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Tillbehör 

Här beskrivs olika tillbehör till köksinredning 

Redskapsinsatser 

Kan vara bestickinsats, redskapsinsats, knivinsats eller kryddinsats. 

Man kan kombinera de olika funktionerna, beroende på behov och lådans storlek.  

Vanligt är att ha kombinerad redskap/knivinsats eller krydd/knivinsats nära spisen.  

En redskapsinsats ligger inuti en låda och är uttagbar och har till skillnad från redskapslåda 

inga sidoväggar. Vill man ha en redskapslåda, så går det naturligtvis bra. 

 

Lådinsatsen har en botten av knivskuren 5 mm tjock furuplywood med lister skruvade 

underifrån, som delar in insatsen i fack i lämplig storlek.  

Listerna är av 12 mm tjock kvistfri fura.  

Om man vill ha ex. en bestickinsats, sänder vi er ett Ritningsförslag. 

Kunden bestämmer själv insatsens utformning och träslag. (fura är vanligast) 

Normalt paraffinoljar vi insatsen, men det är också valfritt.   

Knivinsatserna har en spårad klots för knivbladen och en handtagsklots, för åtkomlighet.   

Kryddinsatserna har kilformade breda lister, så burkarna lutar uppåt och är lätt åtkomliga.  

De vanliga kryddburkarna, ex. kockens, santa maria och knorr passar. 

Vi gör ofta insatser för både stora och små kryddburkar. 

Våra redskapsinsatser passas in exakt i lådan. 

Skärbräda 

Skärbrädan byggs in, så den ligger under bänkskiva eller diskbänk.  

Den kan också sitta i ett högskåp, ex. under en mikro.  

Skärbrädan glider på två lister av hårdträ, som parraffinerats för bästa glid. 

Våra skärbrädor är vanligen av massiv 3-skiktlimmad björk eller ask och är 21 mm tjocka. 

Skärbrädans har en liten knopp eller en grepplist av trä framtill.   

Vi brukar paraffinolja skärbrädorna, då det är en ”matvänlig” olja.  
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Bakbord 

Bakbord kan byggas så de är synliga eller i ett bänkskåp, bakom Luckan. 

Oftast är de stående men kan också ligga i bänkskåpet ex i en lådhurts alt ovanför parluckor. 

Bakbordet brukar vi göra ett urfräst handgrepp i, då man inte vill ha knopp eller handtag, då 

bakbordet ska kunna läggas upp på bänkskivan, med förstycket mot väggen.  

Bakbord byggs ofta av massiv rödbok, som paraffinoljas. 

Bakbordets sidor får en dekorativ form och skivan är avfasad på framkanten. 

Kryddhylla 

Man kan förvara sina kryddburkar i en Lådinsats, men också i en hylla som sitter på en luckas 

insida, helst nära spisen. 

Vi anpassar då kryddhyllan så den passar precis inom köksluckans ramverk.  

Vanligen har kryddhyllan tre hyllplan och dekorativ form upptill på sidorna.  

Vi sänder Ritningsförslag och ni som kund kan välja utformning. 

Kryddhyllor kan göras i alla träslag, men fura är vanligast. 

Vinfackverk 

Fackverk för vinflaskor bygger vi oftast så att facken är kvadratiska. 

Vinhyllan placeras oftast i ett väggskåp men kan också sitta i ett bänkskåp eller högskåp.  

Vi anpassar vinhyllan efter de förutsättningar som finns.  

Det ser trevligt ut med ett vinfackverk i en köksinredning.  

Frihyllor 

Sitter vanligen på en vägg och bärs upp av konsoler.   

Om frihyllan ska sitta ovanför bänkskåp så är det bra om den inte är för smal.  

Konsoler som är i bra storlek är ex. Sthlm 1908 och Konsol i sekelskiftesstil. 

Frihyllor görs vanligen av kvistfri fura och är 20-25 mm tjocka. 

Kunden väljer kantprofil och om hörnen ska vara raka, rundade eller sk ”45-hörn” dvs 

avgerade i 45 grader.  Frihyllans bredd/djup anpassas efter den konsol som väljs.   

Beroende på hyllans längd kan det vara 2-4 st konsoler. 
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Mellan konsolerna kan det sitta en kroklist. Profil på kroklisten är också valfri.   

Om man vill kan vi fräsa in infällda spotlight´s på hyllans undersida. 

Då borrar vi och fräser sladdfals i kroklisten och på hyllans bakkant, så det ska gå lätt att på 

plats montera hyllan med belysning. 

Konsoler 

Konsoler kan bära en frihylla men också sitta som dekoration under ett väggskåp. 

Om ni har önskemål på en konsol som inte finns på vår hemsida, kan ni sända oss en skiss och 

meddela antal, så får ni en prisuppgift av oss.   

Konsoler kan vara enkla eller ”klädda” dvs ha lister i bakkant och upptill. 

Vi har fler modeller av konsoler, än de som finns på vår hemsida. 

Dekorlister 

Kan man ha på skåpen och då oftast på vägg/överskåpen som dekoration.  

Listerna kan placeras direkt ovanför väggskåpens luckor och ibland även under luckorna.   

På vårt dokument ”Lister och Profiler”  finns tre modeller av dekorlist E, F och G. 

Dekorlister passar på kök i äldre stil, ex sekelskifteskök, lantkök och pärlspontkök.  

Bänklister 

Det är vanligt att man inte har bänklister, ex. om det ska kaklas ända ner till bänkskivan. 

Bänklist är den list som ligger på bänkskivan, mot vägg.  

Listens mått är valfritt, likaså den kantprofil man vanligen vill ha.  

Ofta väljs en profil som passar med köksinredningens andra profiler ex luckornas profil.   

Kroklister 

Är den list som sitter under väggskåpen, mot vägg.  

Bänk och kroklister görs vanligen av kvistfri Fura.  

Listerna levereras färdiga för montering, med profil, gerade och med ändfaser.  

De kallas kroklister för det är vanligt man sätter krokar på dem.  
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Krönlister 

Se dok ”Krönlister” där visas några förslag.  

Ofta ska köksinredningens skåp gå upp till tak och då anskaffar oftast kunden eller montören 

taklister från en brädgård, att ”klä in” köksinredningens skåp och det övriga rummet med.  

Ibland ska köksinredningens skåp gå upp till tak, men ett skänkskåp ska inte det, och ha 

krönlister.  

Vi kan fräsa krönlister efter önskemål, men oftast väljer man en list vi redan har.  

Ibland använder man vanlig taklist till krönlister.  

Om det ska sitta krönlister på köksinredningen, brukar vi montera dem och det gäller även 

ljusramplister. 

Beslag 

Handtag och knoppar säljer vi bla. från Sollefteå Antik, Eskilstuna Kulturbeslag, Stilbeslag 

och Häfele. 

  

För att titta på beslag ifrån Sollefteå Antik.   www.sollefteaantik.com   

Välj de beslag ni vill ha och meddela oss, så får ni en prisuppgift eller beställ direkt från dem.  

 

Den beslagsprovtavla som finns på vår hemsida, under teknikprodukter, har gångbara beslag 

till köksinredning och badrumsinredning bla ifrån Sollefteå Antik.  

  

För att titta på beslag ifrån Eskilstuna Kulturbeslag, gå in på  www.kulturbeslag.se 

 

För att titta på beslag ifrån Stilbeslag, gå in på  www.stilbeslag.com 

 

Häfele säljer beslag och all tänkbar teknik till bla köksinredning.  

Häfele´s beslag är mest i modern kontinental stil.   

www.hafele.se  klicka på ”Gästingång till Onlinekatalogen”  


