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Culimar • De nya köksidéerna

Tänk med tumstocken
när du planerar köket
• Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl
känns komfortabelt.
• Se till att arbetsytan mellan hällen och vattnet är
lagom, 80 till 120 cm är bra om du mäter i bänkskivans framkant.
• Det skall gå att passera varandra i ett kök,
120–140 cm behövs för passagen i ett parallellkök.
Samma mått gäller om du planerar en fristående
köksö.
• Rummet mellan köksbordet och köksbänkar bör
vara 120 cm eller mera för att fungera väl.

• Standardhöjden på arbetsbänkar är 90 cm eller
95 cm. Välj den höjd som passar dig och de dina
bäst.
• Avståndet från arbetsbänken till överskåpen skall
vara 50 cm.
• Bänkskivan bör vara 60 cm djup och inte sticka ut
mer än 3,5 cm över bänkskåpen.
• Placera mikrougnen på lämplig höjd, ca 110 cm är
lagom.
• Räkna med passbitar på minst 5 cm så att du enkelt
kan öppna luckor utan att de förstör väggarna.

Tips om fällor och fel
• Kom ihåg att stänga av vattnet och koppla ur spis,
fläkt och andra maskiner som kräver
elektriker och vvs-montör i god tid innan.
• Placera spis, diskmaskin och lådor minst
20 cm från hörnen.
• Undvik att placera diskmaskin direkt intill spisen.
Det är opraktiskt, fult och inte bra från elektrisk
synpunkt.
• Ställ aldrig kylskåpet med sidan direkt mot vägg,
använd alltid passbit.
• Undvik väggskåp nära fönster, lämna minst
10 cm avstånd.
• Se till att innerdörrar går att öppna ordentligt så att
inte skåpen tar emot.
• Placera inte skärbrädor ovanför lådor.
• Se till att skåpdörrarna hänger åt rätt håll så att
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man kommer in i skåpet. Störst felrisk vid spis eller
diskmaskin.
• Passbitar finns i olika bredder att använda så att
man ska kunna öppna skåpdörrar eller dra ut lådor
och backar när skåpen är placerade i ett hörn eller
mot en vägg. Skåp med utstickande handtag bör ha
passbitar både mot hörn och vägg. Se upp vid ledade vinkeldörrar (hörnbänkskåp) så att gångjärn
kommer mot gångjärn på anslutande skåp repektive
knopp mot knopp.
• Var mycket noga med måttagningen när du mäter
bänkskivorna. Kontrollmät en extra gång. Ett felaktigt mått kan gräva ett djupt hål i plånboken.
• Borra alltid hålen för handtagen eller knopparna när
luckorna sitter uppe.
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Planera rätt från början!
Har du bestämt dig för att förnya ditt kök
kommer du att behöva några tips och goda
råd på vägen. Därför har vi sammanställt den
här broschyren för att det skall bli så enkelt
och smidigt för dig som möjligt.
När man planerar är det lätt att förivra sig,
vilket ofta leder till problem längre fram.

Men planerar man ordentligt redan från början går det löpande lätt även när du börjar
bygga köket.
Ägna några minuter åt vår broschyr, det är
väl använd tid.

Rita grundskiss

Rita in stommarna

Börja med att rita upp en grundskiss. Gör de gärna på
rutpappret på baksidan av denna broschyr. Varje ruta
motsvarar där 10x10 cm i verkligheten. Rita in var
eluttag för kyl, frys och spis finns. Rita också in var
vattenledningar och avlopp finns. Ta hänsyn till detta
när du planerar så slipper du onödiga kostnader för
elektriker och rörmokare.
Värmeelement i köket måste man ta hänsyn till så
att man inte bygger in dem bakom ett skåp.
Skulle eluttag, avlopp eller element inte sitta rätt,
tveka inte att låta flytta dem. Det går i de flesta fall.
Rita också in dörrar och fönster på din skiss.

Nu är det dags att rita in stommarna och bestämma
höjden på skåpen. Det finns ett brett sortiment att
välja ur. Både standard-, kontinental- och fullhöjd.
Varje ruta motsvarar 10 cm så det är väldigt lätt att få
riktiga proportioner.

Rita din idé

Bestäm luckor

Släpp loss kreativiteten. Fantisera och rita. Sätt inga
gränser. Hur vill du uppleva ditt kök? Ska det vara en
funktionell arbetsplats, ska det vara en sällskapsmiljö,
ska det fungera för barnen?
När du formulerat din idé är det dags att börja på
arbetsmetoderna. Säkert har du egna erfarenheter och
egna tankar hur man bäst löser köksplaneringen.
Från Svensk Byggtjänst kan du skaffa litteratur om
köksinredning eller också besöka deras permanenta
köksutställningar.

Rådgör med din handledare om storleken på luckorna.
Han hjälper dig se till att alla skåp får rätt storlek på
luckorna. I samma veva väljer du också handtagen,
som mer än man anar sätter sin prägel på köket.
Luckorna finns i 150 varianter.
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Gångjärn och lådor

Fram med skruvdragaren

Gångjärnen skall vara av hög kvalitet, öppningsbara
130°, självstängande, justeringsbara, lätta att montera
samt försedda med clip, vilket betyder att luckan är
lätt att knäppa loss vid t.ex. vårrengöring.
Lådor är ett kapitel för sig. Hur många kök idag är
inte utrustade med plastlådor eller trälådor med för
tunn botten. Många av lådorna är trasiga, kärvar och
är svåra att öppna och stänga. Culimar har högklassiga Tandembox-lådor som standard. Lådan är uppbyggd på två sidor av epoxylackat stål med integrerad
rullfunktion. Botten är dessutom extra tjock för att
klara riktigt hårda tag. Lådan går lätt även vid tung
belastning och är självstängande med dämpning sista
biten.
Barnsäkringar finns naturligtvis till lådorna.

Fram med skruvdragaren. I princip det enda verktyg
du behöver för att montera. Tack vare den praktiska
monteringsskruven behöver du inga sexkantsnycklar
eller brickor.

Sätt på plats
I nästa skede är det dags att skruva fast bänkskåpen
och att ställa in spis, kyl och frys.
Culimar har tagit fram en praktisk lathund som
hjälper dig att montera ditt nya kök, en 16-sidig anvisning som gör att du undviker alla fallgropar under
själva monteringsfasen.
Begär att få den med leveransen så blir ditt liv lite
lättare.

Allt klart
När sedan tapeterna är uppsatta, golvet lagt och
kaklet på plats är det bara att fylla skåpen och börja
möblera.
Visst har det varit roligt och spännande att se allt
växa fram, eller hur? Men den finaste stunden är
säkert när allt är klart och hela familjen samlas runt
middagsbordet i det nya köket till en liten invigningsfest. Köket blev precis så fint som man tänkt sig. Och
man kan med stolthet säga att man har gjort allt själv.

Till affären
Och så iväg till handlaren för att se och känna på allting i levande livet. Här kan du också få en del råd av
en erfaren person som vet det mesta om kök och hur
man bygger om. Han kan hjälpa dig med de delar av
planeringen där du känner dig osäker.

Lasta bilen full
Kontrollera ännu en gång och komplettera inköpslistan tillsammans med Culimar om du ändrat dig på
plats. Se till att allt stämmer.
Hela köket finns förpackat i lätthanterliga kompaktförpackningar, vilket gör det enkelt att själv transportera.
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Skåpstommar på lager för omgående
leverans i platta paket.
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HÖRNSKÅP 998x998 mm
Höjd
2110 mm

Höjd
1950 mm

BÄNKHÖRNSKÅP Höjd 720 mm. Exkl. hyllor

1180x565 mm

900x900 mm

VÄGGHÖRNSKÅP 600x600 mm

900x900 mm

Höjd
290 mm

Höjd
Höjd
700 mm 860 mm

HÖGSKÅP Höjd 1950 mm, Djup 340 mm. Inkl 1 hylla

Höjd
990 mm

HÖGSKÅP Höjd 2110 mm, Djup 340 mm. Inkl 1 hylla
400 mm

400 mm

500 mm

600 mm

500 mm

600 mm

800 mm

800 mm

SKÅP ÖVER KYL OCH FRYS Bredd 600 mm, Djup 565 mm. Exkl hyllor. Inkl löstagbar rygg.
Höjdmått
220 mm

290 mm

490 mm

440 mm

400 mm

340 mm

700 mm

640 mm

600 mm

540 mm

TOPPSKÅP Höjd 290 mm, Djup 565 mm
400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

Mikro

Ugn

Ugn

Mikro

Mikro

Ugn

Ugn

1950 mm + Toppskåp 290 mm

Mikro

2110 mm

1950 mm

HÖGSKÅP FÖR UGN OCH MICRO Bredd 600 mm, Djup 565 mm

Mikro

Mikro

Ugn

Ugn
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Släpp loss kreativiteten och rita ditt nya kök.

Varje ruta motsvarar 10X10 cm i verkligheten.
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Namn:
Telefon:
Adress:
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Skåpstommar, hyllor och lådor på lager för
omgående leverans i platta paket.
LÅDHURTSAR
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Höjd 720, Djup 565 mm
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

BÄNKSKÅP LÅDA + LUCKA
Höjd 720, Djup 565 mm
300 mm

500 mm

400 mm

600 mm

800 mm

GRYTLÅDOR
Höjd 720, Djup 565 mm
400 mm

500 mm

700 mm

600 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

SOCKELLÅDOR
Höjd 150, Djup 500 mm
400 mm

500 mm

600 mm

GARDEROBER
Höjd 2110 mm, Djup 565 mm. Inkl. 1 hylla

Höjd 1950 mm, Djup 565 mm. Inkl. 1 hylla
300 mm
300 mm
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400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm
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Skåpstommar på lager för omgående
leverans i platta paket.
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BÄNKSKÅP
Höjd 720 mm, Djup 565 mm. Exkl. hyllor
200 mm

300 mm

600 mm

300 mm

400 mm

300 mm

800 mm

700 mm

500 mm

600 mm

1000 mm

900 mm

VÄGGSKÅP
Höjd 700 mm, Djup 340 mm. Inkl. 2 hyllor
200 mm 300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

900 mm

1000 mm

Höjd 860 mm, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

Höjd 990 mm, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
200 mm 300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

VÄGGSKÅP
Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 5 hyllor
400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm
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Skåpstommar på lager för
omgående leverans i platta paket.
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TOPPSKÅP Höjd 290 mm, Djup 340 mm
300 mm

400 mm

500 mm

700 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

TOPPSKÅP Höjd 575 mm, Djup 340 mm
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

TOPPSKÅP Höjd 600 mm, Djup 340 mm
600 mm
Höjd
600 mm

Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
400 mm

500 mm

600 mm

AVSLUTSHYLLOR UPPE

AVSLUTSHYLLA NERE

340x990 mm 300x860 mm 340x700 mm

585x720 mm

700 mm

800 mm

VINHYLLOR
200x990 mm

200x860 mm 200x700 mm

300x990 mm 200x860 mm 200x700 mm
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ÖPPNA HYLLOR
200x990 mm 200x860 mm 200x700 mm
300x700
300x860
300x990
400x700
400x860
400x990
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Skåpstommar på lager för
omgående leverans i platta paket.
VITRINLUCKOR TILL SKÅP
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Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

1000 mm
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www.trigonreklam.se

Handla din köksinredning direkt hos
Culimar så får du service, sortiment
och design men slipper de onödiga
mellanhänderna.
Culimar är köksspecialisten som inriktat sig på att ge god service
och ett brett sortiment till små byggföretag och privatpersoner som
själva renoverar eller bygger sitt kök.
Vårt sortiment är hämtat från de bästa svenska och finska leverantörerna. Skåp, luckor, bänkskivor, diskhoar, kåpor eller beslag.
Hos oss hittar du alla de detaljer som gör köket till hemmets trevligaste rum.
Köp vad du behöver hos Culimar så slipper du alla mellanhänder
och samtidigt kostnaderna som dessa innebär. Hos oss kan du dessutom få alla råd du behöver, vi kan det mesta om kök efter snart
tjugo år i branschen. Vi kan också hjälpa till med monteringen av
din nya köksinredning om du vill. Det är du som bestämmer.
Besök vår utställning och vårt hämtlager i Hammarby så kan
vi visa mera av vad Culimar står för när det gäller modern köksdesign, flexibilitet och servicevilja.
Det är lätt att komma till oss med bil och du lastar och lossar
bekvämt inomhus, vilket uppskattas mycket av våra företagskunder,
speciellt vintertid.
Välkommen till Culimar,
köksspecialisten!

Hammarby Kajväg 4 • Box 92066
120 07 STOCKHOLM
Tel. 08-462 05 94 • Fax 08-462 05 93

