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Utkast

Kontrolleras i varuhuset av en

1

Köpt

medarbetare

Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige

Är du intresserad av några IKEA
servicetjänster?

Totalt pris

15 004,00 kr

Inkl. moms

Mätservice

Totalt pris omfattar

Plockservice
Montering
Köksplanering på IKEA varuhuset
Köksinstallation

Möbler och inredning
Bänkskivor och väggplattor
Vitvaror
Integrerad belysning

6
1
5
1

469,00
795,00
295,00
445,00

kr
kr
kr
kr

Leverans
Ange önskat leveransdatum

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och
monterar själv. Alla efterfrågade leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att
informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är
preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som en offert.
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Artikellista

2

1. Passbit - Passbit för bänkskåp
Passbitar fyller ut tomrummen mellan skåp eller en vägg och skåp, och görs genom att kapa bitar av täcksidor.

2. GENOMFRYSA - Integrerad kyl/frys under bänkskivan

2 av 12

Artikelnummer

Pris

Antal

Totalt pris

VOXTORP dörr, mörkgrå
60x80 cm

704.540.97

599,00 kr

1

599,00 kr

GENOMFRYSA frysskåp för underbyggnad, IKEA
500 integrerad
91 l

804.999.10

5 295,00 kr

1

5 295,00 kr

NYTTIG golvskydd

402.819.94

179,00 kr

1

179,00 kr
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3. ME/MA 146 - Bänkskåp med lådor och innerlådor

3 av 12

Artikelnummer

Pris

Antal

Totalt pris

METOD bänkskåpsstomme, vit
80x60x80 cm

102.056.33

499,00 kr

1

499,00 kr

MAXIMERA låda, hög, vit
80x60 cm

202.046.33

799,00 kr

1

799,00 kr

MAXIMERA låda, låg, vit
80x60 cm

402.046.27

539,00 kr

2

1 078,00 kr

MAXIMERA låda, medel, vit
80x60 cm

502.046.36

629,00 kr

1

629,00 kr

UTRUSTA lådfront, låg, vit
80 cm

202.046.52

79,00 kr

1

79,00 kr

VOXTORP lådfront, mörkgrå
80x40 cm

204.541.08

449,00 kr

1

449,00 kr

VOXTORP lådfront, mörkgrå
80x20 cm

404.541.07

329,00 kr

2

658,00 kr

MAXIMERA påbyggnadssida för låda, medel, glas
60 cm

302.388.59

59,00 kr

1

59,00 kr

MAXIMERA påbyggnadssida för låda, hög, glas
60 cm

502.388.58

69,00 kr

1

69,00 kr

MITTLED LED ljuslist för kökslåda m sensor,
dimbar vit
76 cm

204.635.65

249,00 kr

4

996,00 kr

Skåpet inkluderar en eller flera täcksidor. Du hittar dem nedan.
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Ben och socklar

Pris

Antal

Totalt pris

FÖRBÄTTRA sockel, mörkgrå
220x8 cm

804.541.10

249,00 kr

2

498,00 kr

METOD stödfäste för köksö
40 cm

202.984.05

99,00 kr

3

297,00 kr

METOD ben
8 cm

402.055.99

99,00 kr

1

99,00 kr

Antal

Totalt pris

Täcksidor

Artikelnummer

Pris

FÖRBÄTTRA täcksida, mörkgrå
39x86 cm

304.540.80

179,00 kr

1

179,00 kr

FÖRBÄTTRA täcksida, mörkgrå
62x80 cm

704.540.83

299,00 kr

1

299,00 kr

Antal

Totalt pris

Bänkskiva
PINNARP bänkskiva, ask/faner
246x3.8 cm

Belysningstillbehör

5 av 12

Artikelnummer

Artikelnummer

003.723.02

Artikelnummer

Pris

1 795,00 kr

Pris

1

1 795,00 kr

Antal

Totalt pris

FÖRNIMMA anslutningssladd
3.5 m

504.468.81

50,00 kr

1

50,00 kr

STYRBAR fjärrkontroll, vit

304.883.63

99,00 kr

1

99,00 kr

TRÅDFRI driver för trådlös styrning, grå
30 W

603.426.56

300,00 kr

1

300,00 kr
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Totalt pris

Totalt pris omfattar
Möbler och inredning
Bänkskivor och väggplattor
Vitvaror
Integrerad belysning

6
1
5
1

469,00
795,00
295,00
445,00

kr
kr
kr
kr

15 004,00 kr

Inkl. moms

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade
leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella
produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som
en offert.
Ritningsnamn Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
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Alla mått anges i mm

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade
leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella
produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som
en offert.
Ritningsnamn Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
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Alla mått anges i mm

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade
leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella
produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som
en offert.
Ritningsnamn Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
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Alla mått anges i mm

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade
leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella
produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som
en offert.
Ritningsnamn Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
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Alla mått anges i mm
Bänkskiva PINNARP, Artikelnr 003.723.02

Viktigt IKEA tar inget ansvar för noggrannheten i mått eller möbellayout. Priserna i det här programmet gäller produkter du plockar ihop på IKEA, tar hem och monterar själv. Alla efterfrågade
leverans-, monterings- och installationstjänster betalas separat och ingår inte i priset. Även om vi försöker se till att informationen i det här programmet är korrekt, ber vi om ursäkt för eventuella
produktändringar som kan komma att ske. Priserna i detta ritverktyg är preliminära, och fastställs först när du lägger en beställning och får en orderbekräftelse. Ritningen skall inte betraktas som
en offert.
Ritningsnamn Alternativ 2
Ritnings-ID 0F72A4B9-D8A4-4B9F-B5B2-EDC63EA65DCE
Utskriven 2022-02-16
Ritning giltig för Sverige
© Inter IKEA Systems B.V. 2021

11 av 12

2022-02-16 13:30

IKEA planeringsverktyg för kök

12 av 12

https://kitchen.planner.ikea.com/planner/#/se/sv/planner?projectId=0F7...

2022-02-16 13:30

