
 
Forslag 1
Serienummer på denne tegningen: 0000-0751-1449
Nr. Bilde Artikkelnummer Produktbeskrivelse Pris     Antall Sum

1 S59836809

FA 113 FAKTUM benkeskap med 3 skuffer
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

2.155,- 1 2.155,-

2 S59836809

FA 113 FAKTUM benkeskap med 3 skuffer
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

2.155,- 1 2.155,-

3 S59836809

FA 113 FAKTUM benkeskap med 3 skuffer
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

2.155,- 1 2.155,-

4 S99836807

FA 111 FAKTUM benkeskap med 3 skuffer
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

1.545,- 1 1.545,-

5 S79836808

FA 112 FAKTUM benkeskap med 3 skuffer
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

1.840,- 1 1.840,-

6 S09809399

FA 103 FAKTUM benkeskap med hylleplater
Justerbare hylleplater; tilpass avstand etter behov. 
Døren kan monteres for åpning til høyre eller 
venstre. Solid konstruksjon; stammen er 18 mm 
tykk.

915,- 1 915,-

7 S19854126

FA 157 FAKTUM hjørneunderskap m uttrekkb. 
innredn
Uttrekkbar innredning bestående av 2 hyller med 
svingfunksjon; utnytter plassen i hjørnet maksimalt 
og gjør det enkelt å få en oversikt over innholdet, i 
tillegg til at det er lett å nå. Utmerket til oppbevaring 
av gryter, tallerker, tørrvarer osv. Døren kan 
monteres for åpning til høyre eller venstre.

2.160,- 1 2.160,-

8 S99868841

FA 173 FAKTUM benkeskap t servant/avfallsortering
Skuffer med innebygde dempere; fanger opp 
skuffene i farten slik at de lukkes langsomt, stille og 
mykt. Kan trekkes helt ut; gir oversikt over skuffenes 
innhold og gjør det lett tilgjengelig. Lettrullende 
skuffer med uttrekksstopp.

1.485,- 1 1.485,-

9 80152513

RENLIG DW60 integrert oppvaskmaskin
Helintegrert; bør suppleres med en dør i samme 
design som resten av kjøkkenet. 5 vaskeprogram: 
Velg etter oppvask og behov. Hev- og senkbar 
overkurv; tilpass avstanden etter størrelsen på dine 
tallerkener og glass.

3.950,- 1 3.950,-
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10 S49836824

FA 721 FAKTUM høyskap f mikro/ovn +skuff/dør
2 forsterkede hylleplater er inkludert, de gir økt 
stabilitet ved innbygging av hvitevarer. Skuff med 
innebygd demper; fanger opp skuffen i farten, slik at 
den lukkes langsomt, stille og mykt. Kan trekkes helt 
ut; gir oversikt over skuffenes innhold og gjør det 
lett tilgjengelig.

2.630,- 1 2.630,-

11 S29807827

FA 706 FAKTUM høyskap f kjøleskap/fryser+ 3 dører
2 forsterkede hylleplater er inkludert, de gir økt 
stabilitet ved innbygging av hvitevarer. Dørene kan 
monteres for åpning både fra venstre og høyre. Solid 
konstruksjon; stammen er 18 mm tykk.

2.435,- 1 2.435,-

12 S19811033

FA 312 FAKTUM veggskap med 2 dører
Flyttbare hyller, tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Solid konstruksjon; stammen er 
18 mm tykk. Hengsler med hurtigfeste; monteres 
enkelt fast i luken uten skruing og gjør det lett å ta 
av luken og gjøre rent.

1.310,- 1 1.310,-

13 S19811033

FA 312 FAKTUM veggskap med 2 dører
Flyttbare hyller, tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Solid konstruksjon; stammen er 
18 mm tykk. Hengsler med hurtigfeste; monteres 
enkelt fast i luken uten skruing og gjør det lett å ta 
av luken og gjøre rent.

1.310,- 1 1.310,-

14 S99811091

FA 311 FAKTUM veggskap
Flyttbare hyller, tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Døren kan monteres for åpning 
til høyre eller venstre. Solid konstruksjon; stammen 
er 18 mm tykk.

965,- 1 965,-

15 S29810976

FA 313 FAKTUM veggskap med 2 dører
Flyttbare hyller, tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Solid konstruksjon; stammen er 
18 mm tykk. Hengsler med hurtigfeste; monteres 
enkelt fast i luken uten skruing og gjør det lett å ta 
av luken og gjøre rent.

1.470,- 1 1.470,-

16 S29810976

FA 313 FAKTUM veggskap med 2 dører
Flyttbare hyller, tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Solid konstruksjon; stammen er 
18 mm tykk. Hengsler med hurtigfeste; monteres 
enkelt fast i luken uten skruing og gjør det lett å ta 
av luken og gjøre rent.

1.470,- 1 1.470,-

 20115745
KROKEN stang
Kan også brukes som håndklestang. Frigjør 
arbeidsplass på benkeplaten. 39,- 1 39,-

 00115893 ATLANT bunnventil/vannlås 2 kummer 200,- 1 200,-

 10114218

BOHOLMEN innbyggingskum1 1/2 kun m.avr.
Vendbar, kan brukes med kummen til høyre eller 
venstre. Oppvaskbenken har ikke forborret hull;  du 
kan selv velge hvor blandebatteriet skal plasseres. 
Servanten er i rustfritt stål; hygienisk og robust 
overflate som er enkel å holde ren.

895,- 1 895,-

 50085775

BÅGVIK blandebatteri til kjøkken, 1 greps
Uttrekkbar tut; gjør det lettere å skylle oppvasken. 
Innsats med harde keramiske skiver. Kan motstå den 
sterke friksjonen som oppstår når skivene kommer i 
kontakt for å regulere vanntemperaturen. Justerbar 
vanntemperatur; høyeste temperatur kan stilles inn 
på forhånd.

1.295,- 1 1.295,-
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 20182320

DÅTID OV8 varmluftsovn
Varmluftsovn; gjør at du kan lage mat med høy 
presisjon for gode resultater. For deg som liker å 
lage mat og gjør det ofte. Varmluftsovn; sprer 
forvarmet luft jevnt gjennom ovnen for effektiv og 
jevn steking. Bakefunksjon med jevn varme; praktisk 
når du baker kaker, pai og andre bakeverk.

3.900,- 1 3.900,-

 50076318
FAKTUM ben
Justerbare ben; står støtt også på ujevne flater. Kan 
også brukes i våtrom. 50,- 10 500,-

 00182566

FRAMTID MW3 mikrobølgeovn
Har alle basisfunksjonene du trenger for hurtigtining 
og oppvarming. Mikrobølgeovnen er tidsbesparende 
og et godt supplement til stekeovnen din. Funksjon 
for dampkoking; for enkel og rask sunn tilbereding 
av rotfrukter, grønnsaker, fisk m.m. 3D 
mikrobølgesystem for jevn fordeling av mikrobølger; 
gjør det mulig å tilberede f.eks. grønnsaker, fisk og 
suppe.

2.250,- 1 2.250,-

 70199479

FROSTIG BC155 integrert kjøleskap
4 flyttbare hylleplater i herdet glass med spillkant er 
inkludert; tilpass avstanden etter ditt 
oppbevaringsbehov. Helintegrert; bør suppleres med 
en dør i samme design som resten av kjøkkenet. 1 
rom i døren med 2 avdelere; hjelper deg med å 
organisere plassen og gi støtte til f.eks. flasker.

2.950,- 1 2.950,-

 20199472

FROSTIG BF91 integrert fryser
Funksjon for hurtigfrysing; dypfryser raskt ferske 
matvarer. Glatte innervegger og 4 uttakbare skuffer 
for enkel rengjøring. Et uttrekkbart avrenningsrør for 
smeltevannet gjør avriming enkelt.

2.950,- 1 2.950,-

 80126213

INTEGRAL dørdemper til hengsler
Monteres på INTEGRAL hengsler med en 
åpningsvinkel på 125°. Sørger for at døren lukker 
seg sakte, stille og rolig. 

50,- 7 350,-

 60079302

LUFTIG BF325 ventilator
Uttrekkbar - gir større sugeflate. 2 fettfilter som tåler 
maskinvask er inkludert; fjerner effektivt matos og 
kan lett tas av for rengjøring. 2 lyspærer er 
inkludert; gir et godt lys over matlagingsflaten.

1.195,- 1 1.195,-

 30147618

NUTID HIN4T induksjonstopp
4 induksjonssoner gir et magnetfelt, for rask 
oppkoking på lav strøm, og rask, nøyaktig regulering 
av varmen. Ved bruk av induksjonssonene oppstår 
varmen direkte i kokekarets bunn og dens innhold. 
Når karet tas bort, avkjøles sonen raskt. Touch-
kontrollpanel kan låses for økt sikkerhet.

2.800,- 1 2.800,-

 80090638

PERFEKT lys-/gesimslist, profilert
Kan brukes både som dekor- og gesimslist for 
montering under eller over veggskapene respektivt. 
Kan kappes til ønsket lengde. 

195,- 6 1.170,-

 04180610
PERFEKT sokkelfront
Ekstra kantlist er inkludert; sokkelen kan derfor 
kappes til ønsket lengde. 195,- 8 1.560,-

 80067586 PERFEKT ABSTRAKT dekkside til benkeskap 445,- 1 445,-

Side 3 av 4IKEA Home Planner-utskrift

27.02.2011http://kitchenplanner.ikea.com/NO/UI/Pages/Printouts/VPUISummaryPrintout.htm



 10136965 PERFEKT APPLÅD dekkside til overskap 195,- 1 195,-

 10184541 PERFEKT RAMSJÖ dekkside til høyskap 495,- 1 495,-

 00124086

PRÄGEL benkeplate
Fukt-, varme- og ripebestandig laminatbenkeplate 
som er lett å rengjøre. 2 kantlister er inkludert, og 
platen kan derfor kappes til ønsket lengde. Kantlisten 
hindrer vann i å trenge inn i benkeplaten.

345,- 1 345,-

 00124091

PRÄGEL benkeplate
Fukt-, varme- og ripebestandig laminatbenkeplate 
som er lett å rengjøre. 2 kantlister er inkludert, og 
platen kan derfor kappes til ønsket lengde. Kantlisten 
hindrer vann i å trenge inn i benkeplaten.

595,- 4 2.380,-

 30169318
RATIONELL dryppebrett
Det transparente lekkasjebrettet beskytter mot evnt. 
vannlekkasje. 65,- 1 65,-

 20177210 SVEP håndtak 39,- 18 702,-

 90060061

ÄDEL dør
Belagt med folie; gir en hardfør overflate som er lett 
å holde ren. Døren kan monteres for åpning til høyre 
eller venstre. 

525,- 1 525,-

Sum: 57.156,-
IKEA kan ikke akseptere noe juridisk ansvar for nøyaktighet på mål eller møblering. Prisene i dette 
programmet gjelder produkter du velger på IKEA, tar med hjem og monterer selv. Alle tjenester 
vedrørende levering, montering og installasjon koster ekstra og faktureres separat. De er ikke medregnet i 
prisen som vises her. Selv om vi prøver å sikre at all informasjon i dette programmet er korrekt, beklager 
vi alle eventuelle produktendringer som kan skje.
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