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hverdagsglæde

Siden vi begyndte at bygge køkkener i
Ballingslöv, Skåne, har mennesker lavet
kiksekager, installeret mikrobølgeovne, genopdaget filterkaffen og fortsat deres søgen
efter den perfekte kogetid for et æg. I vores
køkkener kombineres hverdagsglæde med
festhumør og erfaring med innovation.
For et køkken er intet uden de mennesker,
der bruger det. Det er for deres skyld, at vi
konstant bestræber os på at bygge tidens
bedste køkkener på vores fabrik i Ballingslöv.
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hverdagsglæde

Historien om Ballingslöv
er hverdagshistorie
gennem næsten et
helt århundrede.

hverdagsglæde

KØKKENER, DER HOLDER
Siden 1929 har vi fremstillet køkkener på vores
fabrik i Ballingslöv, Skåne – tæt på træerne, der
er vores vigtigste bæredygtige ressource, og
tæt på vores kunder. Ballingslöv bygger på de
samme værdier, som da vi startede, og vi fortsætter med at udvikle og fremstille produkter
med fokus på lang levetid og lavt klimaaftryk.
Det afspejles også i vores kerneværdier, og ord
som inspiration, kvalitet, hverdagsglæde og
bæredygtighed gennemsyrer vores virksomhed.
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hverdagsglæde

KLIMANEUTRALE KØKKENER
Når du køber et køkken hos os, får du et produkt
af den højeste kvalitet, som er fremstillet af naturlige materialer og under ordentlige forhold af engagerede medarbejdere. Vi er vores ansvar bevidst,
og derfor går vi skridtet videre. Det betyder, at dit
køkken fremover vil blive produceret på en klimaneutral fabrik. Det skridt tager vi i samarbejde med
svenske Ecoera, som har en proces, der omdanner
restprodukter til piller ved hjælp af pyrolysebehandling, så de efterfølgende kan anvendes
til jordberigelse.

Læs om vores
arbejde for at skabe
et bæredygtigt
køkkenliv på
ballingslov.dk

HVERDAGSGLÆDE HJEMME HOS DIG
Vi elsker køkkener. Vi forstår os på træ. Vi er
eksperter i planlægning, materialer og funktioner,
der sikrer det mest optimale resultat. Det er naturlig-vis kun dig, der ved, hvordan hverdagsglæde
dufter, føles eller lyder i dit eget hjem. Køkkenet
er hjemmets hjerte – men det er dig, der giver
køkkenet sjæl.

hverdagsglæde

Sammen tager vi ansvar
for et langsigtet og
bæredygtigt køkkenliv.
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hverdagsglæde

Vores køkkener leveres færdigsamlede, så du kan sætte
dit personligt præg fra første middagsselskab. Indret
skabe og skuffer med tilbehør, der opfylder dine behov,
og suppler og udskift med tiden. Køkkenet er hjertet i
dit hjem, og der skal være plads til liv og aktivitet.
Lad det forandre sig i takt med, at livet forandrer sig.

I NÆRHEDEN AF DIG
Hos Ballingslöv ønsker vi at
være tæt på vores kunderne og
fremstille produkter, der holder
i mange år. Sådan har det altid
været, og sådan vil det blive ved
med at være.
Vi fremstiller produkter med lang
levetid, der kan genanvendes på
en god og naturlig måde, når de
er udtjente. Det føltes godt i 1929,
og det føles godt i dag.

hverdagsglæde
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hverdagsglæde

FRA TRÆ TIL KØKKEN
En grundlæggende forudsætning for et kvalitetskøkken
er træ af højeste kvalitet. Langsomt voksende træer
fra bæredygtigt skovbrug er en god start på et køkken,
der er behageligt at opholde sig og arbejde i, og som
samtidig skal ældes med ynde. Et tidløst design med
klassiske detaljer betyder desuden, at øjet finder hvile i
mange år.

Ballingslövs
køkkener fremstilles
på en klimaneutral
fabrik.

KØKKENMODELLER
Hos Ballingslöv tilbyder vi et bredt udvalg af køkkenmodeller i forskellige materialer,
farver og design. Nedenfor kan du se en oversigt over køkkenmodellerne. Du finder
alle farver og træsorter på de forskellige modeller på ballingslov.dk

BIRKA Glat malet låge med affaset og blød udvendig profil.
Låge 19 mm tyk i malet MDF.
Prisindeks: 65

BISTRO Glat låge med lige kant. Låge 19 mm tyk. Kan kombineres
med tilvalgskoncepterne System 10, System 25 eller System 45.
Prisindeks MDF: 60. Prisindeks træfiner: 70

CITY Glat låge i højtrykslaminat med kantliste i aluminium.
Låge 19 mm tyk. 1 mm kantliste i aluminium.
Prisindeks: 80

LINE Glat låge med integreret greb. Låge 19 mm tyk.
Grebsliste i aluminium.
Prisindeks MDF: 70. Prisindeks træfiner: 80

MENY Låge med ramme og fyldning i MDF. Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 80

NORDIC Låge i massivt træ. Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 100

STUDIO Låge med ramme og fyldning i MDF. Låge 19 mm tyk.
Kan kombineres med tilvalgskoncepterne System 10 eller System 25.
Prisindeks: 70

STYLE Glat låge i højtrykslaminat med affaset kantliste i massivt
træ. Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 70

WOOD Låge af massivt limtræ. Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 100
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FENIX Glat låge med Fenixlaminat med lige kanter.
Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 90

GASTRO Låge med ramme og fyldning. Låge 19 mm tyk.
Kan kombineres med tilvalgskoncepterne System 10 eller System 25.
Prisindeks MDF: 80. Prisindeks massivt træ: 100

STAR Fræset låge i MDF. Låge 19 mm tyk.
Prisindeks: 70

STIL Glat malet låge med integreret greb. Låge 19 mm tyk.
Grebsliste i aluminium.
Prisindeks: 60

HVAD ER ET PRISINDEKS?
Prisindeks er en indikation af, hvor køkkenmodellen ligger i pris i forhold til
Ballingslövs samlede modelprogram. Indeks 100 er den dyreste køkkenmodel,
og de øvrige modellers indeks angives med denne pris som udgangspunkt.
Du kan se vores prisguide bagerst i dette katalog og på ballingslov.dk.
Din forhandler oplyser altid prisen på netop dit køkken.

TILVALGSKONCEPT
De hjælper med at ændre designudtrykket i dit køkken. Vi tilbyder fire
forskellige tilvalgskoncepter, som er beskrevet her til højre, samt vores
anbefalinger til de køkkenmodeller, hvor koncepterne virkelig kommer
til deres ret.

System 10. Passer godt til køkkenmodellerne
Bistro, Gastro og Studio.

System 25. Passer godt til køkkenmodellerne
Bistro, Gastro og Studio.
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System
10

System
45

System 10 er et tilbehørskoncept, der gør

køkkenet til et møbel.
Tilbehørskonceptet System 10 består af en
række specialbyggede elementer, der alle
er 10 mm tykke. Hvis man indsætter smalle
afstandsstykker og frisider, kan man skabe
rene linjer og geometriske former i
køkkenet.
System 45 er et koncept til køkkenøer,
hvor lange og korte sider mødes i et geret
hjørne. Dette giver et moderne og enkelt
indtryk med få samlinger og flotte møder
mellem låge og den fri side.

System 45. Passer på køkkenøer til køkkenmodellen Bistro.

System
25

System 25 er et tilbehørskoncept, vi har
udviklet for at kunne genskabe følelsen
af det klassiske snedkerkøkken. De store
flader og frisiderne er hele 25 mm tykke
for at forstærke indtrykket af et bundsolidt
køkken, der er bygget på stedet.

Shaker er en fællesbetegnelse for en række

Shaker

tillægsprodukter, der virkelig fremhæver dit
køkkens udtryk. Disse produkter kombineres
ofte med tilvalgskonceptet System 25.
Shakerstilen har et rustikt præg, men med
et minimalistisk og funktionelt touch.

Shaker. Passer godt til køkkenmodellerne
Bistro, Gastro og Studio.

BLIV INSPIRERET
AF VORES KØKKENER

BIRKA

TIP!
Integrer en bænk i køkkenet, så der
er plads til små hyggelige stunder
og større selskaber. Bemærk den
”skjulte” indstikshylde i nichen.

BIRKA ØSTERSBEIGE | Birka er en malet låge med blødt afrundet yderprofil. GREB: RK 95. BORDPLADE: Laminat 2389, 20 mm.
KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: EVO185, Tapwell. HVIDEVARER: Neff. STÆNKPLADE: Laminat 2389, 12 mm.
GULV: Olieret eg, sildebensmønster.
Køkkenet fås i 10 farver.
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BIRKA

TIP!
Overvej at integrere stikkontakter i dit
køkken, så du altid har strøm til dine
husholdntingsapparater og samtidig kan
bruge køkkenøen som arbejdsplads.

BIRKA HVID | Birka er en malet låge med blødt afrundet yderprofil. GREB: HG 20 og HG 670. BORDPLADE: Laminat 2424, 20 mm.
KØKKENVASK: MRX 210-50, Franke. ARMATUR: XT432543238 antracit, Newform. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens.
GULV: Beton.
Køkkenet fås i 10 farver.
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BISTRO

TIP!
Du kan skabe en mere levende og åben højskabsvæg
ved at fjerne højskabets låger – perfekt til de ting, du
skal have nem adgang til, eller til de yndlingsting,
du gerne vil vise frem.

BISTRO EG MAT HVIDPIGMENTERET og BISTRO ØSTERSBEIGE | Bistro er en glat låge med lige kanter, vandret finering
eller malet. GREB: HG 130. BORDPLADE: Dekton Arga, 12 mm. KØKKENVASK: Clarion 700 IF, Intra. ARMATUR: Tapwell.
HVIDEVARER: Siemens og Electrolux. STÆNKPLADE: Dekton Arga, 12 mm. GULV: Malet betongulv.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.

22 / 23

TIP!
Smart stikkontakt.
Placer stikkontakten
med hejsefunktion der,
hvor du har brug for den.
I bordpladen eller – som
her – i overskabet.

TIP!

Diskret greb. Nyhed i
vores grebsfamilie: HG 130.
Dette elegante og diskrete
greb er til dem, der går
meget op i detaljer.

Fine små knopper.
Til dig, der ønsker et lille
og fint greb, er der også
disse muligheder:
RK 80 mat sort eller
RK 95 børstet metal.

TIP!

WALK-IN-SPISEKAMMER
Nu kan maden gå catwalk. Før i tiden byggede man altid et svaleskab eller et spisekammer, så
man kunne opbevare alt fra syv slags småkager til syltede agurker. I dette køkken har man taget
højde for opbevaringen af fint porcelæn og pladskrævende madvarer, og derfor har man lavet et
walk-in-spisekammer i direkte forbindelse med køkkenet. Med åbne hylder er det nemt at nå alle
de ting, der ikke er plads til i køkkenet. I underskabene opbevarer familien alle de indkøbsvarer,
der fylder meget, og de køkkenmaskiner, man
helst ikke vil have stående fremme.

DEKTON ARGA som bordplade og stænkplade.

BISTRO

TIP!

SYSTEM 25

Gennem vitrineskabets riflede glas kan du ane de ting,
der står derinde, uden at de behøver at stå snorlige.
Det smukke, riflede glas skaber et industrielt look.

BISTRO EG SORTBEJDSET | Bistro er en glat låge med vandret finering og lige kanter. GREB: HG 170. BORDPLADE: Linoleum
Nero, 30 mm og Natursten Steel grey satin, 30 mm. KØKKENVASK: KBG 210-50 og KBG 210-34, Grafit, Franke. ARMATUR:
Essence 31615 AL0, Essence 30269AL0, Grohe. HVIDEVARER: Siemens. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
Her kombineret med Fenix grafitgrå.
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BISTRO

TIP!

SYSTEM 45

I vores tilvalgskoncept System 45 fases
låger og frisider sammen, så din køkkenø
får et flot og harmonisk look.

BISTRO HVID | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. BORDPLADE: Solidstål 6 mm, Decosteel og kompositsten Royal Reef, 12 mm.
KØKKENVASK: XV55, Decosteel. ARMATUR: 590 rustfrit, Vola. EMHÆTTE: Gaggenau. HVIDEVARER: Gaggenau. GULV: Beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet System 45,
som kun fås i en malet version.
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BISTRO

SYSTEM 45

TIP!
En kombination af åben og lukket opbevaring
skaber dynamik i køkkenet – som her, hvor
vores hyldesystem Frame skaber et fint
hjørne der, hvor højskabene mødes.

BISTRO ASK BRUNBEJDSET og BISTRO SORT | Bistro er en glat låge med lige kanter, vandret finering eller malet. GREB: HG 180. BORDPLADE:
Linoleum Nero, 20 mm og Laminat 2387, 20 mm. KØKKENVASK: Extreme 50 antracit, Decosteel. ARMATUR: 590 matsort krom 61, Vola.
EMHÆTTE: Sky, RørosHetta. HVIDEVARER: Electrolux. STÆNKPLADE: Laminat 2387, 20 mm. GULV: Beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet System 45,
som kun fås i en malet version.

30 / 31

BISTRO

TIP!

SYSTEM 25

Hvis du mangler opbevaringsplads, kan du
omdanne dit gamle rengøringsskab til et
smukt spisekammer.

BISTRO ASK BRUNBEJDSET | Bistro er en glat låge med vandret finering og lige kanter. GREB: HG 460. BORDPLADE: Kompositsten Lagoon, 20 mm. KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: KV1 krom, Vola. GULV: Hvidpigmenteret eg, Kährs.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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BISTRO

TIP!

SYSTEM 25

Udnyt hjørner til at skabe ekstra opbevaringsplads ved hjælp af åbne hylder, og lad
det grønne få plads. Fyld op med klorofyl!

BISTRO ASK HVIDMALET | Bistro er en glat låge med vandret finering og lige kanter. BORDPLADE: Kompositsten Lagoon, 20 mm.
KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: KV1 hvid, Vola. EMHÆTTE: Vertikal, Fjäråskupan. HVIDEVARER: Siemens.
STÆNKPLADE: Kompositsten Lagoon, 12 mm. GULV: Massiv eg, Kährs.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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BISTRO

TIP!

SYSTEM 25

En klassiker i et nyt design, der tåler tidens
tand. Den fremtrukne sokkel og tilvalgskonceptet System 25 giver et solidt indtryk.

BISTRO LINDEBLOMSTGRØN | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: HG 295. BORDPLADE: Kompositsten Lagoon, 20 mm.
ARMATUR: 131 matbørstet kobber 64, Vola. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Hvid flise 15x15 Harmony, CC Höganäs.
GULV: Winckelmans, CC Höganäs.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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BISTRO

TIP!

SYSTEM 10

I stedet for fliser kan du lave en stænkplade
i samme finish som bordpladen – funktion
og design i ét.

BISTRO GRØNGRÅ | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: HG 35. BORDPLADE: Dekton Keon, 12 mm. KØKKENVASK:
Extreme 50, antracit, Decosteel. ARMATUR: XT432543238 antracit, Newform. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens.
STÆNKPLADE: Dekton Keon, 12 mm. GULV: Osmo hårdvoksolieret fyr.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 10,
som kun fås i en malet version.
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Åbent koncept!
Familien i huset har valgt
en åben opbevaringsløsning med kopper og
fine pynteting i overskabet og bakker og
skærebrætter i underskabet. Det er en fin
detalje, der underbygger
helhedsindtrykket, og
gør det nemt at nå de
ting, man skal bruge.

UDVID KØKKENFORNEMMELSEN

TIP!

Ballingslövs produkter passer også til entréen. For at skabe et mere ensartet udtryk i
hjemmet har familien købt et møbel til entréen i det samme design som køkkenlågerne.
Væggene, den tilpassede hylde med knager og den praktiske siddebænk med skuffeopbevaring gør det nemt for familien at opbevare både små og store ting. Knoppen på
skufferne er en fin kontrast til køkkengrebene, som er mere rustikke og praktiske.

TIP! Fungerer både som praktisk bænk og
smart opbevaringsplads i entréen.

TIP! Benyt mellemrum til at sætte praktiske hylder op til
de ting, du tit bruger.

TIP!

1.
2.
3.

Åbn op, og skab et naturligt flow. Vi bevæger os meget rundt
i køkkenet. Derfor er det vigtigt, at køkkenet føles rummeligt
og let tilgængeligt og f.eks. ikke har for mange unødvendige
døre, der forhindrer den frie bevægelse.
Mal ensartet. Tag udgangspunkt i dit køkken, og om du kan
lide farven, og mal eventuelt de tilstødende vægge i samme
farve. Du finder vores NCS-koder bagerst i kataloget.
Store, praktiske arbejdsflader. Skab en flot stænkplade
ved at lade den praktiske og slidstærke bordplade i
kompositsten fortsætte op ad væggen.

Oras 272100
Trådløs lukkeanordning i krom til
opvaskemaskine. Kan placeres,
hvor du vil.

Stilren og elegant, rustfri,
Franke MYX 110-55.
Armatur Tapwell ARM 184.
Matsort køkkenarmatur
med lukkeanordning til
opvaskemaskine.

Decosteel Extreme 50 Antracit.
Længde 540 mm. Underskab 600 mm.

Små fine ting.
Ved hjælp af enkle
små ting kan du give
et kedeligt hjørne eller
en lang bordplade nyt
liv. Du kan f.eks. se,
hvad børnene har
taget med hjem fra
sløjd.

BISTRO

TIP!

SYSTEM 10

Vi kan lakere flere af vores emhætter i
samme farve som dit køkken.

BISTRO LINDEBLOMSTGRØN | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: HG 295. BORDPLADE: Kompositsten Coral Clay, 20 mm.
KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: KV1 rustfrit, Vola. EMHÆTTE: Box, Fjäråskupan. HVIDEVARER: Electrolux.
STÆNKPLADE: 6780-MKDG Micron 3x3 cm, Svenska Kakel. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet System 10,
som kun fås i en malet version.
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BISTRO

SYSTEM 25

TIP!
Skab ægte Bistro-stemning ved f.eks. at beklæde
væggen med fliser hele vejen fra underskabene
og op til loftet. Åbne hylder bidrager også til
stilen.

BISTRO MØRKEBLÅ | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: RK 95. BORDPLADE: Kompositsten Royal Reef, 20 mm.
KØKKENVASK: BXX 210-54, Franke. ARMATUR: SK885 krom, Tapwell. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens.
STÆNKPLADE: New York hvid blank 6,5x13 cm, Centro.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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BISTRO

TIP!
Når du vælger hvidevarer, er det en god idé at vælge en
kombiovn med flere funktioner i stedet for en ovn, der kun
har mikrofunktion. På den måde får du både funktionerne
fra en traditionel mikroovn og en almindelig ovn.

BISTRO PEBERGRÅ | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: HG 140. BORDPLADE: Marmor Carrara. KØKKENVASK:
Heldækkende specialvask i rustfrit stål, 30 mm, Decosteel. ARMATUR: XT4325 antracit, Newform. EMHÆTTE: Box, Fjäråskupan.
HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Rustfrit stål, Decosteel. GULV: Klinker 60x60 Mythos lysegrå, Golvabia.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.
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BISTRO

SYSTEM 10

TIP!
System 10 er vores tilvalgskoncept med 10 mm
tynde afstandsstykker mellem og omkring
køkkenskabene. Passer perfekt sammen med
køkkenmodellen Bistro.

BISTRO ØSTERSBEIGE | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. GREB: RK 175. BORDPLADE: Kompositsten Coral Clay, 20 mm.
KØKKENVASK: Supra 500, Blanco. ARMATUR: EVO 186 krom, Tapwell. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Electrolux.
GULV: Slebet plankegulv.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 10,
som kun fås i en malet version.
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BISTRO

TIP!
Et køkken, der udnytter pladsen fuldt ud, med en
rummelig køkkenø og en bænk med flere siddepladser.
Bemærk også de fritstående skabe med profillågen
Mesh, som passer perfekt til en bar væg.

BISTRO EG MAT HVIDPIGMENTERET | Bistro er en glat låge med vandret finering og lige kanter. GREB: HG 300. BORDPLADE: Linoleum 4166,
20 mm og natursten Via Lattea Satin, 30 mm. KØKKENVASK: Subline 500, Silgranit klippegrå, Blanco. ARMATUR: XT4325 sort, Newform.
HVIDEVARER: Siemens. GULV: Beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.

50 / 51

BISTRO

SYSTEM 10

TIP!
En rustfri bordplade er perfekt til dig, der
bruger meget tid i køkkenet. Rustfrit stål
bliver kun finere med årene, da det får
lidt patina.

BISTRO PERLEGRÅ | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. BORDPLADE: Rustfri matbørstet 12 mm, Decosteel.
KØKKENVASK: XV50, Decosteel. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Rustfri matbørstet. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet System 10,
som kun fås i en malet version.
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BISTRO

SYSTEM 10

TIP!
I større køkkener kan man med fordel bryde
rummet op ved at blande forskellige farver.
Her en kombinationen af østersbeige og
varmgrå.

BISTRO ØSTERSBEIGE og BISTRO VARMGRÅ | Bistro er en glat malet låge med lige kanter. BORDPLADE: Dekton Danae, 20 mm. Heldækkende
specialvask i rustfrit stål, 20 mm, Decosteel. KØKKENVASK: BXX 260-34 og 210-34, Franke. ARMATUR: KV1 rustfrit og KV1 kobber, Vola.
HVIDEVARER: Neff. STÆNKPLADE: Dekton Danae, 20 mm. GULV: Mørkt bejdset egetræsgulv i sildebensmønster.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet System 10,
som kun fås i en malet version.
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En god hyldeplan!
Ved at lave hylder
i yderkanten af
underskabene kan
man forvandle
spildplads til praktisk
opbevaringsplads.

SLIDSTÆRKE ARBEJDSFLADER

TIP!

Naturlig bordplade, som tåler det meste. Dette køkken er resultatet af et samarbejde
mellem Daniella Witte og Mija Kinning. De har været venner i mange år og er begge velrenommerede indretningsarkitekter med sans for både skønhed og funktionalitet. Daniella
spurgte Mija til råds, da hun skulle renovere sit køkken, og sammen fandt de på en række
smarte og funktionelle køkkenløsninger. Daniella ville gerne have store arbejdsflader, så
hun valgte, at bordpladen også skulle fungere som stænkplade mod den hvidmalede væg.
En fin løsning, der giver et ensartet indtryk.

DEKTON DANAE

TIP! Brug det samme materiale til både bordplade
og stænkplade.

TIP!

1.
2.
3.

Køkkenø a la Witte. Sammen med Mija Kinning har
Daniella udviklet denne køkkenø med åbne hylder og
en bordplade i rustfrit stål med udhæng til siddepladser.
Åbne hylder giver muligheder. Indret køkkenet med
åbne hylder, så der er nem adgang til f.eks. bakker og
kasser med køkkenudstyr.
Valg af greb giver forskellige udtryk. Har du svært ved
at vælge greb? Begræns dine valg ved at vælge mellem
messing, rustfrit eller sort metal.

HG 65 Messing.c/c 160.
HG 75 Rustfrit. c/c 160.
HG 70 Sort metal. c/c 160.

Praktisk og flot dobbeltvask,
Franke BXX 260-34-16.

Til dig, som kan lide rustfri overflader, Care rustfri beskyttelse.
Holder overfladerne skinnende
rene.
Til dig, som går op i detaljer.
Vola KV1 Køkkenarmatur
designet af Arne Jacobsen.
Allerede en klassiker.

Følg husets form
Lad ikke en bærende
væg eller en halvvæg
stå i vejen for dine valg.
Brug i stedet fladen til
at forstærke udtrykket
som her, hvor bordpladen går rundt om søjlen.

CITY

TIP!
Integrerede skydelåger giver både køkkenet et helt
andet udseende og nye funktioner. I dette køkken
har man valgt glaslåger, men i vores sortiment
findes der en lang række forskellige varianter.

CITY GRÅ og HVID | City er en glat lamineret låge med kantliste i aluminium. BORDPLADE: Massiv eg hvidolie, 20 mm. KØKKENVASK:
Specialvask i rustfrit børstet stål 15 mm, Decosteel. ARMATUR: 590 rustfrit, Vola. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens.
GULV: Klinker 60x60 Ikon grå, Keope. SKYDELÅGE: Nanosølv med greb, fyldning i klart glas.
Køkkenet fås i 2 laminatfarver med kant i aluminium.
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FENIX

TIP!
Fenix er en enkel og elegant låge med en skøn taktil
overflade. Man kan kombinere lågen med armatur,
ovn og greb i mørke toner for at fuldende stilen.

FENIX SORT | Fenix er en glat lamineret låge med lige kanter. GREB: HG 20. BORDPLADE: Kvartsit Balvedere, 20 mm og Fenixlaminat 0720,
20 mm. KØKKENVASK: Fenix Nero Ingo 720, DFI. ARMATUR: Arm 184, Tapwell. EMHÆTTE: Electrolux. HVIDEVARER: Electrolux.
STÆNKPLADE: Kvartsit Balvedere, 20 mm. GULV: Matlakeret egeparket, sildebensmønster, 47x7 cm, KVM.
Køkkenet fås i 4 Fenixlaminatfarver.
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FENIX

TIP!
Højt til loftet? Udnyt vores fleksible
sortiment til at maksimere opbevaringspladsen. Her ses dobbeltskabe oven på
hinanden.

FENIX BEIGE | Fenix er en glat lamineret låge med lige kanter. BORDPLADE: Fenixlaminat 0717, 40 mm. KØKKENVASK: Extreme 1634 antracit,
Decosteel. ARMATUR: ARM 184 matsort, Tapwell. EMHÆTTE: Ignis, indbygget med halvstav i hvidpigmenteret eg, RørosHetta.
HVIDEVARER: Gaggenau. STÆNKPLADE: Dekton Taga, 12 mm. GULV: Eg lamelparket, moderne hvid, Baseco.
Køkkenet fås i 4 Fenixlaminatfarver.
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FENIX

TIP!
Lad overskabene gå hele vejen op til loftet, så du
maksimerer opbevaringspladsen i køkkenet. Vi
tilbyder overskabe i flere forskellige højder.

FENIX GRAFITGRÅ | Fenix er en glat lamineret låge med lige kanter. BORDPLADE: Fenixlaminat 0724, 20 mm. KØKKENVASK: Extreme 50,
Decosteel. ARMATUR: ARM 984 krom, Tapwell. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Magma, Grey Stone, Equipe
Cerámicas. GULV: Oak Pure stripe, matlakeret, Parador.
Køkkenet fås i 4 Fenixlaminatfarver.
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Opbevaring med
guldkant!
I køkkenøen har
man valgt åbne
hylder med kantlister i messing, der
fremhæver de fine
ting, man gerne vil
vise frem.

SIDDEPLADS I KØKKENET

TIP!

Hjemmets hotspot, hvor gæsterne trives bedst. Når du planlægger rammerne for dit
nye køkken, er det en god idé at inkludere et par smarte siddepladser, så der er plads
til dem, du holder af. II dag er køkkenet både et socialt samlingspunkt og det sted, hvor
man tilbereder maden. Familien i dette hjem har sørget for, at der er plads til et
par høje taburetter ved køkkenøen, hvor man kan
sidde og hygge sig eller lave lektier.

Samme farve på låger og vægge
skaber et luksuriøst indtryk.

TIP! Udnyt det smukke lysindfald fra vinduet, og lav en
indbygget siddeplads eller et læsehjørne.

TIP!

1.
2.
3.

Køkkenø med atmosfære. En køkkenø kan udformes
på mange forskellige måder. Her har man valgt at forlænge bordets kanter for at skabe en ekstra siddeplads
til både hverdag og fest.
Åbne hylder. I samarbejde med Mija Kinning har vi skabt
nogle fine åbne hylder med kantliste i messing, der giver
lidt ekstra guldkant til dit køkken
Store, praktiske arbejdsflader. Overvej, hvordan du
skaber arbejdsområder i dit nye køkken. Der skal helst
være plads til flere arbejdende personer i køkkenet
samtidig.

HG 255 Krom med sort læder.
HG 295 Krom med lysebrunt læder.
HG 465 Messing med naturlæder.

Newform XT 4325.
Køkkenarmaturer fås i
krom, sort, antracit og
messing.

En firkantet stilren vask i messing
Intra Frame 520 Brass.

Smukke højskabe.
Bag disse flotte
højskabslåger opbevares alt det, der ikke
længere er plads til i
køkkenet – men det er
stadig nemt at komme
til. En smart og elegant
løsning.
Flotte pendler over øen.
De to pendler passer perfekt over køkkenøen,
hvor de giver et behageligt og hyggeligt lys.

GASTRO

TIP!
I de fleste køkkener findes der forskellige former
for hjørner. Med vores fleksible sortiment udnyttes alle overflader optimalt. Her har man
integreret et jalousiskab i hvidpigmenteret
eg i hjørnet.

GASTRO ASK ØSTERSBEIGE | Gastro er en massiv ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 30 og
HG 35. BORDPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. KØKKENVASK: BXX 210-54, Franke. ARMATUR: Arm 184, Tapwell.
HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. GULV: Plankegulv i eg, Setra.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.
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GASTRO

TIP!
Hvis du har god plads i køkkenet, kan du skabe en
køkkenø med masser af dybde. Du kan også lave
et par siddepladser for enden af køkkenøen, hvor
man kan slappe af og hygge sig.

GASTRO EG SORTBEJDSET | Gastro er en massiv ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 115.
BORDPLADE: Massiv bøg sortolieret, 30 mm. KØKKENVASK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. ARMATUR: Essence
supersteel/sort 30294DC0, Grohe. HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.
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Laboratur, to quam, eturepe lectem untorep
resequasped magnatem quatibust lam iuntur,
eum ilibuscimet recte rem solumqui nieniandem
quasperum.

Køkken i ét stykke!
Her består køkkenet
af en stor ø, der er
fuldt udstyret med
hvidevarer, kogeplade
og vask samt åbne
hylder og siddepladser.

OP AD VÆGGENE

TIP!

Udnyt rummets fulde højde. I dette køkken var der mulighed for at gøre noget ekstra.
Med tanke på den fantastiske loftshøjde og familiens store interesse for bøger var det
naturligt at skabe en ny væg til alle bøgerne. Man
valgte at udforme køkkenet som en stor ø i midten
af rummet. I lyset fra glasdørene i rummets langsider ser man tydeligt trælågernes smukke
struktur.

TIP! Lad lyset strømme ind for at fremhæve
lågens naturlige, smukke struktur.
TIP! Det giver et stilrent indtryk,
hvis bordpladen er samme farve
som lågerne.

TIP!
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1.
2.
3.

Opbevaring med karakter. Placer eventuelt et fritstående
skab i tæt forbindelse med køkkenet eller spisepladsen.
Her med låger i Mesh foroven og låger, der følger det
øvrige køkkendesign, forneden.
Benstativ, der giver plads. Køkkenøen er en central del i
planlægningen af mange køkkener. Og det er helt almindeligt
med integrerede siddepladser. Men husk at sørge for masser
af plads til benene.
Smart puck. For at undgå vandskader findes der nu en
trådløs lukkeanordning til opvaskemaskinen, som du
kan placere, hvor du vil i køkkenet.

Til dig, der vil have alt i et,
Tapwell Arm 887.
Køkkenarmatur i krom med
lukkeanordning til opvaskemaskine.

HG 115 Støbejern. c/c 128.

Var det noget med en
antracitfarvet vask?
Slidstærk og stilfuld,
Franke KBG 210-50.

Masser af plads.
I dette køkken har man
valgt en massiv bordplade i sortolieret bøg.
Målene på denne bordplade er 4300 x 1220 mm
og 30 mm.

Grohe Essence og Grohe Switch.
Stilfuldt armatur med udtrækkeligt mundstykke.
Elektronisk lukkeanordning til opvaskemaskine,
som kan placeres, hvor du vil.

GASTRO

TIP!

SHAKER

EverydaySafe™ er et sikkerhedsskab, som kan integreres
i køkkenet. Det er perfekt til opbevaring af vigtige og
værdifulde ting. Skabet åbnes med et fingeraftryk
eller en mobiltelefon.

GASTRO PERLEGRÅ | Gastro er en ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: RK 400. BORDPLADE:
Marmor, Privat. KØKKENVASK: XV 55, Decosteel. ARMATUR: Privat. EMHÆTTE: Box, Fjäråskupan. HVIDEVARER: AEG.
STÆNKPLADE: Marmor, Privat. GULV: Hvidolieret sildebensparket.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet Shaker,
som kun fås i en malet version.
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Scan QR-koden, og se filmen
om EverydaySafe™

GASTRO

TIP!

SHAKER

Hos Ballingslöv får du også funktion og design
på indersiden. Du vælger selv, om du vil have
skufferne i køkkenet i hvidt eller gråt metal
ellereller – som her – i træ.

GASTRO VARMGRÅ | Gastro er en ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 105.
BORDPLADE: Kompositsten Eternal Statuario, 20 mm. KØKKENVASK: BXX 210-68, Franke. ARMATUR: Inspera 3031F, Oras.
HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Kompositsten Eternal Statuario, 12 mm. GULV: Eg Nouveau Blonde, Kährs.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet Shaker,
som kun fås i en malet version.

Shaker er en fællesbetegnelse for et køkken ud over det
sædvanlige. Med de forskellige tilvalg til lågen Gasto kan
du tilpasse både køkkenø, vitrineskabe og knoplister og
skabe et solidt køkken med et moderne udtryk.
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GASTRO

TIP!

SHAKER

Glaslåger og træskuffer giver mulighed for
flot og praktisk opbevaring af smukke køkkenting. Shaker-konceptet omfatter forskellige
tilvalg, der er med til at fuldende stilen.

GASTRO GRØNGRÅ | Gastro er en ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 100.
BORDPLADE: Keramik Concrete Taupe, 30 mm. KØKKENVASK: Combo Slim 3420, Decosteel. ARMATUR: ARM 184 matsort, Tapwell.
HVIDEVARER: Gaggenau. STÆNKPLADE: Keramik Concrete Taupe, 12 mm. GULV: Egeplanke med Bona Traffic Natural Lak.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Denne køkkenø har tilvalgskonceptet Shaker,
som kun fås i en malet version.

Shaker er en fællesbetegnelse for et køkken ud over det
sædvanlige. Med de forskellige tilvalg til lågen Gasto kan
du tilpasse både køkkenø, vitrineskabe og knoplister og
skabe et solidt køkken med et moderne udtryk.
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GASTRO

TIP!

SYSTEM 25

Man kan eventuelt male en af væggene i køkkenet
i samme farve som køkkenlågerne. I dette køkken
ses vores yndlingsfarve: grøngrå.

GASTRO GRØNGRÅ | Gastro er en ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 75 og RK 95.
BORDPLADE: Kompositsten Lagoon, 20 mm. KØKKENVASK: BXX 210-68 og BXX 210-34, Franke. ARMATUR: 590 krom, Vola.
HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Hvidolieret fyrreplanke.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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GASTRO

SYSTEM 25

TIP!
Vi kan stærkt anbefale at kombinere
træelementer og malede overflader.
Kombinationen af eg og nogle af
vores grå farver er et sikkert hit.

GASTRO EG MAT HVIDPIGMENTERET | Gastro er en massiv ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil.
GREB: RK 95. BORDPLADE: Keramik Zaha Stone, 30 mm. KØKKENVASK: XV3418, Decosteel. ARMATUR: Grohe Home Blue,
Grohe. HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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GASTRO

TIP!

SYSTEM 25

Beklæd eventuelt væggene med fliser hele
vejen fra bordpladens overkant og op til
loftet – det er både praktisk og stilfuldt.

GASTRO HVID | Gastro er en ramme- og fyldningslåge med lige yderprofil og affaset inderprofil. GREB: HG 255 og RK 245. BORDPLADE:
Kompositsten Lagoon, 20 mm. KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: Concetto 32663 krom, Grohe. EMHÆTTE: Signatur,
Fjäråskupan. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Harmony hvid 15x15 cm, CC Höganäs. GULV: Eg Ulf, Kährs.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Dette køkken har tilvalgskonceptet System 25.
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LINE

TIP!
For at skabe atmosfære og rum i køkkenet kan
man kombinere klassiske overskabe med
åbne skabe og frithængende hylder.

LINE PEBERGRÅ | Line er en glat malet låge med grebsliste. BORDPLADE: Kompositsten Fusion White, 20 mm. KØKKENVASK:
BXX 210-54, Franke. ARMATUR: ARM 887, Tapwell. HVIDEVARER: Neff. STÆNKPLADE: Kompositsten Fusion White, 20 mm.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.

86 / 87
Bemærk den smarte løsning med viskestykker for enden af køkkenbordet.

LINE

TIP!
Vores overskab Lounge i lysebrun
bejdset eg med riflet glas giver
masser af opbevaringsplads
uden at afsløre for meget.

LINE ØSTERSBEIGE | Line er en glat malet låge med grebsliste. BORDPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. KØKKENVASK:
BXX-210-54, Franke. ARMATUR: ARM 887 matsort, Tapwell. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Electrolux.
STÆNKPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 12 mm. GULV: Hvidt sæbebehandlet fyrretræ.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.
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LINE

TIP!
Vores køkkener med integrerede
greb sikrer dig et stilrent design.

LINE ASK BRUNBEJDSET | Line er en glat låge med vandret finering og grebsliste. BORDPLADE: Heldækkende specialvask i
rustfrit stål, 20 mm, Decosteel. ARMATUR: KV1 matsort, Vola. EMHÆTTE: Siemens. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE:
Flise 10x20 cm hvid, Royal Mosa. GULV: Malet trægulv.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.
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LINE

TIP!
Du kan variere skabene i køkkenøen, så du både får
åben og lukket opbevaringsplads. Hvis du ikke ønsker
synlige greb på dine låger, har vi også praktiske pushto-open-beslag.

LINE VARMGRÅ | Line er en glat malet låge med grebsliste. BORDPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. KØKKENVASK:
XV2350 og XV23, Decosteel. ARMATUR: KV1 og 590 krom, Vola. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Siemens.
STÆNKPLADE: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. GULV: Beton.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter. Her kombineret med Bistro grøngrå.
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NATURENS SKØNHED

TIP!

Blandt græssende køer og indhegninger. Dette idylliske hjem er resultatet af en drøm om at
leve og bo i harmoni med naturen. Både farver og materialer er omhyggeligt udvalgt af ejerne,
og hele huset emmer af harmoni med naturens smukke farver. Køkkenøen er holdt i en lidt
mørkere farve end resten af køkkenet, hvilket giver rummet et solidt fundament. Lågerne
er en kombination af den glatte Bistro-låge og Line-lågen med grebsliste i aluminium. Som
kronen på værket har familien valgt at beklæde flere overflader med den smukke kompositsten Fusion Taupe, der også er ført op ad væggen
og fungerer som en flot stænkplade.

TIP! Fusion Taupe kompositsten i
naturens farver.

TIP!

Integrerede
hvidevarer
skaber et
ensartet udtryk.
Bag dette højskab
gemmer der sig
et køleskab. En
stilren løsning til
køkkenet.

1.
2.
3.

Til store og små. Familien har valgt at have rigelig opbevaringsplads i form af skuffer i den ene del og låger i øen
overfor. Perfekt til både store og små.
Grebsløst. Lågen Line har integreret greb. På køkkenøen
har familien valgt den glatte låge Bistro med åbnebeslag,
der giver nem adgang til skuffen med et enkelt tryk.
Bordplade i kompositsten. En bordplade i kompositsten
gør livet i køkkenet nemmere. En slidstærk overflade, der
kræver minimal vedligeholdelse.

Øen har dobbeltvask til store
gryder, Decosteel XV5023.

Det stilrene
Vola-armatur,
Vola 590.

En mindre vask til
kold kaffe eller
håndtering af
små vaser,
Decosteel XV23.

Tilhørende lukkeanordning
med keramisk tætning til
opvaskemaskine, Vola S50.

Smukke
vitrineskabe.
Med høje glaslåger
og en kombination
af hylder og skuffer
er der god plads til
at opbevare alt fra
keramikvaser til
tekstiler og duge.

LINE

TIP!
Har du en væg ”tilovers” i køkkenet? Hvad med at placere
vores fritstående skab Lounge op ad væggen? Det er pænt
og giver god plads til ekstra opbevaring. Du vælger selv, om
du vil have røgfarvet eller riflet glas i vitrineskabet.

LINE PEBERGRÅ | Line er en glat malet låge med grebsliste. BORDPLADE: Linoleum 4023 med forkant i eg hvidolie, 20 mm.
KØKKENVASK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. ARMATUR: 590 matsort, Vola. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE/
VÆG: Marazzi Mystone Ceppo Di Gre Greige, Kakeldaxgruppen. GULV: Egeplanke med Bona Traffic Natural Lak.
Køkkenet fås i 10 farver og i forskellige træsorter.

96 / 97

MAGNUM

TIP!
Når du vælger et køkken fra Ballingslöv, får du
altid en bæredygtig løsning. Og et køkken i træ
er et ekstra godt valg. Du kan finde gode råd
om bæredygtighed på ballingslov.dk

MAGNUM EG MAT HVIDPIGMENTERET | Magnum er en 30 mm tyk låge i finer med integreret greb. BORDPLADE: Massiv eg
hvidpigmenteret, 30 mm. KØKKENVASK: KBX 210-55, Franke. ARMATUR: KV1 krom, Vola. HVIDEVARER: Neff. GULV: Malet beton.
Køkkenet fås i hvidpigmenteret mat eg.
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MENY

TIP!
Et køkken fyldt med spændende og gennemarbejdede
detaljer. En af disse detaljer er de synlige kroge, der
både er smukke og praktiske. Oplev alle køkkenets
funktioner på ballingslov.dk

MENY PERLEGRÅ | Meny er en ramme- og fyldningslåge med profileret yder- og inderprofil og med affaset fyldning. GREB:
HG 360, HG 365, RK 372 og RK 375. BORDPLADE: Keramik Pietra Di Vals, 30 mm. KØKKENVASK: Specialvaske, Decosteel.
ARMATUR: Essence 30423DC0 supersteel, Grohe. EMHÆTTE: Mantica, RørosHetta. HVIDEVARER: Gaggenau.
STÆNKPLADE: Keramik Pitera DI Vals, 12 mm. GULV: Olieret egeplanke.
Køkkenet fås i 10 farver.
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EN MODERNE KLASSIKER

TIP!

Køkkenet Meny med gennemarbejdede detaljer. Køkkenet kombinerer et klassisk
design med moderigtige farver og innovative funktioner. Resultatet er et smukt
klassisk køkken, der holder i mange år. Lister, vitrineskabe og frisider fås i
et gennemarbejdet design, der passer perfekt til
køkkenmodellen Meny.

TIP!

Match
emhætten
med resten af
køkkenet.
Dele af vores emhættesortiment
kan fås i farver,
der matcher dit
køkken. Her har
man valgt en
emhætte, der
virkelig kommer
til sin ret i dette
store og rummelige køkken.

1.
2.
3.

Vitrineskabene sætter stilen. Håndlavede vitrineskabe
med indfældet belysning skaber et flot udtryk i køkkenet.
Køkkenøen i centrum. Lad køkkenøen blive omdrejningspunktet for både tilberedning og anretning.
Nem adgang til gryder og køkkenredskaber. Knopperne,
der er placeret rundt omkring i køkkenet, giver dig hurtig
og nem adgang til dit foretrukne køkkenudstyr.

Greb og knopper
i samme design,
antikbehandlet
metal. HG 360,
RK 372 og RK 375.

Dobbeltlåger.
Et 80 cm bredt skab
med dobbeltlåger, der
er beklædt med træ
på indersiden, giver
masser af opbevaringsplads i form af både
hylder og lave skuffer.

NORDIC

TIP!
Har du lavt til loftet, er det en god idé at undgå en
frithængende emhætte og i stedet bruge en kogeplade med indbygget emhætte eller en emhætte,
der er integreret i loftet.

NORDIC ASK VARMGRÅ | Nordic er en massiv låge med fræsede profiler og glat fyldning. GREB: HG 30. BORDPLADE: Kompositsten
Fusion Taupe, 30 mm. KØKKENVASK: ECO 60, DFI. ARMATUR: Essence 30423, Grohe. HVIDEVARER: Electrolux og Neff. STÆNKPLADE:
Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm og flise 7,5x15 Cevica Antic Gris Oscuro Mate. GULV: Chevron Parquet hvidpigmenteret egeplanke.
Køkkenet fås i 10 farver.
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NORDIC

TIP!
Skråvæg i køkkenet? Sæt hylder op, der giver
ekstra opbevaringsplads og samtidig efterlader et flot helhedsindtryk.

NORDIC ASK PERLEGRÅ | Nordic er en massiv låge med fræsede profiler og glat fyldning. GREB: HG 391. BORDPLADE: Laminat
Fenix Solid Core 0032, 20 mm. KØKKENVASK: DI Combo 3434, Decosteel. ARMATUR: EVO 184, Tapwell. EMHÆTTE: Siemens.
HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Glat hvid mat 7,5x15 cm, Konradssons kakel. GULV: Egetræsgulv.
Køkkenet fås i 10 farver.
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STAR

TIP!
Du kan kombinere to forskellige køkkenmodeller
og skabe dit eget unikke køkken. Du kan f.eks.
vælge nogle af vores rammelåger til underskabene og glatte låger til overskabene.

STAR GRØNGRÅ | Star er en malet låge med fræsede profiler. GREB: HG 115. BORDPLADE: Massiv sortolieret eg, 40 mm.
KØKKENVASK: BXX 210-54, Franke. ARMATUR: Essence 30269, Grohe. EMHÆTTE: Mantica, RørosHetta.
HVIDEVARER: Neff. GULV: Douglasplanker 28 mm, Dinesen.
Køkkenet fås i 10 farver. Her kombineret med Bistro varmgrå.
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STAR

TIP!
Med åbne overskabe er de ting, du bruger allermest,
altid lige ved hånden. Derudover er det nemt og
hurtigt at tømme opvaskemaskinen.

STAR VARMGRÅ | Star er en malet låge med fræsede profiler. GREB: HG 75. BORDPLADE: Rustfri specialvask 20 mm, Intra.
ARMATUR: EVO 184 steel, Tapwell. HVIDEVARER: Electrolux. STÆNKPLADE: Kompositsten Eternal Statuario, 12 mm.
GULV: Mørkt trægulv.
Køkkenet fås i 10 farver.

110 / 111

STIL

TIP!
Det skaber et roligt og afbalanceret indtryk,
når man holder køkken, væg og emhætte i
samme farve.

STIL GRØNGRÅ | Stil er en glat malet låge med lige kanter og grebsliste. BORDPLADE: Heldækkende specialvask i rustfrit stål, 30 mm,
Decosteel. ARMATUR: EVO 184 krom, Tapwell. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i 10 farver med grebsliste i grafitgrå samt i hvid med grebsliste i hvidt eller poleret aluminium.
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STIL

TIP!
Benyt vores stilfulde benstativ, så der skabes
et naturlig siddeområde i sammenhæng med
den øvrige køkkenø.

STIL GRØNGRÅ | Stil er en glat malet låge med lige kanter og grebsliste. BORDPLADE: Laminat 2263, 20 mm. KØKKENVASK:
BXX 210-54, Franke. ARMATUR: XT4325 krom, Newform. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE/VÆG: Grynna sort mat,
CC Höganäs. GULV: Hvidpigmenteret egeplanke.
Køkkenet fås i 10 farver med grebsliste i grafitgrå samt i hvid med grebsliste i hvidt eller poleret aluminium.
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STIL

TIP!
Hvis du sætter to dobbelte underskabe sammen,
kan du skabe en funktionel køkkenø med masser
af opbevaringsplads, der for alvor bliver
hjemmets centrum.

STIL HVID | Stil er en glat malet låge med lige kanter og grebsliste. BORDPLADE: Keramik Zaha, 12 mm. KØKKENVASK: BXX 210,
Franke. ARMATUR: Grohe Home Blue, Grohe. HVIDEVARER: Siemens. GULV: Douglasplanker 28 mm, Dinesen.
Køkkenet fås i 10 farver med grebsliste i grafitgrå samt i hvid med grebsliste i hvidt eller poleret aluminium.
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STUDIO

TIP!
Du kan med fordel kombinere to slags bordplader
i køkkenet. Her har man valgt en stenbordplade
med vask og god plads til madlavning samt en
bordplade af massivt træ på køkkenøen, der
matcher køkkengulvet.

STUDIO VARMGRÅ | Studio er en glat malet låge med fyldning og ramme uden profiler. GREB: HG 295. BORDPLADE: Dekton
Taga, 20 mm og massiv mørk bambus, 30 mm. KØKKENVASK: Subline 700U sort, Blanco. ARMATUR: ARM 887 matsort,
Tapwell. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Siemens. STÆNKPLADE: Hvid flise, 15x15 cm.
Køkkenet fås i 10 farver.
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STUDIO

TIP!
Et køkken fyldt med sjove detaljer! Den alternative løsning i
køkkenets hjørne, hvor overskab og hylde kombineres med
knoplisten i samme farve som køkkenet, er blot én af mange
interessante detaljer.

STUDIO VARMGRÅ | Studio er en glat malet låge med fyldning og ramme uden profiler. GREB: HG 75 og RK 95. BORDPLADE:
Kompositsten Fusion White, 20 mm. KØKKENVASK: BXX 210-55, Franke. ARMATUR: SK 984, Tapwell. HVIDEVARER: Siemens.
Køkkenet fås i 10 farver. Her kombineret med Bistro ask brunbejdset.
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STUDIO

TIP!
I et mindre køkken er det vigtigt at udnytte loftshøjden fuldt ud. Det har man gjort i dette køkken ved at
tilføje endnu et overskab oven på højskabene.

STUDIO MØRKEBLÅ | Studio er en glat malet låge med fyldning og ramme uden profiler. GREB: RK 95. BORDPLADE: Kompositsten
Blanco Orion, 20 mm. KØKKENVASK: Andano 340/180, Blanco. ARMATUR: SK 184, Tapwell. EMHÆTTE: Electrolux. HVIDEVARER:
Electrolux. STÆNKPLADE: Atelier Branco 6,7x14 cm. GULV: Originalgulv fra 1960’erne i egetræ.
Køkkenet fås i 10 farver.
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STUDIO

TIP!
Vi hjælper dig også gerne med at indrette
de områder, der ligger i forbindelse med
køkkenet, så dit hjem får et ensartet og
stilrent udtryk.

STUDIO ØSTERSBEIGE | Studio er en glat malet låge med fyldning og ramme uden profiler. GREB: HG 105. BORDPLADE: Kompositsten
Fusion Taupe, 20 mm. KØKKENVASK: Decolight 20 mm, Decosteel. ARMATUR: EVO 984 krom, Tapwell. EMHÆTTE: Electrolux.
HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Eg Andante, Boen.
Køkkenet fås i 10 farver.
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STYLE

TIP!
Integrer et stilfuldt, åbent opbevaringsskab
i køkkenet. Helst i et andet materiale, der
forstærker helhedsindtrykket.

STYLE GRÅ MED EGELISTE | Style er en glat låge i højtrykslaminat med affaset kantliste i massivt træ. GREB: HG 160.
BORDPLADE: Heldækkende specialvask i rustfrit stål, 20 mm, Decosteel. ARMATUR: Minta supersteel 32321DC2,
Grohe. EMHÆTTE: Grue, RørosHetta. HVIDEVARER: Siemens. GULV: Slebet beton.
Køkkenet fås i to laminatfarver med egetræskant.
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WOOD

TIP!
Du kan eventuelt benytte forskellige bordplader til køkkenøen og resten af køkkenet. Her har man valgt en stenbordplade omkring køkkenvasken og en træbordplade til køkkenøen. Med vores smarte flap down-løsning kan du nemt
integrere et lille barskab.

WOOD EG BEJDSET LYSEBRUN | Wood er en massiv limtræslåge med lige kanter. BORDPLADE: Kompositsten Arden Blue Suede,
20 mm og massiv eg bejdset lysebrun, 20 mm. KØKKENVASK: Extreme 50 antracit, Decosteel. ARMATUR: Minta børstet hard
Graphite 32321AL2, Grohe. HVIDEVARER: Neff. GULV: Mørkbejdset egeparket.
Køkkenet fås i forskellige træsorter.
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Blødt og hårdt!
Du kan med fordel
benytte forskellige
materialer til bordpladen. Det er både
praktisk og smukt!

TRÆ MED YNDE

TIP!

Det er vigtigt at vælge den rette bordplade. Kombinationen af træ og
kompositsten til bordpladen er både praktisk og elegant. Det er ikke kun
en fin detalje, men også en måde at beskytte den lidt sartere træoverflade
på. Vi har valgt det samme materiale til bordpladen omkring armatur og
køkkenvask, så det er nemmere at tilberede
mad og tage opvasken.

Lysebrun bejdset egetræ
giver en flot finish.

TIP! Med vores nye hylde i bejdset træ får du
en fin, ensartet flade til opbevaring af billeder
eller glas.

TIP!

Låge med flap
down-funktion.
En moderne løsning til et klassisk
design. Underskabet gemmer
på drikkevarer og
glas.

1.
2.
3.

Lounge i nye klæder. Skabet Lounge har fået flere varianter af låger. Nu kan du vælge glaslåger i forskellige
design. Her ses skabet med riflet glas.
Køkkenø med skjult barskab. En klassiker i ny indpakning. Med vores nye flap down-løsning får du et barskab i
et af dine under- eller overskabe.
Vitrineskabet Free. Skabet Free er endnu en nyhed i
vores sortiment. Det fås med indfræsede hængsler og
flotte røgfarvede glaslåger.

En stor og en lille vask i ét giver et flot og
elegant indtryk, Franke KBX 160-45-20.
Til dette køkken har man
valgt Grohe Minta børstet
hard Graphite 32321AL2
med udtrækstud.

Du kan også vælge en
vask med en enkelt
kumme i antracit.
Robust og elegant!
Blanco Naya 6,
antracit.

Låger i retrostil.
Dette smukke skab
med dobbelte glaslåger i riflet glas er
en glimrende måde
at få ekstra plads til
opbevaring af skåle
og glas på.

WOOD

TIP!
Få det maksimale ud af arbejdspladsen i køkkenet.
I dette køkken har man både skabt siddepladser
ved køkkenøen og integreret en bænk med smart
opbevaring nedenunder.

WOOD EG SORTBEJDSET | Wood er en massiv limtræslåge med lige kanter. BORDPLADE: Dekton Keon, 20 mm. KØKKENVASK: KBX 210-55,
Franke. ARMATUR: Essence 30294, Grohe. EMHÆTTE: Sky, RørosHetta. HVIDEVARER: Electrolux. GULV: Grå klinker.
Køkkenet fås i forskellige træsorter.
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WOOD

TIP!
For at optimere køkkenet kan man med fordel
have to områder med rindende vand og plads
til at lave mad – uden at gå på kompromis
med stil og elegance!

WOOD EG HVIDPIGMENTERET | Wood er en massiv limtræslåge med lige kanter. GREB: HG 70. BORDPLADE: Laminat 2386,
20 mm. KØKKENVASK: Extreme 50 og Extreme 22 antracit, Decosteel. ARMATUR: XT432543238 antracit, Newform.
HVIDEVARER: Siemens. GULV: Beton.
Køkkenet fås i forskellige træsorter.
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WOOD

TIP!
For enden af køkkenøen ses en smart
løsning til ophængning af skærebrætter,
viskestykker eller andre køkkenting.

WOOD EG HVIDPIGMENTERET | Wood er en massiv limtræslåge med lige kanter. BORDPLADE: Carrara marmor C mat, 30 mm
og Solidstål 6 mm, Decosteel. KØKKENVASK: XV 55, Decosteel. ARMATUR: 590 rustfrit, Vola. HVIDEVARER: Neff.
GULV: Malet plankegulv.
Køkkenet fås i forskellige træsorter.
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WOOD

TIP!
Der er mange, der godt kan lide kombinationen
af smuk hvidpigmenteret massiv eg, stenplader
af marmor og detaljer i rustfrit stål. En af dem
er den prisbelønnede kok Daniel Berlin.

WOOD EG HVIDPIGMENTERET | Wood er en massiv limtræslåge med lige kanter. GREB: HG 75. BORDPLADE: Carrara
marmor C mat, 30 mm og Solidstål 6 mm, Decosteel. KØKKENVASK: XV 55 og XV 23, Decosteel. ARMATUR: Essence
30294DC0 og 30423DC0, Grohe. HVIDEVARER: Gaggenau. GULV: Grå klinker.
Køkkenet fås i forskellige træsorter.
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TILBEHØR TIL KØKKENET

TILBEHØR TIL KØKKENET
Et køkken er mere end låger og køkkenelementer. Kom ind og se vores store udvalg
af tilbehør. I butikken har vi et bredt udvalg af produkter, der er til at tage og føle på.
Hvis du bladrer kataloget igennem en ekstra gang, kan du læse vores forskellige tips
til, hvordan man skaber smukke og smarte køkkener ved hjælp af forskelligt tilbehør.

142 / 143

DIN FORHANDLER HJÆLER DIG MED RÅGIVNING OG
PRÆSENTATION AF NEDEN TILBEHØR TIL KØKKENET.

BORDPLADER

HVIDEVARER

GREB

ARMATURER

KØKKENVASK/KUMME

BELYSNING

KØB KØKKEN

Hos vores forhandlere finder du køkkeneksperter, som kan hjælpe dig med at finde dit
nye køkken.

Möte i butik

NÅR DU SKAL KØBE KØKKEN
Vi inviterer dig med på en spændende rejse, når du skal købe nyt køkken. Vores dygtige forhandlere,hjælper dig med at vælge de rette køkkenprodukter, tegne en virkelighedstro CAD-model af dit køkken og anbefale en certificeret montør, hvis du er interesseret i det.
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Man skal træffe mange valg, når man udskifter sit køkken. Lad vores køkkeneksperter hjælpe dig med
inspiration og gode råd, inden du køber nyt køkken.

KØB KØKKEN

MØD OS I BUTIKKEN,
ELLER BOOK ET VIDEOMØDE
Du finder nemt din nærmeste forhandler på ballingslov.dk
Her kan du booke et fysisk møde med vores sælgere, så du kan udforske
vores produkter i butikken, eller du kan arrangere et videomøde med
en af vores sælgere.

PRISSAMMENLIGNING
Hvad koster et nyt køkken? Det er svært at svare på uden at vide mere om plantegninger,
materialevalg og ønsker til indretningen.. Prisen på dit køkken afhænger ganske enkelt
af flere forskellige ting. Nedenfor ser du de valg, der påvirker den endelige pris mest,
og en vejledning, der giver dig et indtryk af, hvad vores forskellige køkkenmodeller
koster sammenlignet med hinanden.

HVILKE VALG PÅVIRKER PRISEN MEST?

VALG AF LÅGE OG KØKKENMODEL

VALG AF BORDPLADE OG HVIDEVARER

VALG AF LÅGER OG SKUFFER

KØKKENETS STØRRELSE OG SKABENES BREDDE
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VORES FORSKELLIGE KØKKENMODELLER – INDEKS
Her får du en indikation af, hvad vores forskellige køkkenmodeller koster.
Indeks 100 er vores dyreste køkkenmodel, og de resterende modeller viser omtrent,
hvor de øvrige modeller befinder sig i forhold til den. Du får oplysninger om
prisen på dit køkken hos vores forhandlere.

KØKKENMODEL

INDEKS

KØKKENMODEL

INDEKS

Gastro træ ask/eg

100

Bistro finer ask/eg

70

Wood træ eg

100

Line

70

Nordic træ ask

100

Star

70

Fenix

90

Studio

70

City

80

Style

70

Line finer

80

Birka

65

Meny

80

Bistro

60

Gastro

80

Stil

60

BALLINGSLÖV PÅ FLERE MÅDER
Innovative design og kreative løsninger behøver ikke at være forbeholdt køkkenet, men kan sagtens fokusere på andre dele af
hjemmet. Vores fleksible sortiment giver dig mulighed for at bruge vores produkter til at skabe et ensartet udtryk i store dele
af dit hjem. Og vores forhandlere er altid klar til at hjælpe dig.
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Ballingslöv tilbyder veldesignede
og bæredygtige løsninger til
køkkenet og resten af
hjemmet.

BADEVÆRELSE OG OPBEVARING
Ballingslöv er så meget mere end køkkener. Vores prisvindende badeværelser er opmærksomheden værd og giver dig mulighed
for at skabe et ensartet designudtryk i dit hjem. Vores skydedørsløsninger er både smukke og funktionelle. Det fleksible
sortiment gør det muligt at bruge vores produkter til at skabe en sammenhængende stil i store dele af dit hjem.
Vores dedikerede forhandlere er klar til at hjælpe dig i hele landet.
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Innovative design og kreative
løsninger behøver ikke at være
forbeholdt køkkenet, men kan
sagtens fokusere på andre
dele af hjemmet.

Se alle vores forskellige fritstående løsninger og deres
kombinationsmuligheder
på ballingslov.dk

FÆRDIGE FRITSTÅENDE LØSNINGER
Lad vores smukke og smarte opbevaringsskabe få en plads i dit hjem. Vi tilbyder forskellige løsninger, f.eks. vores skabe
What a Mesh eller Lounge. Lågerne fås i flere forskellige varianter og design.
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Aximetur sinus a
bea peribus, unt e
Faces volora con

LÅGER OG DESIGN
Vi tilbyder en række forskellige køkkenmodeller, der giver køkkenet dets unikke form og udseende. Vores
køkkener kommer i mange forskellige materialer, alle med forskellige design og funktioner. Fælles for alle
vores køkkenlåger er, at de fremstilles på vores fabrik i Ballingslöv, og at de holder, hvad vi lover.

LÅGER

BIRKA

BISTRO

CITY

FENIX

GASTRO

LINE

MAGNUM

MENY

NORDIC

STAR

STIL

STUDIO

STYLE

WOOD

aut maximi, commoles nus etumenditem susamenias secea quo quis es int, ut doluptatem quo tempore volo comni conseniant qui
excearc hillut am et essequae porectur? Quia nis de ex explianitati dit ad exerum litatistist re qui omnis sit volorerum est faccabo.
pre nam re, officim endustion eum hilibea quaturi atempora simi, simusdam.
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PROFILLÅGE

FYLDNING TÆT

FYLDNING
RIFLET GLAS

FYLDNING MESH

Med profillågen kan du skabe accentlåger,
der fuldender udtrykket i køkkenet.

FARVER OG TRÆSORTER

HVID
NCS S 0300-N

PERLEGRÅ
NCS S 1500-N

ØSTERSBEIGE LINDEBLOMSTGRØN
NCS S 2005-Y20R NCS S 2005-G70Y

ASK
malet i 10 farver

ASK
hvidpigmenteret

VARMGRÅ
NCS S 3502-Y

MØRKEGRÅ
NCS S 4500-N

PEBERGRÅ
NCS S 7500-N

GRØNGRÅ
NCS S 6502-G

MØRKEBLÅ
NCS S 8005-R80B

SORT
NCS S 9000-N

ASK
brunbejdset

EG
natur

EG
hvidpigmenteret

EG
grålasur

EG
bejdset lysebrun

EG
sortbejdset

FARVER OG TRÆSORTER
LÅGER
FARVER

Birka
35

Perlegrå

35

Varmgrå

35

Mørkegrå

35

Pebergrå

25

Østersbeige

35

Lindeblomstgrøn

35

Grøngrå

25

Mørkeblå

25

Sort

25

Ask mat hvidpigmenteret

City

Fenix

Gastro

Line*

Magnum

GLANS

Hvid

TRÆSORT

Bistro

GLANS

***

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line*

Magnum

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line

Magnum

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line

Magnum

5

Ask malet farve

25/35

Ask brunbejdset

5

Eg mat hvidpigmenteret

5

Eg grålasur

5

Eg bejdset lysebrun

5

Ek sortbejdset

5

LAMINAT
Hvid
Grå

FENIXLAMINAT
Hvid
Beige
Grafitgrå
Sort
* = Fremstillet med grafitgrå grebsliste i aluminium
** = Fremstillet med grafitgrå grebsliste
*** = Fås også med hvid grebsliste
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Meny

Nordic

Star

Stil**

Studio

Style

Wood

****

Meny

Nordic

Star

Stil

Studio

Style

Wood

Meny

Nordic

Star

Stil

Studio

Style

Wood

Meny

Nordic

Star

Stil

Studio

Style

Wood

Hos Ballingslöv udvikler vi løbende vores produkter.
Du kan se et opdateret sortiment på ballingslov.dk

KØKKENELEMENTER
Alle vores køkkener bygges i hånden på vores fabrik i Ballingslöv. Træ skæres, slibes og lakeres. Køkkenskabene limes, presses og sættes sammen. Køkkenlåger og skuffer sættes på plads, inden vi leverer det
færdige køkken til dit hjem. Det giver ro i sindet at vide, at dit nye flotte køkken ser ud, præcis som du
vil have det, og at det kommer til at holde i mange, mange år. Det mener vi er et køkken af god kvalitet.
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I DENNE OVERSIGT SER DU VORES FORSKELLIGE HØJDEMÅL PÅ
SKUFFEFRONTER, OVERSKABE OG HØJSKABE.
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Kontakt din lokale forhandler for at få oplyst priser,
købsbetingelser osv.
Følg os på de sociale medier:
@ballingslovab

KONCEPT OG PRODUKTION
Ballingslöv
FOTO
Marcus Lawett | Malmö
Kimme Persson | Kristianstad
Ragnar Ómarsson | Stockholm
Michael Förster | Stockholm
Therése Eliasson | Hässleholm
TRYKKERI
Exakta Creative | Hässleholm

INDRETNINGSARKITEKTER OG
STYLISTER
Mija Kinning | Lomma/Stockholm
Åsa Dyberg | Malmö
Therése Larsson | Stockholm
Daniella Witte | Lomma
Martin Nygren | Kristianstad
Fanny Fager | Malmö
Jonas Lindvall | Malmö
Anna Björkman | Ljunghusen
Tina Hellberg | Stockholm
Pernilla Nilsson DONA | Hästveda

Hos Ballingslöv udvikler vi løbende vores produkter, og vi forbeholder os retten til at
foretage ændringer i sortimentet. Vi tager forbehold for trykfejl og for trykketekniske
begrænsninger i forhold til farvegengivelsen i kataloget. Se altid produktprøver hos
Ballingslövs forhandlere, inden du bestiller. Massive og finerede produkter er levende
naturmaterialer, så variation i farve og struktur mellem produkter og leverancer kan
forekomme.

