PERSONLIGA VAL
Välj mellan våra 14 standardkulörer – alla dessutom valbara för färganpassade
stomsidor, framkantslister och hyllfronter.

IDEALKÖK.
PERSONLIGA KÖK. KÖK FÖR DIG!
Vi på Idealkök gillar svensk formgivning, anpassad för svenska hem, med typiskt
svenska, genomtänkta lösningar – oavsett om du föredrar det allra trendigaste eller
har en smak som drar mer åt det klassiska. Så det är just vad du får när du väljer ett

ALPINVIT

ZINKVIT

GRÄDDVIT

LJUSCREME

LJUSGRÅ

SKISSGRÅ

DIMGRÅ

CANVAS

BLYERTS LJUS

BLYERTS MÖRK

MÖRKGRÅ

MIDNATTSSVART

RETROBLÅ

LINGRÖN

Stomme
vit melamin /
alt tillval direktmålas

Stomme
luckanpassad
fylld spegel

Stomme
luckanpassad
vitrin

VÄLJ STOMSIDOR EFTER EGEN SMAK
Önskar du att sidorna på dina skåp ska
matcha dina luckor och lådfronter – eller
föredrar du kontraster? Med Idealkök är
valet ditt!

Idealkök – valmöjligheter som slår det mesta, med omtänksamma detaljer.
Idealkök är som gjort för dig som vill lägga ner din själ i köksbygget. De svåra momenten som är så viktiga för ett bra slutresultat har vi redan gjort åt dig. Alla våra
skåp levereras monterade, så du kan vara säker på att alla vinklar blir räta och att

Täcksida

allt passar ihop.
Självklart planerar vi ert nya kök tillsammans. För även det mysigaste kök måste
ju vara funktionellt också. El, vatten och ventilation kan inte dras hur som helst.
Lådor och luckor måste gå att öppna, beredningsytorna måste räcka till – och du
själv ska förstås också ha utrymme att släppa loss kreativiteten. I våra utställningar

BÄNKSKIVOR, BESLAG,
BLANDARE OCH VITVAROR

hittar du erfarna köksinredare som hjälper dig undvika alla retliga fallgropar

Hos oss hittar du bänkskivor, beslag, blandare och vitvaror från de ledande leverantörerna

– men du får också goda råd och tips via telefon.

– välkommen in till närmaste utställning för att hitta just dina favoriter.

Idealkök Sverige AB ingår i Culinarum Group.
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MIDGÅRD

SHAKER

STIL

Här kommer inspirationen från nordisk klassicism, med

I denna serie möter klassiskt strama shakertradi-

Stil är köket för dig som gillar rena, raka och strikta linjer.

tidlösa former utan onödiga utsmyckningar – som just

tioner nordisk minimalism – och resulterar i en skön

Den återhållsamma enkelheten i formerna gör att kulörer

därför blir så vackra och mångsidiga. Prova dig fram

harmoni med rena linjer som speglar det genuina

och handtag får fritt spelrum att skapa nästan vilken stil

med olika färger, bänkskivor och handtag, så upptäcker

hantverket. Shaker pockar aldrig på uppmärksamhet

du vill. Inte så konstigt att Stil redan har blivit många arki-

du ständigt nya uttryck med Midgård!

– det bara finns där, hur självklart som helst.

tekters favorit. Kanske blir den din också?

NYHET!

Luckmodell: Midgård

Luckmodell: Shaker

Luckmodell: Stil
Kulör: Midnattssvart
Bänkskiva: Hel rostfri diskbänk,
40 mm uppdragen bakkant
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Luckmodell: Herrgård
Kulör: Skissgrå
Bänkskiva: Silestone, 20 mm
med porslinsvask
Köksö: Massiv amerikansk
valnöt, 30 mm

HERRGÅRD
Herrgård är vårt klassiskt svenska, ombonade trivselkök. Det passar in i många miljöer och ger en varm och
välkomnande känsla. Här samlar du med fördel både
familj och vänner runt minnesvärda måltider.
Komplettera gärna med till exempel vackra vitriner,
pilastrar eller en köpmansdisk för att skapa en riktigt
sammanhållen form.

»FÖR DIG SOM
HAR KÄNSLAN FÖR
VACKRA DETALJER
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Luckmodell: Mårbacka
Kulör: Zinkvit
Bänkskiva: Laminat,
white marble

FORM
En modern lucka med lite softare former för den aktiva
familjen. Kombinerar du med handtag i läder som här
får köket lite extra attityd, både mjukt och robust på
samma gång. Vad väljer du?
Här ser du också hur diskmaskinen kan monteras upphöjt – det är bekvämt när disken ska i och ur!

MÅRBACKA
I Mårbacka möter du en lucka med rötter i svunna
tiders soldattorp – en form så klassisk att den knappast
kan bli mer modern! Skapa ett tidlöst kök genom att
kombinera moderna detaljer som öppna hyllor med
traditionella textilier med rand och ruta – Mårbacka
blir vad du gör det till.
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Luckmodell: Form
Kulör: Canvas
Bänkskiva: Massiv amerikansk
valnöt, 30 mm
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Luckmodell: Mangård
Kulör: Lingrön
Bänkskiva: Laminat, white marble
Köksö skiva: Massiv amerikansk
valnöt, 30 mm

MANGÅRD
Mangård är en av våra nyaste luckor, trots det klassiskt
lantliga utseendet – lätt uppdaterat med avskalade
profileringar för ett lite renare intryck. Du kan få ditt
Mangårdkök med sidoavslutningar som matchar luckorna perfekt. En köpmansdisk förstärker den rustika
charmen och ger gott om plats för grytor och kastruller
– för här kommer du att vilja laga mycket mat!
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LINJE
Linje gör verkligen skäl för sitt namn, rakare och rätare än
det mesta. En given form för dig som ser minimalismen
som en skön konst. De handtagslösa luckorna har dolda
grepp som omärkligt elegant smälter in i det horisontella linjespelet. De högblanka luckorna är till och med
blanka på insidan – lika lättstädat som snyggt!

Luckmodell: Linje
Kulör: Alpinvit högblank
Bänkskiva: Laminat, 40 mm med
rostfri framkant
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ROSENHOLM
Rosenholm är den klassiska ramluckan som är något
av en kameleont. Lantlig eller modern – Rosenholm
låter sig villigt styras i valfri riktning med olika kulörer, handtag och bänkskivor – små förändringar gör
stor skillnad.

Luckmodell: Rosenholm
Kulör: Alpinvit
Bänkskiva: Massiv ek, 30 mm
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TRYGGHET
FÖR DIG
Vi är stolta över den höga kvaliteten på våra kök – så
du kan lugnt räkna med många trivsamma år i ditt nya
Idealkök. Skulle någon produkt trots allt gå sönder
under garantitiden vänder du dig till butiken där den
köptes. Om felet faller under garantin står Idealkök
för reparation eller utbyte till en likvärdig produkt ur
vårt då aktuella sortiment.
Garantin gäller under förutsättning att monteringsoch skötselanvisningar har följts, samt att produkten
inte har modifierats av köparen. Monteringskostnader
täcks dock inte av garantin. Läs mer på vår hemsida!

WWW.IDEALKOK.SE

Vi reserverar oss för eventuella färgavvikelser som kan ha uppstått av trycktekniska skäl, samt förändringar i utförande, design och konstruktion som en konsekvens
av vårt ständiga utvecklingsarbete. Våra kök är kundanpassade. Avvikelser mellan olika produktionstillfällen kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

