna eftir þörfum með stillanlegri hillu.
Hurðin eru klædd með þynnu sem rispast síður og
auðvelt er að þrífa. Hurðina má festa hægra eða vinstra
megin. 40×31×75 cm.
Hvítt

103.267.91

Ryðfrítt stál

902.021.26

LAGAN blöndunartæki. Eitt handfang.
Snúningsstútur 360°. H16cm.

503.267.89

Krómhúðað

100.850.27

HEIMILISTÆKI
LAGAN OV3 ofn. Með öllum helstu eiginleikum sem
þarf. Orkunotkun miðað við venjulega notkun, undir- og
yfirhiti: 0,79 kWst. 59,4×56×59 cm.
Hvítt

LAGAN kælir/frystir A+. Hurðina má festa hægra
eða vinstra megin. Orkunotkun: 297 kWst/ár. Rúmtak
kælis: 198 l. Rúmtak frystis: 111 l. 59,5×64,2×174,5
cm.

504.169.21

Hvítt
ORKUFLOKKUR A. . Á skalanum A (mesta
orkunýtni) til G (minnsta orkunýtni).
YFIRHITI. . Gerir réttin stökkan og tryggir
jafna eldun á yfirborði hans. Hentar vel fyrir
gratín og eftirrétti.

ORKUFLOKKUR A+. Á skalanum A (mesta
orkunýtni) til G (minnsta orkunýtni).
Fjögurra stjörnu frystihólf. Frystir ferskar
vörur niður í -18°C eða meira.

UNDIRHITI. Hægt að elda botninn betur
án þess að brenna yfirborðið. Hentar vel
í lok eldunartímans fyrir rétti með stökkum botni
og eldun yfir vatnsbaði.

LAGAN kælir/frystir. Hurðina má festa hægra eða
vinstra megin. Orkunotkun: 174 kWst/ár. Rúmtak
kælis: 97 l. Rúmtak frystis: 16 l. 55×57×84.5 cm.
Orkuflokkur A+. Á skalanum A (mest afköst) til G
(minnst afköst). Fjögurra stjörnu frystihólf. Frystir
ferskar vörur niður í -18°C eða meira.

UNDIR- OG YFIRHITI. Hærri hiti efst í ofninum og
lægri neðst. Hentar vel fyrir hægeldun og gratín.

LAGAN HGC3K keramíkhelluborð. Slétt yfirborð
úr hertu gleri sem auðveldt er að þrífa og veitir aukið
vinnupláss. 2300 W geislahella, 1200 W geislahella og
1800 W geislagella. 59×52×3,9 cm.
Svart

Hvítt

Fjögurra stjörnu frystihólf. Frystir ferskar
vörur niður í -18°C eða meira.

LAGAN veggháfur. IInnfelldur háfur með þremur
hraðastillingum. Sogkraftur með útblæstri: 272 m³/
klst. Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 69
dB (A). 59,8×51×13 cm.
203.889.67

Hvítt

504.013.83

603.349.63
ORKUFLOKKUR A+. Á skalanum A (mesta
orkunýtni) til G (minnsta orkunýtni).

501.823.52

Ryðfrítt stál

102.823.63
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Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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