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VAR TID HAR SINA KÖK. Ny teknik och 
andra vanor gör att köksbestyren förändras genom 
åren. Ett kök från Ballingslöv byggs efter dina 
önskemål och behov.

Våra kök är föränderliga, men på vissa punkter står  
vi fast: vi tummar aldrig på kvaliteten och vi tror 
att detaljerna gör helheten. 

Det är vardagsglädje enligt oss.
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Vardagsglädje 
hos dig
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Vi älskar kök. Vi kan det mesta om trä. Hos 
oss finns expertis om planering, material och 
optimala funktioner. Hur vardagsglädje doftar, 
känns eller låter hemma hos dig är det förstås 
bara du som vet. Om köket är hemmets hjärta, 
är det du som ger köket själ. 

Våra kök levereras färdiga, och redan från för-
sta middagen sätts din personliga prägel. In-
red skåp och lådor med tillbehör som matchar 
dina önskemål, komplettera och byt ut efter 
hand. Ett kök är en plats för liv och rörelse, 
och hjärtat i ditt hem. Låt det förändras och 
växla med livet. 
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Vardagsglädje 
- det viktigaste 
händer hela tiden
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Å andra sidan behöver man ju inte ändra 
något för sakens skull. Eller laga något 
som inte är trasigt? Vi på Ballingslöv håller 
oss till en bra metod när vi väl upptäckt 
den. Vi är en lojal och pålitlig leverantör 
och vet av erfarenhet att bästa utgångs-
punkt är innovation.

Det fria köksdrömmandet, och de djärvaste 
kombinationerna, är därför något vi med 
glädje lämnar åt dig. Det brukar fungera 
bra, så vi fortsätter så. 
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Där vardagsglädjen 
gror, sedan 1929



ERFARENHET I RYGGEN,  
BLICKEN FRAMÅT
I Ballingslöv, djupt rotat i den skånska 
naturen, spirar det som skapat trivsel, 
funktion och elegans i svenska kök 
sedan 1929. Vi är stolta över att stå 
stadigt mitt i en traditionell fabriks-
produktion där hantverk och gedigna 
material möts och skapar framtida 
klassiker

FRÅN TRÄ TILL KÖK
Trä är ett levande material och har 
sina egenheter. Därför bygger samma 

hantverkare ihop hela skåpet. Det 
pressas under högt tryck, limmas och 
fogas samman med massiva pluggar 
utan spår av glapp och glipor.

VI LEVERERAR KÖK, INTE BITA
När vi levererar köket hem till dig är 
skåpen färdigmonterade med luckorna 
på plats. Din hand och dina öron kän-
ner skillnaden direkt. För gästerna kan 
det kanske ta lite tid, men det har ni å 
andra sidan gott om.

MED TIDEN PÅ SIN SIDA 
En grundförutsättning för ett kvalitetskök är prima 
trä. Långsamväxande träd från välvårdad skog är 
en bra början på den kökslucka som vackert skall 
patineras över tid, och som är lagom mjuk mot 
handen. Stark design med klassiska detaljer gör att 
även ögat finner ro i många år.
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Jag arbetar dagligen med köksplanering och kan nog framstå som något av en “köksnörd”. 
Det händer det att jag provdrar lådor och tjuvkikar i köksskåp hemma hos andra. 

U p p d r a g : 
Vardagsglädje

Hälsar 
på i

Linköping

Hos alla certifierade återförsäljare av Ballingslöv finns köksexperter till hands för att hjälpa dig på 
vägen mot ditt nya kök. Välutbildade, pålästa och med ett viktigt uppdrag: att skapa vardagsglädje. 

Olivia är en av dem, hon arbetar i Linköping och kan mycket om köksplanering.
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En drömkväll i mitt eget kök innehåller mycket liv, skratt och 
rörelse plus musik och många vänner. 

Inte för strikt eller formellt. Alla skall trivas! Jag samtalar, 
kollar ugnen och tänder ljus samtidigt som jag dukar fram det 
sista av porslinet innan det är dags att slå sig ned till bords. 
En smart och välplanerad planlösning ger rätt förutsättningar 
för det sociala rummet. Här går det lika enkelt att arbeta 
ensam som vid större middagsbjudningar.

Personligen gillar jag att ha struktur i mitt kök. Jag är ofta på 
väg mellan olika platser eller projekt, så det förenklar. Mitt kök 
ger ett lugnt och ombonat intryck vilket ger mig energi till 
nya idéer

Sambandet mellan material, formspråk, kalla och varma färger 
samt rätt ljussättning är viktigast för min estetiska sida. Det är 
alla små detaljer som ger mig helhetskänslan. 

Sedan erkänner jag att jag verkligen kan uppskatta en bra frys. 
Och diskmaskin. Jag älskar vitvaror som är uppdaterade mot 
dagens marknad, har man väl provat en ugn med fullånga är 
allt annat tråkigt. Så jo, jag har en förkärlek till ny teknik.

Köksbekännelser

I möte med kunden är det viktigt för mig är att tillsammans 
”gå runt” i deras hem i vårt ritprogram. Detta hjälper oss att 
snabbt se de brister som en första skiss kan haft, och tydlig-
gör nyttan av alternativa lösningar. Ett riktigt bra tips är att 
maximera minst en längre bänkyta.

Jag tror att mina kunder är som nöjdast när förväntan stäm-
mer med det slutgiltiga resultatet. Det kan ta formen av något 
så abstrakt som en härlig känsla i det nya rummet, eller en 
bättre planerad planlösning som underlättar vardagen. Det 
kan också vara att ha hittat ett riktigt smakfullt materialval… 
eller bara lyckan av att bli klar, haha!
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Det skall vara lustfyllt att beställa kök. Med fullt upp-
byggda demonstrationskök och stora exponeringsytor 
för material är det enklare att välja rätt i våra butiker. 
Butikspersonalen är vår viktigaste tillgång: förutom 
expertis kring planering och materialval har de också 
information om de sortimentsnyheter som kommer 
kontinuerligt hos Ballingslöv.

Ett möte med en kökskonsulent är en bra start 
på ett ännu bättre samarbete. Deras samlade 
erfarenhet ger dig möjlighet att drömma fritt 
och ställa frågor. De vet vad som är bra att tänka 
på, så att du slipper. Tillsammans kan ni hitta 
personliga lösningar som passar just dig.

Tänk på att

Bli med kök

• Fotografera ditt gamla kök med mobilen 
 från olika håll. Det är bra att titta med 
 nya ögon på det mest välbekanta.

•  Låt inspirationen komma från platser du  
 trivs i, stämning går att återskapa med  
 färg och material.

• För köksdagbok! Vad pågår egentligen i  
 ditt kök under en vecka?

• Notera vilka köksredskap du använder  
 ofta, och vad som brukar bli stående  
 framme. Vi hjälper gärna till med en bra  
 förvaringsstruktur i köket!

Olivia tipsar:
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Visa oss allt du har tänkt på kring ditt nya kök. Ta med 
inspirationsbilder, färgprover och gärna en skiss över 
rummet. Markera var el, vatten och ljus finns. Med 
utgångspunkt i detta skapar vi  en välfungerande 
önskedröm, en praktisk fantasi som kan vara verklighet 
hemma hos dig om några veckor.

Våga tänka utanför det vanligaste. Köket är hemmets 
mest personliga rum! Vi kan hjälpa dig med smarta 
lösningar som gör det möjligt att förändra och anpassa 
ditt kök efter humör, klockslag och antal gäster.  

Att köpa ett kök från Ballingslöv är ett beslut med 
framtida ambitioner. Vi kan komplettera eller justera ditt 
kök i efterhand. Vi rekommenderar gärna vårdprodukter 
så att ytskikt patineras och håller länge. Våra garantier 
hör också till branschens mest heltäckande, så för oss är 
varje kök ett långsiktigt åtagande. Oavsett hur djärv eller 
klassisk din köksdröm är kommer vi gör allt vi kan för att 
förverkliga den. Sedan är det är fritt för dig att uppleva 
den, varje dag. 

Inspiration, skisser,
ritningar

Ett, två, tre... fyrkant!
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Inredningsexpert och programledare. 
Har med varsam hand lyft fram det 
bästa och skapat wow-känsla  
i många hem. 

Att läsa av en personlighet, och över-
sätta det till ett karaktärsfullt hem är 
Mijas inredningsfilosofi.

Mija Kinning

VA R D A G S G L Ä D J E

MED MIJA  
& DANIELLA

Inredningsstylist och fotograf. 
Driver en framgångsrik blogg på 
ELLEdecoration.se 

Daniella arbetar ofta med naturen 
som största inspirationskälla och 
framhåller en hållbar interiördesign 
med det vackra och det organiska 
som sina ledord.

När det var dags att bygga om det 
egna köket ville Daniella gärna ha 
med Mija som designpartner. 

Tillsammans med Ballingslöv 
skapade de gemensamt ett alldeles 
speciellt kök.

Daniella Witte



S T R A T E G I  O C H  E S T E T I K 

I SAMKLANG
När en inredningsexpert och en inredningsstylist får samarbeta blir resultatet 1+1 = 3.  

Daniella Wittes kök är en harmonisk plats för mat och umgänge. Här möts organiska material med 
funktionell design och stora naturliga ljusinsläpp låter dygnets skiftningar förändra upplevelsen.

Fastän att Daniella Witte hade en grundidé för hur 

hennes nya kök skulle se ut, uppstod flera oväntade 

lösningar i samarbetet med Ballingslöv och Mija Kinning  

De fina öppna specialhyllorna som Mija ritat in är ett 

exempel på något vi nog inte föreställt oss på egen hand. 

Likaså gäller de vackra läderhandtagen som hon skapat 

för hand. En otroligt fin detalj! Jag hade heller inte vågat 

välja ett tvåfärgat kök, utan valt det helt Ostron-färgat. 

Färgerna i köket känns väldigt behagliga nu, och har 

tillfört en ljusare känsla i hela huset. Vårt trägolv passar 

också väldigt bra till nyanserna. 

DETALJER SOM 
LYFTER
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Daniella: "Färgerna i köket känns 
väldigt behagliga nu, och har till-
fört en ljusare känsla i hela huset." 

Mija: Det är finns ett spänningsmoment i att renovera i gamla hus, för du 

vet aldrig vad som skall dyka upp! Före ombyggnaden hade köket samma 

golvyta men det kändes ändå mindre. Genom att öppna upp runt trappan 

skapade vi ett genomgående ljusflöde som direkt förändrade hela rummet. 

Med System 10 var jag därefter fri att laborera med rummets olika vinklar 

och vrår - möbleringen känns ändå sammanhållen tack vare de tydliga 

distanser i köket. Detta är något som kan vara svårt att beskriva men väl 

på plats kan de flesta känna skillnaden. Mitt inredningsuppdrag börjar ofta 

med att vara lyhörd för familjens önskemål och behov, och sedan försöka 

se hur rummet kan optimeras för att möta dessa. Själva designprocessen 

är gemensam förstås och utgår ifrån mina skissförslag. Mitt mål är att alla 

skall känna sig trygga hela vägen, men jag vill också utmana på ett lagom 

sätt - introducera andra färgval eller addera något som jag tror skulle 

lyfta familjens vision ytterligare ett steg. 

Möjligheterna är så många fler än de man kanske föreställer sig. Jag för-

söker lyssna och förstå hur kunden vill ha sitt kök, inte bara vad de vill ha.      



Daniella: "Genom att riva en innervägg och 
släppa in ljus från öster fick köket en helt  
annan positiv energi. Det överraskade mig." 

INBYGGD FUNKTION 
OCH SYNLIGA  
STILGREPP

I Daniellas System10 kök finns dubbla vaskar och dubbla diskmaski-

ner för att göra det enkelt att hålla arbetsytorna fria, och för att låta 

många få plats.

Oväntade materialkrockar - som koppar mot rostfritt skänker karaktär 

och gör det tacksamt att styla om köket med accessoarer efter årstid. 

Bänkskivan från Dekton är en av marknadens mest slitstarka, sin sobra 

ytfinish till rots. Köket har flera inbyggda funktioner som inte syns 

men förhöjer upplevelsen, som pushfunktion på samtliga lådor. Jag 

ville skapa exponeringsytor för det som är vackert och samtidigt hålla 

förvaringen praktisk och funktionell. Daniellas kök inbjuder till um-

gänge, som alla bra kök gör, men det är också en fest för ögat! Blicken 

kan lätt hitta små stilleben eller ytor att dröja sig kvar vid.  



"FUNKTION, SAMLINGSPLATS, 
MATLAGNING, SKAPARLUST, 
ÅTERHÄMTNING."

Mija: "Handsydda handtag! Så typiskt 
mig att komma med en ide´ som jag 
inte riktigt visste hur jag skulle lösa, 
men nu sitter dom där."

Daniella beskriver sitt kök med fem ord.



Daniella: "Vårt kök är samlings-
punkten i huset. Här både lagar  
vi mat och umgås kring köksön." 

Mija: Det var ganska lätt för mig att förstå  

Daniella och hennes man Fredriks vision om 

köket. Ändå är det alltid en utmaning att vara 

länken emellan två viljor.

Daniella: Att Mija varit med har varit fanta-

stiskt rent psykologiskt. Hon har fungerat 

som en tredje part som vi båda lyssnat på 

med respekt. Om vi gjort det själva hade nog 

var och en fått kämpa mer för att få igenom 

sina viljor, som det här att öppna upp för 

trappan exempelvis. Den förändringen visade 

sig göra köket helt magiskt, men jag hade 

nog fått slita för att driva igenom det pro-

jektet på egen hand. Resultatet är fantastiskt 

- det är jag i version 2.0. 

I ETT KÖK SKALL 
MÅNGA TRIVAS 

VA R D A G S G L Ä D J E

MED MIJA  
& DANIELLA



ERFARENHET  
& INNOVATION 
Kvalitet och erfarenhet gör det möjligt att bana ny mark. I Ballingslöv 

har vi byggt inredning till skandinaviska hem sedan 1929. Redan då var 

vår ambition att utveckla nya spännande och vackra lösningar som skulle 

hålla för tidens tand. Att vara nyskapande och experimentell hör så att 

säga till traditionen. Vårt konceptuella samarbete med Jonas Lindvall  

där vi använder olika slags marmor är sådant exempel. Läs mer om hur  

vi ser på utveckling och innovation på ballingslov.se



JONAS LINDVALL

Jonas Lindvall är en av Sveriges ledande arkitekter och 
möbeldesigner. Jonas Lindvalls skapande kännetecknas 
av en tidlös elegans och harmoniska proportioner, 
färg och materialval. Tillsammans med Ballingslöv har 
Lindvall ritat flera prisbelönta och uppmärksammade 
kök och badrum.
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Våra olika luckor
Kökets luckor är ofta det första valet i köksplaneringen. För att ge dig möjligheten 
att verkligen sätta din egen prägel på köket erbjuder vi en rad alternativ när det 
kommer till material, design och funktion. 

Gemensamt för våra luckor är att de tillverkas i vår fabrik i Ballingslöv och att de 
håller vad vi lovar. År efter år. Våra luckor är förstås framtagna för att passa i färg 
och form med våra stommar, tillbehör och andra detaljer. En enkel köksfilosofi för 
en köksleverantör tycker vi, men det gör oss tydligen ganska unika. 
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Profilerade luckor
Profilerade luckor är bearbetade med speglar, fasningar 
och ramträ. Ett kök med profilerade luckor skapar en varm 
och ombonad atmosfär. Till kategorin finns en mängd 
specialtillbehör och detaljer som ger stora möjligheter till 
personliga kökslösningar. I katalogen har vi delat in våra 
profilerade luckor i två grupper: Modern och Klassisk.

Profilerade luckor sidan 88-129

Släta luckor
Våra helt släta luckor är vad de kallas – helt släta. Därmed 
inte sagt att de är slätstrukna, tvärtom! Ballingslövs målade 
släta luckor erbjuds i flera olika färger från matt till högblank 
och dessutom i metallic. I denna kategori finns några av 
Ballingslövs verkliga storsäljare genom tiderna. 

Släta luckor sidan 40-87

Designsamarbeten
På följande sidor vill vi visa vad som hände när vi bjöd in 
passionerade köksexperter att dela sin köksglädje med oss.

Designsamarbeten sidan 130-145

Infällda grepp
Luckor med infällda grepp är fria från utskjutande handtag. Du kan 
stå tätt intill arbetsytorna och köket får ett enhetligt och stilrent 
intryck. Vi erbjuder luckor med infällda grepp i trä och målat.

Luckor med infällda grepp sida  24-39
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Luckor med  
infällda grepp
Luckor med infällda grepp är fria från utskjutande handtag. Man kan stå 
tätt intill arbetsytorna och köket får ett enhetligt intryck. Låt dig inspireras 
av några av luckorna här – hos din köksspecialist finns många fler.
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LINE Ask brunbets  |  LUCKA: Line är en slät lucka med liggande faner och grepplist. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri 
specialdiskbänk 20 mm, Decosteel. BLANDARE: KV1 Matt svart, Vola. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: 
Kakel:10x20 vit, Royal Mosa. GOLV: Målat trägolv

    Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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LINE Vit  |  LUCKA: Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Massiv ek 40 mm. DISKBÄNK: Heltäckande 
rostfri diskbänk 40 mm, Franke. BLANDARE: Concetto 32666, Grohe. FLÄKTKÅPA: Special Landskrona Rostfria. VITVAROR: 
Smeg. STÄNKSKYDD: Kakel 10x10 cm, CC Höganäs. GOLV: Gummigolv, Checker Stud, Trelleborg.

    Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden.
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LINE Vit  |  LUCKA: Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Massiv ek 30 mm. DISKBÄNK: Heltäckande 
rostfri diskbänk 30 mm, Franke. BLANDARE: K7, Grohe. STÄNKSKYDD: Kakel 15x15 cm. GOLV: Trägolv, vitpigmenterat 
ekgolv.

    Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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LINE Ek svartbets  |  LUCKA: Line är en slät lucka med liggande faner och grepplist. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten 12 mm Beige Duna. DISKBÄNK: Intra Quadra 500TH. FLÄKTKÅPA: Integrata vägg 600, 
Thermex. VITVAROR: Electrolux. STÄNKSKYDD: Kompositsten 12 mm Beige Duna. GOLV: London Eight, 
Bolon.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 

32  | BALLINGSLÖV KÖK



LINE Ek vitpigmenterad  |  LUCKA: Line är en slät lucka med liggande faner och grepplist. BÄNKSKIVA: 
Massiv vitoljad ek 40 mm. DISKBÄNK: Franke. VITVAROR: Siemens. GOLV: Lavastensgolv, Incontro 
Madeamano.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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STIL Vit  |  LUCKA: Stil är en slät målad lucka med raka kanter och grepplist. BÄNKSKIVA: Keramik Zaha, 20 mm. 
DISKBÄNK: BXX 210, Franke. BLANDARE: Grohe Home Blue, Grohe. FLÄKT: Induction Air, Siemens. VITVAROR: Siemens. 
GOLV: Douglas plankor 28 mm, Dinesen.

   Köket finns i vitt med vitt- eller polerat aluminiumgrepp.
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STIL Vit  |  LUCKA: Stil är en slät målad lucka med raka kanter och grepplist. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri 
specialdiskbänk 30 mm, Decosteel 20 mm och kompositsten Blanco Zens Extreme. BLANDARE: Concetto 32666, Grohe. 
FLÄKTKÅPA: Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vitt blankt kakel 10x20, Kakeldax. GOLV: Novilon Concrete, 
Forbo-Flooring

   Köket finns i vitt med vitt- eller polerat aluminiumgrepp. 
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Blanco, Andano 500.

tips

Blandare ORAS 
Optima 2727 F med 
beröringsfri funktion 
och elektronisk disk-
maskinsavstängning 
förenar den senaste 
tekniken med god 
funktion.

Att låta bänkskivan följa väggen en bit upp ger stänkskydd 
och karaktär åt ditt kök. Här har bänken även fått ett extra 
hörn vilket skapar avställningsyta och platsbyggd känsla.

Anpassad inredning i kökslådan gör det 
enklare att hitta rätt. Välj bland flera färger 
och material som passar köket. 

En bänkskiva i laminat kan måttbestäl-
las i form och tjocklek. Med kantlist i 
massiv trä hålls materialvalen samman 
och köket får en detaljsäker finish.

Bra val 

INFÄLLDA GREPP

Håll koll på detaljerna. Tänk på att i god tid planera in el-
uttag för kaffebryggare, köksassistent och andra maskiner.

En lådmotor är en sann källa till vardagsglädje. Speciellt på 
större och golvnära förvaring blir skillnaden stor.  

Lämna plats för öppna hyllor och få möjlighet att 
stoltsera med vackra ting, säsongsfärger och lyxiga 
kokböcker.



PRODUKTCHEF | OLA DANIELSSON

"Till träbänkskivan är det snyggt och praktiskt 
att bryta av med en diskbänk i rostfritt. Vill 
du ha en riktig restaurangkökskänsla väljer 
du rostfritt på alla bänkskivor och investerar i 
tjocka skärbrädor istället".

!

Laminat  
Fenix 720 
– ett prisvärt 
alternativ.

Tunnare, kompakt-
laminat i vitt - ger 
ett modernt och 
sobert intryck. 

Valet av bänksskiva gör stor 
skillnad för det totala intrycket 
av kök. Se förslag nedan!

För att skapa ett unikt 
kök kan man kombinera 
olika luckmodeller som 
harmoniserar. Tänk även 
olika färger och träslag. 
Leta inspiration på 
exempelvis Pinterest.

Intra, FR78SHX.

Tänk till kring hur du brukar ladda och 
använda högtalare och telefon till exempel, 
och rita in plats för det.

Komposit 
Cygnus 15 – ger  
ett stilrent intryck.

Tillsammans med 
Siemens har vi tagit 

fram fyra färdiga 
vitvarupaket som 

samspelar i prestanda, 
storlek och stil. Se 

ett större utbud i vår 
vitvarukatalog eller i 

din köksbutik.

Fjäråskupan Kubik 
finns i flera olika färger. 

tips Kopparvask Variant 10 från Decosteel tillsammans 
med Vola 590 i matt koppar 64. Fungerar utmärkt i 
kombination med massivträ eller kompositsten.
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Våra helt släta luckor är vad de kallas – helt släta. Därmed inte sagt 
att de är slätstrukna: de målade släta luckorna  erbjuds i flera färger 
från matt till högblank och dessutom i metallic. Här visar vi ett urval 
– hela sortimentet finns i din köksbutik.  

Släta luckor
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BISTRO Varmgrå och BISTRO Ask brunbets  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: 
HG 140. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 12 mm, Ballingslöv och Via Lattea Satin natursten 30 mm. 
DISKBÄNK: BXX 210-54 + KBX 210-20, Franke. BLANDARE: KV1 Grå + 131 Borstad krom, Vola. FLÄKT: Induction Air, Neff. 
VITVAROR: Neff. STÄNKSKYDD: Via Lattea Satin natursten 30 mm. GOLV: Douglas plankor 28 mm, Dinesen.  

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Lindblomsgrön |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter.  HANDTAG: HG 295. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten 20 mm, Coral Clay. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV1 rostfri, Vola. FLÄKTKÅPA: Kubik 
Lindblomsgrön, Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens och Electrolux. STÄNKSKYDD: 6780-MKDG Micron 3x3 cm, Svenska 
Kakel. GOLV: Slipad betong.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Mörkblå  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: RK 95. BÄNKSKIVA: Kompositsten  
20 mm, Royal Reef, DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: SK885 krom, Tapwell. FLÄKT: Fjäråskupan. VITVAROR:  
Siemens. STÄNKSKYDD: New York vit blank 6,5x13 cm, Centro.   

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Varmgrå |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. KNOPP: RK 80. BÄNKSKIVA: Dekton Kelya 
20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: 131 Matt svart, Vola. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. 
STÄNKSKYDD: Dekton Kelya 20 mm. GOLV: Såpat plankgolv.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Ask brunbets |  LUCKA: Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. HANDTAG: HG 460. 
BÄNKSKIVA: Kompositsten 20 mm, Lagoon. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV 1 krom, Vola. FLÄKTKÅPA: 
ILVE. VITVAROR: ILVE. GOLV: Vitpigmenterad ek, Kährs.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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BISTRO Ask brunbets |  LUCKA: Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. BÄNKSKIVA: Betong 40 mm. 
DISKBÄNK: BXX 220/34-34, Franke. FLÄKTKÅPA: Kubik, Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. GOLV: Slipad betong.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Ask brunbets |  LUCKA: Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. HANDTAG: Privat. 
BÄNKSKIVA: Kompositsten Lagoon 20 mm. DISKBÄNK: Subline 500U Silgranit Aluminium, Blanco. BLANDARE: EVO185 
Mässing, Tapwell. VITVAROR: Siemens. GOLV: Vitpigmenterat ek, Kährs.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Vit  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 460. BÄNKSKIVA: Kompositsten 
Lagoon, 20 mm. DISKBÄNK: Heltäckande rostfri specialdiskbänk, Decosteel. BLANDARE: KV1 rostfri, Vola. FLÄKT: Siemens. 
VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Prisma vit matt 10x20 cm, Svenska Kakel  GOLV: Ek, Kährs

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Vitmålad ask |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med liggande faner och raka kanter. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten 20 mm, Lagoon. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV 1 vit, Vola. VITVAROR: Siemens. 
STÄNKSKYDD: Kompositsten 12 mm, Lagoon. GOLV: Massiv ek, Kährs.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Lindblomsgrön  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 295. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten 20 mm, Lagoon. DISKBÄNK: Variant 40D koppar, Decosteel. BLANDARE: 131 mattborstad koppar 64, 
Vola. FLÄKTKÅPA: Sweet vit, Eico. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vit kakel 15x15 Harmony, CC Höganäs. GOLV: 
Winckelmans, CC Höganäs.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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BISTRO Peppargrå  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 140. BÄNKSKIVA: 
Heltäckande rostfri specialdiskbänk, 30 mm, Decosteel samt marmor Carrara, 30 mm. BLANDARE: Antracit, Newform. 
FLÄKTKÅPA: Kubik, Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Rostfri stål, Decosteel. GOLV: Klinker 60x60 Mythos 
ljusgrå, Golvabia.

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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BISTRO Pärlgrå |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 261. BÄNKSKIVA: Kompositsten 
Blanco Orion 20 mm. DISKBÄNK: Frame 520, Intra. BLANDARE: Concetto 32663, Grohe. STÄNKSKYDD: Kompositsten 
Blanco Orion 12 mm. FLÄKT: Electrolux. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Vitoljad ek, fiskbensmönster. 

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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BISTRO Mörkgrå  |  LUCKA: Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 624. BÄNKSKIVA: Laminat 30 mm, 
Fenix vit 0030. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Laminat 20 mm, Fenix vit 0030. GOLV: Ek Nouveau snow, Kährs. 

  Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden. 
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METRO och LINE Ek svartbets  |  LUCKA: Metro är en slät lucka med liggande faner. BÄNKSKIVA: Kompositsten 
20 mm, Lagoon. DISKBÄNK: Subline 500 vit, Blanco. FLÄKT: Husqvarna. VITVAROR: Husqvarna. STÄNKSKYDD: 
Kompositsten 20 mm, Lagoon. GOLV: Svartoljad ek.

   Köket finns i olika träutföranden.

68  | BALLINGSLÖV KÖK



BALLINGSLÖV KÖK |  69



SOLID Lindblomsgrön  |  LUCKA: Solid är en slät målad lucka. HANDTAG: HG 390. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. 
FLÄKTKÅPA: Futurum. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vit kakel 15x15 Harmony, CC Höganäs. GOLV: Massiv ek.

  Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden.
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SOLID Peppargrå och vit  |  LUCKA: Solid är en slät målad lucka. BÄNKSKIVA: Kompaktlaminat 12 mm 
vit. DISKBÄNK: Frame 520, Intra. FLÄKTKÅPA: Smeg. VITVAROR: Smeg. STÄNKSKYDD: Mosaik, Ragno. GOLV: 
Ek, Tarkett.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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STYLE Vit med eklist  |  LUCKA: Style är en slät lucka i högtryckslaminat med fasad kantlist i massivt trä. 
HANDTAG: HG 650. BÄNKSKIVA: Massiv ek 30 mm. DISKBÄNK: KS R 20, Eico. FLÄKTKÅPA: Zirkon Crystalia-Line 
Thermex. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Arkitekt vit blank, Höganäs. GOLV: Målat träplank NCS S 0500-N.

     Köket finns i 2 laminatfärger med ek kant. Vit kan även fås i högblankt. 
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CITY Grå och vit  |  LUCKA: City är en slät lucka med kantlist i aluminium. HANDTAG: Privat. BÄNKSKIVA: Massivt 
rostfritt stål 6 mm, Decosteel. FLÄKTKÅPA: Gaggenau. VITVAROR: Smeg. 

   Köket finns i 2 laminatfärger med kant i aluminium. Vit kan även fås i högblankt. 
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SOLID Vit |  LUCKA: Solid är en slät målad lucka. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 60 mm, Decosteel. 
FLÄKTKÅPA: Special. VITVAROR: Smeg. GOLV: Sandsten 80x80 cm.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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SOLID Vit  |  LUCKA: Solid är en slät målad lucka. HANDTAG: HG 641. BÄNKSKIVA: Kompositsten 20 mm, Black Beach. 
DISKBÄNK: HZ 815DMF, Intra. FLÄKTKÅPA: Fjäråskupan. STÄNKSKYDD: Vit kakel 15x15 Harmony, CC Höganäs. GOLV: 
Massiv ek vitpigment.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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BIRKA Ostronbeige  |  LUCKA: Birka är en målad med mjukt rundad ytterprofil. HANDTAG: RK 95. BÄNKSKIVA: Dekton 
Vegha 20 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: EVO185, Tapwell. STÄNKSKYDD: Dekton Vegha, 20 mm. 
FLÄKT: Inside, Fjäråskupan. VITVAROR: Neff. GOLV: Oljad ek, fiskbensmönster.

  Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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BIRKA Vit  |  LUCKA: Birka är en målad med mjukt rundad ytterprofil. HANDTAG: HG 750. BÄNKSKIVA: Kompositsten 
Coral Clay, 12 mm. DISKBÄNK: Intra Schock Nemo Alu. BLANDARE: KV1 krom, Vola. FLÄKTKÅPA: Siemens. VITVAROR: 
Siemens. STÄNKSKYDD: Kompositsten Coral Clay, 12 mm. GOLV: Ek.

  Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden.
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BIRKA Ek svartbets  |  LUCKA: Birka är en av massiv skiktlimmad lucka med mjukt rundad ytterprofil. Överskåp med 
lucka Solid vit. HANDTAG: HG 759. BÄNKSKIVA: Laminat 0026 med alulist och mörk ask 30 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, 
Franke. FLÄKT: TFMH 360, Thermex. VITVAROR: Siemens. GOLV: Grynna G16 White, Höganäs.

   Köket finns i 12 färger och i olika träutföranden. 
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Bra val 

TILL SLÄTA LUCKOR

Vit kompakt-
laminat med svart 
kärna - ger en 
stilren design.

Laminat 6945 
– ett prisvärt 
alternativ.

Ask gråolja - 
ger en varm 
och ombonad 
känsla.

Granit -  
Black Galaxy 
tålig skiva  
med exklusivt  
uttryck.

Valet av bänksskiva gör stor 
skillnad för det totala intrycket 
av kök. Se förslag nedan!

Släta luckor lämnar scenen fri för formstarka detaljer 
och färgstarka utspel. Förändra och bygg kökskänslan 
med spännande bänkskivor och starka accenter. 

Tänk fritt uppåt väggarna och slipp solkiga kakelfogar. Rost-
fritt, komposit eller granit är tåliga och eleganta material som 
stänkskydd bakom vasken. 

Hemmabageri? En varmluftsugn gräddar dina  
bakverk perfekt, varje gång. 

Spegelsockel ger köket en svävande känsla.

Skåp behöver inte sättas kant i kant. Hyllor och 
hålrum ger karaktär åt köket och skapar spännande 
exponeringsmöjligheter för vackra ting

Snyggt och behagligt 
att ta i, HG 65, HG 75 
och HG 70 .

Varför inte en  
antracitfärgad vask?
Tålig och snygg
Blanco Subline 500.



Snedställda fläktkåpor 
skapar rymd och ger en 
öppen köksmiljö.  
Siemens.

tips

Trådlös diskmaskinsav-
stängning från Oras. Kan 
placeras var du vill.

Håll möbleringen enhetlig och låt 
köksskåpen lösa förvaringen i vardags-
rummet också! Samma funktion, annat 
innehåll... 

Öppna hyllor gör det enkelt att förändra 
ditt kök med färgat porslin, blommor 
eller säsongsdekorationer.

"Ett bländande vitt leende! För dig som är noga med detal-
jerna vill vi gärna avslöja att  Ballingslövs vita luckor har 
ett av marknadens högsta vithetstal. Alltså kan du tryggt 
kombinera med kritvitt kakel och porslin."

PRODUKTCHEF | OLA DANIELSSON

VOLA Exclusive 
Colour

tips

Diskmedelspump Vola T36.

tips

Arne Jacobsen var chefsdesigner 
på danska Vola under hela 1960 
talet. Under denna period ritade 
han bland annat världens första 
inbyggda blandare – endast 
pip och grepp skulle vara 
synligt. Köksblandaren KV1 ser 
fortfarande ut som när Jacobsen 
först konstruerade den. Helhet, 
funktionalitet och avskalad 
design när det är som bäst helt 
enkelt!

Blandare Vola 131,
 i svart krom. Att välja 

en blandare från väggen 
skapar fri yta på disk-

bänken och ger köket en 
extra modern känsla.
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Profilerade luckor är bearbetade med speglar, fasningar och ramträ. 
Dessa luckor ger köket en varm och skön atmosfär. 

I gruppen Moderna profilerade luckor har vi samlat profilerade 
luckor med ren och modern form.

Moderna  
profilerade luckor
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GASTRO Vit  |  LUCKA: Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: HG 255 
och RK 245. BÄNKSKIVA: Kompositsten 20mm, Lagoon. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: Concetto 32663 krom, 
Grohe. FLÄKTKÅPA: SIGNATUR vit , Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Harmony vit 15x15 cm, CC Höganäs. 
GOLV: Ek Ulf, Kährs.

   Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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GASTRO Varmgrå  |  LUCKA: Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: 
RK 175 och HG 375. BÄNKSKIVA: Kompositsten 20 mm, Blanco Orion. DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: 
XT432521 krom, Newform. FLÄKTKÅPA: Siemens.  VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Minimal white 7x14 cm, 
Handgjord från Snickarglädje.  GOLV: Palmblad grå/vit, Marrakech Design.  

   Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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GASTRO Pärlgrå  |  LUCKA: Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil och fasad innerprofil. HANDTAG:  
HG 715. BÄNKSKIVA: Kompositsten Lyra, 30 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: 
Kakel CC Höganäs Biselado. GOLV: Fiskbensparkett, ek.

   Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.

94  | BALLINGSLÖV KÖK



BALLINGSLÖV KÖK |  95



GASTRO Ask vitmålad  | LUCKA: Gastro är en massiv ram- och spegellucka med rak ytterprofil och fasad innerprofil. 
HANDTAG: HG 255. BÄNKSKIVA: Kompositsten Merope 30 mm. DISKBÄNK: KBK 110-50, vit porslin, Franke. BLANDARE: 
Alessi 8725F, Oras. VITVAROR: Husqvarna. STÄNKSKYDD: Kakel Verde Botella Blank 10x30, Arredo. GOLV: Klinker 
Concrete Oslo, Paris, Roma, CC Höganäs. 

   Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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GASTRO Vit  |  LUCKA: Gastro är en ram- spegellucka med rak ytterprofil och fasad innerprofil. HANDTAG: HG 375 
BÄNKSKIVA: Laminat 6216, 30 mm. DISKBÄNK: Frame 78SXH, Intra. FLÄKTKÅPA: Tender 70 cm vit, Franke. VITVAROR: 
Siemens. STÄNKSKYDD: Vitmålad panel. GOLV: Ask Alabaster, Kährs.

   Köket finns i 9 färger och i olika träutföranden.
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NORDIC Ask vitmålad  |  LUCKA: Nordic är en massiv lucka med frästa profiler och slät fyllning. HANDTAG: HG 570. 
BÄNKSKIVA: Ljusgrå betong 40 mm. DISKBÄNK: Bin 3434vi, ABK. BLANDARE: 590 Mässing, Vola. FLÄKTKÅPA: Cylindra, 
Eico. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Kakel: 10x20 vit, Royal Mosa. GOLV: Slipad betong.

   Köket finns i 7 färger. 
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NORDIC Ask målad mörkgrå  |  LUCKA: Nordic är en massiv lucka med frästa profiler och slät fyllning. HANDTAG:  
HG 325 och RK 111. BÄNKSKIVA: Massiv mörk ask, 30 mm. DISKBÄNK: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 30 mm, 
Decosteel. BLANDARE: Concetto 32666, Grohe. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vit kakel Biselado,  
CC Höganäs. GOLV: Svart/vit, Forbo-Flooring.

   Köket finns i 7 färger. 
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STUDIO Vit  |  LUCKA: Studio är en lucka med slät spegel och ram utan profiler. HANDTAG: HG 375. BÄNKSKIVA: 
Carrara Marmor, 30 mm. BLANDARE: EVO180, Tapwell. STÄNKSKYDD: Kakel 10x20, Kakeldax. FLÄKT: Aida, Eico.  
VITVAROR: Siemens. GOLV: Ek, Kährs. 

   Köket finns i 10 färger. 
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STUDIO Vit  |  LUCKA: Studio är en lucka med slät spegel och ram utan profiler. HANDTAG: Privat. BÄNKSKIVA: Granit 
Nero Assoluto, 30 mm. DISKBÄNK: Andano 340/180, Blanco. STÄNKSKYDD: Vit kakel.  GOLV: Massiv ek, fiskbensmönster.

   Köket finns i 10 färger. 
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STUDIO Vit  |  LUCKA: Studio är en lucka med slät spegel och ram utan profiler. HANDTAG: HG 583. BÄNKSKIVA: Granit 
Nero Assoluto mattslipad, 30 mm. DISKBÄNK: Decodesign, Decosteel. FLÄKTKÅPA: Mythos, Franke. VITVAROR: Smeg. 
STÄNKSKYDD: Kakel CC Höganäs Biselado. GOLV: Plankgolv, vitoljat.

   Köket finns i 10 färger. 
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STUDIO Peppargrå |  LUCKA:  Studio är en lucka med slät spegel och ram utan profiler.  HANDTAG: HG 391 och  
HG 390. BÄNKSKIVA: Kompostisten Lagoon, 30 mm. DISKBÄNK: Studio STU606, Intra. FLÄKTKÅPA: Smeg. 
VITVAROR: Smeg. STÄNKSKYDD: Harmony vit blank, CC  Höganäs. GOLV: CC Höganäs.

   Köket finns i 10 färger. 
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STAR Varmgrå  |  LUCKA: Star är en målad lucka med frästa profiler. HANDTAG: HG 75. BÄNKSKIVA: Rostfri 
specialdiskbänk, 20 mm, Intra. BLANDARE: EVO 184 Steel, Tapwell. STÄNKSKYDD: Kompositsten Statuario, 12 mm. 
FLÄKTKÅPA: Inside, Fjäråskupan. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Mörkt trägolv. 

   Köket finns i 10 färger. 
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STAR Vit  |  LUCKA: Star är en målad lucka med frästa profiler. HANDTAG: Privat. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten Negro Sepia, 12 mm. FLÄKTKÅPA: Eico. VITVAROR: Smeg och Husqvarna. STÄNKSKYDD: 
Bizazza Mosaik Nuova Zelander, Konradssons Kakel. GOLV: Trägolv målat svart högblankt.

   Köket finns i 10 färger.
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STAR Mörkgrå |  LUCKA: Star är en målad lucka med frästa profiler. HANDTAG: Privat BÄNKSKIVA: Cararra 
Marmor, 30 mm FLÄKTKÅPA: Electrolux. VITVAROR: Electrolux. STÄNKSKYDD: Cararra Marmor. 

   Köket finns i 10 färger.
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Fläktkåpan Ballingslöv Tradition kommer 
i sju exklusiva färger speciellt framtagna 
för att passa kök från Ballingslöv: Vit, 
Pärlgrå, Lindblomsgrön, Ostronbeige, 
Gräddvit, Peppargrå, Mörkgrå och Varm-
grå, samt i svart och rostfritt.

RK 235. Inred gärna 
ditt kök med både 

knoppar och handtag. 

Franke KBX  210-55. 

Snyggt och behagligt 
att ta i, handtag med 
lädergrepp. HG 255.

En profilerad Modern lucka ger köket en klassisk stil 
med spännande detaljer. Designen klarar att balansera 
lite djärvare färger och du kan med fördel ta ut sväng-
arna i dina val. 

Sten ger ett exklusivt intryck och är en långsiktig 
investering i både hus och vardagsglädje.

Rätt teknik gör ditt kök enklare och snyggare. Med 
skåpbelysning och lådmotorer låter du modern funktion 
och traditionell köksglädje följas åt. 

Franke SNX 221. 
Diskbänk med avställningsyta. 

Peppargrå NCS S 7500-N

Mörk grå NCS S 4500-N

Pärlgrå NCS S 1500-N

Vit NCS S 0500-N

Gräddvit Specialfärg

Ostronbeige NCS S 2005-Y20R

Lindblomsgrön  NCS 2005-G70Y

Peppargrå NCS S 7500-N

Mörk grå NCS S 4500-N

Pärlgrå NCS S 1500-N

Vit NCS S 0500-N

Gräddvit Specialfärg

Varmgrå NCS S 3502-Y

Ostronbeige NCS S 2005-Y20R

Lindblomsgrön  NCS 2005-G70Y

Utnyttja takhöjden med dubbla 
överskåp!

Bra val 

TILL PROFILERADE, 

MODERNA LUCKOR

tipstips

tipstips
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Antracit blandare,  
Newform Antracit .

Ta tid på dig, prova att 
kombinera olika färger och 
material mot varandra för 
att hitta det som passar 
dig bäst i smak, pris och 
funktion. Våra köksspecia-
lister har produktprover, 
och hjälper dig gärna att 
välja smart.

tips

tips

tips

tips

Visningsfint för jämnan – det är 
enkelt att hålla ordning med våra 
smarta inredningar för lådor.

Diskreta eluttag Twist, finns i både 
rostfritt och vitt. Med en dedikerad 
laddningsplats för högtalare, telefon 
och annat slipper du sladdtrasslet.

Köksbänk och förvaring. Väggfast 
sittplats med förvaring gör plats för 
både grannar och picknickkorgen.

Kompositsten är sten med artificiell hårdhet. 
Det är reptåligt och står emot fläckar med 
bibehållen naturlig lyster och klang. 

PRODUKTCHEF | OLA DANIELSSON

"Med Ballingslövs sortiment Classic erbjuds kunden 
ett kök med platsbyggd känsla. Välj mellan luckorna 
Bistro och Gastro."

Blandare Oras 
Alessi 8725F  
Köksblandare 
med svängbar 
pip, justerbar 
strålsamlare och 
smart elektronisk 
diskmaskinsventil.  

tipstips

tipstips
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I gruppen Klassiska profilerade luckor har vi mer traditionella och 
klassiska luckor med vackra detaljer. På följande sidor visar vi några av 
luckorna i gruppen. I din köksbutik kan du se och känna på ännu fler.

Klassiska 
profilerade luckor
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MENY Peppargrå  |  LUCKA: Meny har ram och spegel. Ram och lådfronter med frästa ytterprofiler. HANDTAG: HG 30 och 
RK 85. BÄNKSKIVA: Kompositsten Nero Marquina 20 mm. DISKBÄNK: CLV210, Franke. BLANDARE: KV1, Vola. STÄNKSKYDD: 
Kompositsten Nero Marquina 12 mm. FLÄKTKÅPA: Siemens. VITVAROR: Siemens. GOLV: Betong matt. 

   Köket finns i 10 färger. 
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MENY Pärlgrå  |  LUCKA: Meny har ram och spegel. Ram och lådfronter med frästa ytter-profiler. Detaljer ur 
tillbehörsserien Tradition. HANDTAG: RK 125. BÄNKSKIVA: Nero Africa Water Flamed Brushed. DISKBÄNK: Heltäckande 
rostfri specialdiskbänk 30 mm, Franke. VITVAROR: Smeg. KAKEL: Biselado, CC Höganäs. TAPET: Borås Tapet. ÖVRIGT: 
Fläktkåpa, frissidor, pelare, takanslutningar och vitrinluckor ur tillbehörsserien Tradition.

   Köket finns i 10 färger. 
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MENY Vit  |  LUCKA: Meny har ram och spegel. Ram och lådfronter med frästa ytterprofiler. Detaljer ur tillbehörsserien 
Tradition. HANDTAG: RK 175. BÄNKSKIVA: Massiv mörk ask, 30 mm. DISKBÄNK: Franke. FLÄKTKÅPA: Tradition Rosendal. 
VITVAROR: Siemens. KAKEL: Vitt kakel, 10x30 cm. ÖVRIGT: Fläktkåpa, frissidor, pelare, takanslutningar och vitrinluckor  
ur tillbehörsserien Tradition.

   Köket finns i 10 färger. 
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MENY Pärlgrå  |  LUCKA: Meny har ram och spegel. Ram och lådfronter med frästa ytterprofiler. Detaljer ur 
tillbehörsserien Tradition. HANDTAG: RK 501 och HG 501 BÄNKSKIVA: Kompositsten Arden Blue, 30 mm. DISKBÄNK: 
Classic, Blanco. FLÄKTKÅPA: Tradition Rosendal VITVAROR: Smeg. KAKEL: Pombalino, CC Höganäs. GOLV: Ek Romanov, 
Kährs. ÖVRIGT: Fläktkåpa, frissidor, pelare, takanslutningar och vitrinluckor ur tillbehörsserien Tradition.

   Köket finns i 10 färger.
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Sirliga handtag, HG 501 och 
knoppar, RK 501 blir som små 
silversmycken i Traditionsköket. 

Damixa Tradition är 
en blandare med ett 
grepp och diskma-
skinsavstängning som 
fulländar traditions-
stilen. 

Vi har vaskar i flera former och storlekar. I ett stort kök kan 
en mindre rund ho vid köksön vara praktisk att komplettera 
den vanliga och kanske större vasken med. Det underlättar 
när många kockar skall laga samtidigt... 

Franke ROX210

Vitrinlucka BT finns i flera olika höjder och 
bredder samt glasinfattningar.

Bryt av med en modern designfläkt eller bygg in en 
enklare fläkt i den stilenliga kåpan Rosendal. 

I din köksbutik finns våra klassiska tillbehör som vi 
kallar Tradition. Kom in och prova vilka kombinationer 
du gillar bäst!

Våra vitvarupaket från Siemens är kombinerade för att 
passa alla ambitionsnivåer i köket. Bra, Bättre, Bäst 
eller Proffs?  

En konsolhylla kan antingen vara diskret 
och funktionell eller ett designat blickfång 
i sig. Det är ett praktiskt sätt att skapa en 
varm välkomnande känsla i köket.

tips

Det är detaljerna som sätter 
det slutgiltiga prägeln på 
ditt klassiska kök. Planera 
materialval noga och ta 
gärna hjälp av våra köks-
experter i butiken. 

Välj en stilren, klassisk porslinsvask 
från Franke KBK 110-50. 

Bra val
TILL PROFILERADE, 

KLASSISKA LUCKOR



Blandare med praktisk ut-
dragbar pip. Tapwell EVO185 
i black chrome. Finns i flera 
olika färger.

Vitrinlucka DX med diagonal-
spröjs finns i flera varianter.

PRODUKTCHEF | 
OLA DANIELSSON

"Vi upplever en längtan på marknaden efter 
bearbetade kök med udd. Ballingslöv har flera 
klassiska kök att välja mellan som kommer vara 
omtyckta i många år."

Vår mest omtyckta bänkskiva i trä. 
Massiv ek.

1

Vår mest omtyckta bänkskiva i granit.  
Nero Assoluto.

3

2

Tre populära bänkskivor.  
Hela sortimentet finns på  
ballingslov.se och i din köksbutik.

tips Fläkten Sweet från Eico i gjutjärnfärg.
Finns även i vitt, koppar och peltrox.

En efterlängtad tidlös klassiker-
Marmor Cararra.

Antikbetsade beslag, HG 355, 
ger associationer till klassiska 
köpmansdiskar.

En bänkskiva med avrundat hörn ger ett 
behagligt intryck och i kombination med 
hörnpelare är herrgårdsstilen komplett.

tips

tips

Till våra profilerade klassiska 
luckor finns en rad detaljer 
att komplettera med. Pelar-
kolonner, öppna tallrikshyllor, 
vitriner med olika glasinfatt-
ningar, frisidor, dekorben... 

Besök din köksbutik och 
prova olika kombinationer! 

BALLINGSLÖV KÖK |  129



JONAS LINDVALL

DESIGN- 
SAMARBETEN

Arkitekt &  Formgivare

Den bästa glädjen är som bekant stor och delad. På följande 

sidor vill vi visa vad som hände när vi bjöd in passionerade 

köksexperter att dela sin köksglädje med oss. Resultatet är 

egensinniga kök med stor personlighet och gott om plats för 

möten, mat och upplevelser för alla sinnen. 
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ÅSA DYBERG

FREDRIK ALMLÖF

MIJA KINNING

Arkitekt & Stylist

Inredare, scenograf & programledare

Arkitekt SAR/MSA
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”ETT HEM ÄR ALDRIG 
BÄTTRE ÄN MATERIALEN 
VI BYGGER DET AV. "
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JONAS LINDVALL

Tillsammans med Jonas Lindvall har 
Ballingslöv skapat kökskonceptet 
Studio Ballingslöv. Att lyfta fram 
det hantverksmässiga kunnandet 
hos Ballingslövs i kombination med 
Lindvalls visionära sett att använda 
material, skapar design som blir nå-
got helt nytt. Här hittar morgonda-
gen hem i sällskap med generationer 
av samlad kunskap.

 

Jonas Lindvall är en av skandinaviens mest meriterade arkitekter och 
möbeldesigners. Hans enkla men formstarka designspråk har de senaste 
25 åren gett honom en plats som en av våra främsta företrädare för 
skandinavisk stil. Alltid med målet att förfina och förenkla sig fram till 
perfektion är han ofta operativt delaktig i hela produktionsprocessen - 
från ritbord till produkt. 
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Två arbetstationer och generöst 
tilltagna förvaringsutrymmen 
gör det lätt att umgås både före 
och efter maten.

”ÖKA FRÅN 60 TILL 
70 CM I BÄNKDJUP. 
ETT VERKLIGT BRA 
KÖKSTIPS”
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 I min familj har man alltid mötts i köket. För mat, för läxor eller prat. 
Köket är husets hjärta, och det viktigaste där är självklart människorna! 
I mitt jobb försöker jag skapa en förstärkning av någons personlighet, 
så att det tydligt känns vem man kommer hem till.

Byggprocessen i det här köket var rätt enkel i sin flexibilitet. Det mesta 
går att lösa med katalogsortimentet hos Ballingslöv. Jag skulle gärna 
bo här själv, det här känns Mija.

MIJA KINNING

Keramik uppåt väggarna - med 
bänkskiva och vägg i samma 
material skapas ett rum i 
rummet. Den väggmonterade 
blandaren i svart krom från 
Vola är lika mycket kran som 
skulptur. 
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ETT KÖK SOM  TAR 
PLATS OCH SKAPAR 
UTRYMME
I det här köket följs luckan Bistro i peppargrå och tillbehör i olika 

accenter från Classic-serien åt. På köksön har en olivgrön nyans 

adderats, och den utskjutande skivan i gråoljad ask ger extra 

sittplatser. Olika skiftningar i samma färgskala skapar vackra bak-

grundsytor för lister och beslag i koppar och mässing. Ett skafferi 

i glas bildar rumsavdelare utan att blockera ljusflödet. Genom att 

ägna detaljerna en extra tanke får köket liv och spänning. 
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Köksön är bokhylla på ena sidan och arbets- 
station på andra. Skräddarsydda lösningar lyfter 
helheten. Med riktigt bra grundplanering slipper du 
tänka så mycket efteråt - förutom på menyn då.
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Just här, mellan vask och spis ligger kökets 
mest avgörande arbetsyta. Låt den ta plats. 
Minst 80 cm. Helst 120!

”GOD ARKITEKTUR 
SYNS INTE ALLTID, 
MEN DEN KÄNNS”

138  | BALLINGSLÖV KÖK



Jag älskar mat. Att laga mat, äta mat, 
umgås kring mat. Köket är för mig en 
plats för möten. Man möts vid klockans 
alla timmar och humör - i pyjamas eller 
högklackat. Där samsas högteknologiska 
vitvaror med organiska, doftande råvaror. 
Praktiska material ramar in och gör plats 
för lustfyllda och personliga val. Köket 
är en scen för stora känslor och exakt 
precision. 

Ett bra kök är ett kök som är bra att 
laga mat i. Funktionella material som tål 
rengöring, värme och tyngd är grunden. 
Ägnar man lite  omtanke åt kökets dis-
ponering och struktur blir det lättare att 
lyckas med maten. Då finns det gott om 
plats och tid att ha trevligt också!

FREDRIK ALMLÖF

Kökets baksida fungerar som  förvaring 
och rumsavdelare och har en serveringsdel 
med separat utslagsvask. Luckan Metro i 
vitpigmenterad ask är fri från beslag och 
bildar en slät harmonisk fond. Speglarna på 
skåpens sidor ger köket rymd och trivsel på 
ett lekfullt sätt.
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MATEN, MÖTEN  
& LIVET I KÖKET
Ett kök baserat på luckan Metro i vitmålad 
ask. Diskbänkarna är specialbeställda 
i rostfritt stål och kommer precis som 
benstativen från Decosteel.  Att utgå från 
katalogsortimentet hos Ballingslöv och 
addera några specialbeställda detaljer är 
ett sätt att få ett kök som både fungerar 
perfekt och samtidigt känns unikt. 
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När köket inte längre är en avskild del i hemmet, 
är det en god idé att låta personliga lösningar 
i balanserade färger och material knyta ihop 
ytorna. Sideboard och väggskåp kan rymma 
både kokböcker och fjärrkontroller. Ståta med 
dina grejer eller dölj dem som här, bakom luckan 
Solid. En vask i antracitfärgat stål tar ned det 
köksmässiga intrycket.  Låt din 
vardag styra inredningen 
- inte tvärtom!



Som barn älskade jag att vara med farmor 
i köket. Hennes matlagning, och sedermera 
mina spännande arkitektuppdrag i andras 
kök, har närt mitt  köksintresse. Jag har 
förmånen att resa mycket i mitt arbete, 
och jag reser även mycket privat. Kanske 
att livet i kappsäck gör mig mer öppen 
för intryck, för mycket av min inspiration 
kommer då. 

Mat, arkitektur och kultur tar sig olika ut-
tryck på olika håll i världen, men att umgås 
kring en måltid är universellt. Jag tittar på 
kökets olika lager när jag inreder - hur ytor 
ställs mot varandra och man rör sig i rum-
met. Jag gillar att låta färger, människor 
och material mötas på ett okonventionellt 
sätt i rummet. 

ÅSA DYBERG

”NÄR FUNKTION 
MÖTER ESTETIK I 
ETT RUM ÄR DET 
LÄTT ATT MÅ BRA”
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KÖK ÖVERALLT, DET  
ÄR TREVLIGAST SÅ 
Ett kök som är mer än kök. Genom att blanda svartbetsad 

och grålaserad ek suddas gränsen mellan köksinredning 

och vardagsrum ut, rummet fortsätter ända ut i hallen. Att 

blanda flera material kan verka djärvt, här syns hur effekt-

fullt och harmoniskt det kan bli. Bänkskivan i keramik och 

massiv mörk ask ger tyngd åt den eleganta luckan Metro, 

och den hängande hyllan i rått stål blir lätt och luftig med 

hyllor i klassiskt trådglas.
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Bänkskivor



Laminat
En bänkskiva i högtryckslaminat är en slitstark kompanjon i 
köket. Tålig för vatten och spill, helt underhållsfri och i princip 
omöjlig att slita ut. Ballingslövs högtryckslaminat kan fås i en 

mängd färger och mönster, i olika tjocklekar och med varie-
rande kantlister.   
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KANTER LAMINAT
En kantlist till bänkskivan 

förhöjer intrycket ytter-
ligare. T ex kan du fånga 
upp ett träslag som finns 

någonstans i köket.
Se hela utbudet på 

ballingslov.se

FAVORITER:
LAMINAT

Laminat 8190

Laminat 6696Laminat 6247

Laminat 6943 Laminat 6945

Laminat 0026
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Laminat 7478Laminat 6216. Finns även i 
högblank laminat 6216 HS.

Laminat 7486

Laminat  7919Laminat 6424

Laminat 4101

Laminat
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Laminat 4511. Endast med ABS-kant. 
Kortsida med ändträmönster.

Laminat 4517. Endast med ABS-kant. 
Kortsida med ändträmönster.

Se hela utbudet på 
ballingslov.se

FAVORITER:
LAMINAT

Laminat 274. Laminat 3326.
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Kompaktlaminat har snabbt blivit många arkitekters favoritmaterial i 
kök. Tack vare den extremt hållbara ytan kan en skiva i kompaktlaminat 
göras mycket tunn – 12 mm – och ändå vara lika tålig som en vanlig 

laminatbänkskiva. Den tunna kompaktlaminatskivan passar fint i mini-
malistiska kök och ger ett luftigt och lätt intryck.

Kompakt laminat
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FAVORITER:
KOMPAKTLAMINAT

Se hela utbudet på 
 ballingslov.se

110  Vit med svart kärna112  Marquina med svart kärna

119  Vit med vit kärna230 Betong med svart kärna

720 Fenix svart med svart kärna332 Grå mönstrad med svart kärna
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Trä
En bänkskiva i trä ger köket en varm och rustik karaktär. En träskiva 
patineras med tiden och vinner karaktär på att slitas med kärlek. 
Ballingslöv har en lång historia av att välja ut, bearbeta och sälja trä. 

Träskivorna är givetvis massiva och kan fås i två olika stavlimningar: 
Fingerskarvade eller genomgående hela stavar. På detta uppslag visar 
vi några av de mest omtyckta. 

Bambu vitoljadAsk gråoljad

154  | BALLINGSLÖV KÖK



KANTER TRÄ
I butikens utställning kan du se 
kantprofiler i både de byggda köks-
miljöerna och i provsortimentet. 
Du kan även välja träbänkskivor 
som är 40, 60 eller 80 mm tjocka.

Ek natur

Mörk ask

Amerikansk valnöt 

FAVORITER: 
TRÄSKIVOR

Se hela utbudet på 
 ballingslov.se
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En bänkskiva i kompositsten är så nära naturen man kan komma på 
konstruerad väg. Materialet består till 95% av mald sten. Övrigt är 
bindmedel för att göra skivan extra hållbar även i tunt utförande 
samt pigment för att skapa mönstret. 

Enkelt sammanfattat är det en remix av naturligt slitstark sten och 
prestationskraven i ett modernt designat kök. Används med fördel 
även som stänkskydd i stället för kakel.

Kompositsten 

Lagoon Cygnus 15
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FAVORITER: 
KOMPOSITSTEN

Se hela utbudet på 
 ballingslov.se

KANTER KOMPOSITSTEN 
I butikens utställning kan du se 
kantprofiler både i de byggda köks-
miljöerna och i provsortimentet. 
Det finns många olika kantprofiler 
att välja bland. Kompositsten finns 
i tjocklek 12, 20, och 30 mm. 

Blanco Zeus Extreme

Beach Black

Blanco Maple Orna
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Natursten

Nero AfricaSteel Grey Satin

En bänkskiva i natursten är naturligt slitstark och kräver minimalt 
med underhåll. Fuktig trasa och torr handduk räcker! Ballingslövs na-
turstenskivor finns i många nyanser - till exempel grå som en bohus-

klippa  eller mörk och sober. Vi kan leverera skivan med färdiga hål för 
spishäll och vask eller med runda hörn, helt anpassad efter ditt kök.
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Grå Bohus

Basic Grey

Nero Assoluto

FAVORITER:
NATURSTEN
Se hela utbudet på 

 ballingslov.se

KANTER NATURSTEN 
I butikens utställning kan du se 
kantprofiler både i de byggda köks-
miljöerna och i provsortimentet. 
Det finns många olika kantprofiler 
att välja bland. Natursten finns i 
tjocklek 20 och 30 mm. 
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Bänkskivor i fler material

Corian® Glacier White Carrara Marmor

Att välja bänkskiva till köket är ett både roligt och avgörande  
beslut. Mycket av kökets karaktär och förutsättningar bestäms 
nämligen då. En exklusiv och värmetålig keramikskiva, eller en  
sömlös skiva med infälld vask i Corian®? 

Oavsett dina köksdrömmar föreslår vi att du diskuterar dina önsk-
ningar med någon av våra köksexperter. De kan ge goda råd om 
vårt breda sortiment och initierade stiltips.  

Dekton KelyaKeramik Basalt Grey

FLER 
FAVORITER:

Se hela utbudet på 
 ballingslov.se
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Lite omtanke med lång utdelning.  
Ballingslöv Care.

HÖGGLANS 
LUCKPOLISH
Ballingslöv Högglans 
Luckpolish är avsedd 
för målade och hög-
glanslackade ytor på 
alla träslag som: möbler, 
köksluckor och inred-
ningar.

ROSTFRITT SKYDD
Ballingslöv Rostfritt 
Skydd skyddar och 
förenklar rengöringen. 
Fungerar på alla rostfria 
material som är polerade, 
borstade och eloxerade. 
Produkten minskar risken 
för att damm/smuts och 
fingeravtryck fastnar 
på ytan.

LAMINAT/STEN/STÅL 
RENGÖRING
Ballingslöv Surface 
Cleaner är en grundläg-
gande rengöring av 
alla typer av laminat, 
kompaktlaminat, sten 
och stål.

SPIS/HÄLL 
RENGÖRING
Ballingslöv Spis/Häll 
Rengöring rengör effek-
tivt och enkelt olika typer 
av spishällar och spisar.

STENOLJA
Ballingslöv Stenolja ger 
ett visst skydd samt 
glans och lyster för alla 
typer av stenmaterial 
och förenklar rengöring 
av ytan.

TRÄOLJA
Ballingslöv Träolja ger ett 
visst skydd samt glans 
och lyster på alla typer 
av träytor och förenklar 
rengöring av träytan.

Ballingslöv Care är en serie med rengörings- och skötselprodukter 
som är framtagen specifikt för Ballingslövs bänkskivor, luckor och 
ytmaterial. Serien innehåller flera produkter som hjälper dig att 
enkelt rengöra, underhålla och skydda alla typer av ytor så att du 
förlänger kökets livslängd och säkerställer en ren och sund miljö i 
köket. Följ bara de instruktioner som medföljer respektive produkt. 
Vill du ha råd kring skötsel eller tips på hur du ska använda produk-
terna är du varmt välkommen in i närmaste Ballingslövbutik, där du 
också kan köpa produkterna. 

MILJÖN I FOKUS
Serien är framtagen med omtanke om miljön och produkterna pro-
duceras så miljövänligt som möjligt. Exempelvis används kolsyra 
som drivmedel istället för gas i sprayburkarna och oljorna i serien 
är också miljövänliga för att produkterna inte ska avge hälsofarliga 
ämnen eller påverka inomhusmiljön. 
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Diskbänkar  
& blandare



FAVORITER: 
DISKBÄNKAR
Se hela utbudet på 

 ballingslov.se

Diskbänkar
Genom Ballingslöv kan du välja ur ett stort sortiment från flera pro-
ducenter av diskbänkar, bl a Franke, Intra, Decosteel och Blanco. Din 
köksarkitekt kommer också säkerställa dina val så att de är kompatibla 
både funktionellt och stilmässigt. Du får alla produkter levererade 
samtidigt vilket underlättar vid monteringen.

Du kan välja nedfälld, underlimmad eller heltäckande diskbänk.  
Se skiss ovan! Din köksspecialist berättar gärna om fördelarna med de 
olika alternativen, och visar hela sortimentet. Här kan du se några av 
våra populäraste modeller. På ballingslov.se finns många fler! 

Nedfälld Underlimmad
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Franke KBX 210-55
Längd 580 mm Bänkskåp 600

Intra Eligo EL94SLF-DW elektronisk 
Längd 1140 mm Bänkskåp 600 

Intra HZ815DM
Längd 815 mm Bänkskåp 800

Intra FR340F
Längd 566 mm Bänkskåp 600

Intra Linea 7140
Längd 749 mm Bänkskåp 800 mm

Franke VLX610-50
Längd 600 mm Bänkskåp 600 

Intra FR60SXF
Längd 595 mm Bänkskåp 600

Franke KBX 160-45-20 
Längd 740 mm Bänkskåp 800

Decosteel Quadrix 50 Guld
Längd 550 mm Bänkskåp 600

Decosteel XV 23 
Längd 270 mm Bänkskåp 300

Blanco 340/180 Andano 
Längd 585 mm Bänkskåp 600

Decosteel XV 5023 
Längd 795 mm Bänkskåp 800

Franke KBK 110-50 Porslin
Längd 545 mm Bänkskåp 600 mm

Intra FR97SX  
Längd 970 mm Bänkskåp 600

Franke SNX 221
Längd 1120 mm Bänskåp 800

Blanco Subline 500 Antracit
Längd 530 Bänkskåp 600

BALLINGSLÖV KÖK | 165 



166  | BALLINGSLÖV KÖK



De flesta av våra vanliga diskbänkar och bänkskivor kan anpassas 
för att motsvara dina behov när det gäller specialmått samt kombi-
nationer och placering av lådor. Om du inte hittar en lösning som är 
rätt för dig bland våra vanliga diskbänkar och bänkskivor kanske en 
specialdiskbänk är ett alternativ. En specialdiskbänk är en diskbänk 
som görs helt efter dina behov och önskemål. Du vill kanske få spis-
hällen infälld i diskbänken? Eller ge bänken en rundad front, en sär-
skild längd, sidogavlar, fram- eller bakkant? Tänk igenom och bestäm 

längd, bredd, tjocklek, kanter, form, urtag för spishäll samt hål för 
blandare och andra tillbehör. Du bestämmer också vilken eller vilka 
disklådor som ska svetsas in i diskbänken. Specialbänkarna görs för 
hand av kraftig stålplåt som ger ditt kök en speciell karaktär. De brukar 
vara 12, 20, 30, 40 eller 60 mm tjocka, men du kan få ända upp till 
120 mm om du vill. På det här uppslaget ser du några exempel på 
specialbänkar vi gjort. Låt dig inspireras av dem! Din säljare visar 
gärna hela sortimentet. 

Diskbänk special

Diskbänk 60 mm med mjukt avrundade hörn. Diskbänk med svävande känsla.

40 mm måttanpassad diskbänk. Heltäckande diskbänk 30 mm tjock med bakkant. 
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Tapwell RIN 887
Köksblandare med diskmaskins- 
avstängning. Krom 9418313.

Tapwell EVO 184 
Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Finns i 
färgerna krom, mässing, steel, koppar, black chrome, 
white gold, rose gold och honey gold.

En köksblandare kan vara en färgstark stilikon eller diskret funktionell. 
Viktigast är att kvaliteten håller samma standard som resten av ditt 
kök. Blandare är en avslöjande punkt i köket. De öppnas och stängs 
många gånger varje dag och kommer säkerligen få en och annan  
törn av kastrullerna. De blandare vi erbjuder kommer från ledande 

producenter och har gått igenom hårda tester för att garanterat hålla 
måttet. I butiken och på vår hemsida hittar du hela sortimentet och 
din köksarkitekt berättar gärna hur du väljer optimala produkter för 
just ditt kök.      

Blandare

FAVORITER:  
BLANDARE

Se hela utbudet på 
 ballingslov.se

Oras Optima 2727 F 
Köksblandare med beröringsfri 
funktion och temperaturdisplay. 
Elektronisk diskmaskinsavstäng-
ning. Krom.

Oras Alessi 8725F 
La Cusina Alessi Sense by Oras. Köksblandare 
med svängbar pip, justerbar strålsamlare och 
smart elektronisk diskmaskinsavstängning.
Krom /vit.

Newform XT 4325  
Köksblandare som finns i 
krom, borstad krom,  svart, 
vit, antracit och mässing.

Damixa Tradition 3707100 | Klassisk 
köksblandare med diskmaskinsavstäng-
ning. Krom. Finns även i mässing 
3707177.

Tapwell SK NEW 984
Köksblandare med diskmaskins- 
avstängning. Krom 8309070.

Tapwell SK NEW 184
Köksblandare med diskmaskins- 
avstängning. Krom 8309069.



Grohe Zedra 32294 | Köksblandare 
med svängbar pip samt utdragbar 
handdusch. Krom.

Grohe Zedra 31203 | Köksblandare 
med utdragbar strålsamlare och 
diskmaskinsavstängning. Krom.

Grohe Concetto 32663
Köksblandare med utdragbar strålsamlare. 
Finns även med diskmaskinsavstängning 
32666, då utan utdragbar strålsamlare. 
Krom.

Grohe Eurosmart 33490 
Köksblandare med diskmaskinsavstängning. 
Krom. 

Grohe K7 32950
Hög köksblandare. Krom.

Vola 590 
Köksblandare designad av Arne 
Jacobsen. Finns i 14  Vola standard 
färger samt i Volas exklusiva färger.

Vola 131
Designad köksblandare för montering 
i vägg och med svängbar pip. Finns i 14  
Vola standard färger samt i Volas exklusiva färger.

Vola T36
Diskmedelspump. Krom.

Vola S 50
Diskmaskinsavstängning. Krom.
Finns även i 14  Vola standard färger.

Oras 272100 
Diskmaskinsavstängning. 
Trådlös diskmaskinsavstängning. 
Kan placeras var man vill. Krom.

Damixa diskmaskinsavstängning
Damixa elektronisk diskmaskins-
avstängare. Borstad krom.

Vola KV1
Köksblandare designad av Arne Jacobsen. 
Finns i 14  Vola standard färger samt i 
Volas exklusiva färger.

Grohe Blue Home 31456
Köksblandare för filtrerat, kylt och 
kolsyrat vatten. Krom.
Läs mer om produkten på ballingslov.se
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Vitvaror



Finns hos våra  
återförsäljare eller på  

ballingslov.se

SENASTE  
TEKNIKEN INOM

VITVAROR!
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Noga utvalda vitvarupaket
I ett kök är det praktiskt att ugn, häll och diskmaskin håller samma 
standard och svarar upp mot dina förväntningar. I ett hem där det 
lagas mycket mat och ofta för flera, kan en diskmaskin med snabb-
program och en flerfunktionsugn göra hela skillnaden och vara en 
enkel väg till vardagsglädje. I ett mindre hem där köket är en plats 
för flera sysslor än matlagning kan en diskret och smal spishäll med 
effektiv ugn passa bättre.   

Tillsammans med Siemens, Neff, Electrolux, Fjäråskupan och Eico 
har vi tagit fram ett specialanpassat vitvarusortiment. Produkterna 
håller garanterat samma höga standard som våra kök och passar 
vår filosofi om vardagsglädje. Dessa vitvaror finner du bara hos din 
köksspecialist från Ballingslöv, kom in och få din personliga offert.

I vår vitvarukatalog finns ett komplett sortiment 
av alla våra vitvaror och färdiga paketlösningar. 
Beställ hem den på ballingslov.se eller hämta 
den hos din återförsäljare! 

vitvaror
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Handtag & tillbehör



HG 650 Borstad metall. c/c 128. 

HG 218 Matt metall. Nickelfritt. c/c 128.

HG 583 Antikbehandlad metall. c/c 64. 
HG 573 Matt metall. c/c 64. 

Finns även i bredderna:  
HG 575 Matt metall. c/c 96. 
HG 585 Antikbehandlad metall. c/c 96.

HG 120 Borstad rostfritt. c/c 20. För sockelkasett.

Låt dem sticka ut! Stora handtag och knoppar skapar tydliga blickfång 
medan mindre modeller låter luckan komma fram. Vad passar ditt 
kök? Du kan med fördel blanda knoppar och handtag men låt färg  
eller material följas åt för att skapa ett enhetligt intryck. Självklart 
skall handtaget passa din hand och vara enkelt att använda. 

De flesta väljer knopp och handtag i samma stil som luckan men en 
kontrasterande design kan sätta en personlig prägel på rummet. I din 
köksbutik kan du provdra och titta på alla våra beslag. 
Välkommen in och välj!   

Handtag & knoppar
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HG 561 Matt metall. c/c 320.
HG 560 Matt metall. c/c 192.

HG 642 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 320. 
HG 641 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 192.

HG 757 Matt metall. Nickelfritt. c/c 224. 
HG 756 Matt metall. Nickelfritt. c/c 128.
HG 755 Matt metall. Nickelfritt. c/c 96.

HG 391 Rostfri stål. c/c 128.
HG 390 Rostfri stål. c/c 96.

Från vänster: 
HG 530 Krom. c/c 128.
HG 550 Rostfri stål. c/c 128.

HG 422 Rostfritt borstat. Nickelfritt. c/c 320.
HG 421 Rostfritt borstat. Nickelfritt. c/c 192. 

Finns även i bredderna:  
HG 565 Matt metall. c/c 672.
HG 563 Matt metall. c/c 512.
HG 558 Matt metall. c/c 128. 
HG 557 Matt metall. c/c 96. 

Finns även i bredderna: 
HG 424 Rostfritt borstat. Nickelfritt. c/c 672.
HG 423 Rostfritt borstat. Nickelfritt. c/c 512. 
HG 420 Rostfritt borstat. Nickelfritt. c/c 128. 

Finns även i bredderna: 
HG 648 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 832.
HG 644 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 672.
HG 643 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 512.
HG 640 Rostfritt. Nickelfritt. c/c 128.

HG 261 Rostfritt. c/c 128.
HG 260 Matt metall. c/c 128.

Finns även i längderna: 
HG 620 Matt metall. L=289 mm.
HG 621 Matt metall. L=389 mm.
HG 623 Matt metall. L=489 mm.
HG 624 Matt metall. L=589 mm. 
HG 625 Matt metall. L=689 mm.
HG 626 Matt metall. L=789 mm.
HG 627 Matt metall. L=889 mm.
HG 628 Matt metall. L=989 mm. 

Passar till luckorna, Solid, Metro, Bistro och City.

HG 834 Rostfri c/c 320.
HG 832 Rostfri c/c 192.

Finns även i bredderna: 
HG 829 Rostfri. c/c 96.
HG 830 Rostfri. c/c 128.
HG 831 Rostfri. c/c 160.
HG 833 Rostfri. c/c 224.

HG 715 Borstad metall. c/c 128.Från vänster: 
HG 10 Svart metall. c/c 128. 
HG 5 Antikbehandlad metall. c/c 128.
HG 15 Borstad metall. c/c 128.

HG 622 Matt metall. L=439 mm.
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HG 325 Antikbehandlad metall. c/c 64. Överst vänster.
HG 355 Antikbehandlad mässing. c/c 64. Mitten höger.
HG 375 Borstad metall. c/c 64. Främst mitten.

RK 155 Antikbehandlad metall. Vänster.
RK 125 Antikbehandlad mässing. Överst mitten.
RK 175 Borstad metall. Höger.

HG 242 Ek natur. c/c 96. 
HG 230 Matt krom. c/c 192. 

HG 501 Rostfri. c/c 128.
RK 501 Rostfri.

HG 330 Antikbehandlad metall. c/c 96.
HG 340 Antikbehandlad mässing. c/c 96.

HG 570 Rostfritt stål med brunt läder. c/c 160.
HG 295 Krom med ljusbrunt läder.  c/c 128.

HG 255 Krom med svart läder. c/c 128.

HG 460 Krom med natur läder. c/c 128.

HG 465 Mässing med natur läder. c/c 128.

RK 395 Porslin.

RK 220 Läder 
natur/mässing.

RK 225 Läder 
natur/krom.

RK 251 Mässing.
RK 253 Krom.

RK 235 Läder 
antik/krom.

RK 235 Läder 
svart/krom.

HG 140 Grå struktur. c/c 128.  
HG 150 Vit struktur. c/c 128.

RK 112 Antikbehandlad mässing.
RK 111 Antikbehandlad metall.

HG 300 Svart med svart läder. c/c 160.
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HG 725 Antikbehandlad metall. c/c 224.
HG 723 Antikbehandlad metall. c/c 128.
Finns även i bredden: 
HG 720 Antikbehandlad metall. c/c 96.

HG 753 Krom. c/c 320.
HG 752 Krom. c/c 224.

HG 450 Borstad metall. c/c 224.
HG 445 Borstad metall. c/c 160.

Finns även i bredderna: 
HG 751 Krom. c/c 160.
HG 750 Krom. c/c 128.
HG 749 Krom. c/c 96.

Finns även i bredderna: 
HG 443 Borstad metall. c/c 64.
HG 455 Borstad metall. c/c 320.

Touchbeslag till lucka.

HG 795 Vit kompaktlaminat. c/c 320.
HG 790 Vit kompaktlaminat. c/c 128.

HG 875 Ek multi. c/c 320.
HG 870 Ek multi. c/c 128.

HG 758 Svart metall. c/c 320.
HG 759 Svart metall. c/c 128.

HG 25 Borstad matt svart metall. c/c 128.

Från vänster: 
HG 65 Mässing. c/c 160.
HG 75 Rostfritt. c/c 160.
HG 70 Svart metall. c/c 160.

RK 80 Svart metall.
RK 85 Mässing.
RK 90 Vit metall.
RK 95 Borstad metall.

RK 40 Grön marmor/borstad metall.
RK 45 Vit marmor/borstad metall.

HG 20 Borstad antracit metall. c/c 160.

HG 35 Borstad antracit metall. c/c 320. 
HG 30 Borstad antracit metall. c/c 160.
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Till vårt kök Meny har vi tagit fram en serie tillbehör som vi kallar 
Tradition. Tradition är inspirerat av herrgårdskök och ger dig möjlig-
heten att bygga ett mycket personligt och genomarbetat kök med 
vackra detaljer. 

Färgskalan exklusivt framtagen för Ballingslöv består av vit, gräddvit, 
pärlgrå, ostronbeige, lindblomsgrön samt mörkgrå. 
Fläktkåporna och vitrinskåpen finns i tre höjder, till glädje för alla 
med udda takhöjd. För mer info gå in på ballingslov.se

Tradition tillbehör
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Fläktkåpa Tradition, Rosendal
Fläktkåpan har skåp i överdelen och redskapsstång av bor-
stad metall eller antik mässing. Finns i tre höjder: K-, F- och 
T-höjd. Bredd 1100 och 1300 mm. Levereras utan fläkt.  

Vitrinlucka Tradition, DX
Levereras med glas, diagonalspröjs. För 350 och 400 
mm skåp. Finns i tre höjder: K-, F- och T-höjd. För 
väggskåp och bänkstående väggskåp. 

Takanslutning Tradition
Ger en vacker anslutning mellan överskåp och tak. 
Olika anslutningshöjder. Modell 170 är avsedd för 
max 170 mm höjd. Modell 230 är avsedd för max 
230 mm höjd. 

Vitrinlucka Tradition, BT
Levereras med mönstrat glas och infällt blått glas 
som standard. För 350, 400 mm-skåp. Finns i
tre höjder: K-, F- och T-höjd. Till väggskåp eller 
bänkstående väggskåp.

Dekorben Tradition
Dekorativ list som förstärker traditionskänslan i ditt
kök. Finns utan och med fast pärlspontsfrisida.

Pelare Tradition, Kvartsrund
Används vid utbyggnad eller som avslutning på bänk-
skåpsenhet bredd 130 mm. Finns som fast variant 
eller utdragbar med  inredning lika skåp C 1,5 UI-SF.

Frisida Tradition
Med pärlspontsmönster. 

Pelare Tradition, Rak eller 45 grader
Används vid utbyggnad eller som avslutning på
bänkskåpsenhet bredd 50 mm. Finns utan och med 
fast pärlspontsfrisida.

Tallrikshylla Tradition
Placeras mellan bänk och överskåp. Fem smålådor. 
Höjd 500 mm, bredd 800 mm. På bilden ser du 
hyllan under ett vitrinskåp. Även snygg under ett 
överskåp med smålådor och staket.
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Med våra Classic tillbehör skapar vi en känsla av platsbyggda kök. 
Den framdragna sockeln som även finns i en profilerad variant blir 
en vacker detalj i dessa kök. Tillsammans med vackra vitriner och 
distanser mellan skåpen förs tankarna mot klassiska köpmansdiskar. 

Dock med nutidens funktioner och med den standard som man kan 
förvänta sig av Ballingslöv. Vill du har mer info om Classic samt fler 
inspirerande köksmiljöer är du välkommen in på ballingslov.se 

Classic tillbehör

182  | BALLINGSLÖV KÖK



Sockel Classic | Profil
Profilerad golvlist i kombination med sockellist.
Totalhöjd 100 mm. Profilerad golvlist höjd 65 mm. 

Distans Classic
För att få känslan "på-plats-byggd" inredning an-
vänds en 25 mm distans mellan skåp samt mellan 
skåp och bänkskiva. 

Sockel Classic | Rak
Slät golvlist i kombination med sockellist. 
Totalhöjd 100 mm. Slät golvlist höjd 65 mm.

Diskmaskinsockel Classic
För inbyggd diskmaskin finns speciell sockel med 
girad kant. Enkel att montera och elegant lösning.

Ventilerad sockel Classic
Ventilerad sockel finns för inbyggnadsskåp. 
Med ett eller två ventilationsurtag. 

Vitrin Classic
Samtliga vitrinluckor i Classic är med liggande spröjs.

Låg låda i massiv ask till Classic
Låddjup 500 mm. Bottenmatta i grå filt ingår. 
Matchande inredningar finns som tillbehör.

Hög låda i massic ask till Classic
Låddjup 500 mm. Bottenmatta i grå filt ingår. 

Sopinrede i massiv ask till Classic
Låddjup 450 mm. Utdragsback 270 mm djup.
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Skjutdörrspaket
Med Ballingslövs skjutdörrspaket SMART är det enkelt att skapa 
smidiga och stilrena förvaringslösningar. Skjutdörrar gör att man 
kan utnyttja rumsytan i hallen, sovrummet, tvättstugan och köket 
på ett effektivt sätt. SMART ger dig översikt till innehållet i dina 
garderober utan att begränsa ytan i rummet då dörrarna är öppna.
Skjutdörrspaketet finns i höjderna K (2098 mm) och F (2248 mm)  

samt i bredderna 1200 mm (2 dörrar) och 1800 mm (3 dörrar).

SMART gör det möjligt att förändra vanliga 600 mm breda gardero-
ber till en praktiskt lösning oavsett om du väljer att köpa nya garde-
rober eller utnyttja dina gamla. 

Hitta mer info på ballingslov.se



Utöver kök och badrum erbjuder vi även dig flexibla skjutdörrslö-
ningar för husets alla rum. Till garderoben har vi hyllor, häng, lådor, 
krokar, korgar och mycket mer. Allt som enkelt befriar dig från det 
där där rafsandet, letandet, plockandet och flyttandet! Och med 
måttanpassade skjutdörrar adderas elegans och ytterligare kvadrat-

meter. Vi tillverkar skjutdörrarna efter ditt rum, ingen anpassning 
behövs. De finns i flera material, med eller utan profil. För tanken är 
att förenkla och förbättra det du redan har!

Se hela vårt sortiment av förvaringslösningar på ballingslov.se

Ballingslöv förvaring
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Detaljerna gör det! 
Ballingslöv Design Box®  
När du köper ett kök från Ballingslöv får du det exklusiva lådsyste-
met Design Box®. Det har fullt utdrag och självstängningsfunktion 
i alla lådor. Med fullt utdrag kommer du åt allting i lådan, även 
det som ligger längst in. Och med självstängningsfunktionen får 
du tysta lådor. För oavsett med vilken kraft du knuffar igen lådan 
bromsas den automatiskt in och stängs ljudlöst. Lådorna är  
rymliga. Låddjupet är 550 mm, och innermåttet i lådan är 524 mm 
för att ge dig så mycket förvaringsutrymme som möjligt.

BALLINGSLÖV DESIGN BOX®
Ett exempel på god design är att vara noga med detaljerna, även 
på insidan. Våra kökslådor kallar vi Ballingslöv Design Box® och de 
rymmer en rad genomarbetade lösningar redan som standard. Det 
är äkta vardagsglädje. Ballingslöv strävar alltid efter att ge dig den 
senaste och bästa lösningen i ditt kök. Med våra lådor har du det 
främsta och senaste såväl när det gäller design som funktion.

GRÅTT, VITT ELLER TRÄ?
Du väljer själv om du vill ha lådan i klassiskt och stilrent vitt eller  
i vår trendriktiga gråa kulör. Till utvalda kök finns det även möjlig-

het att få lådan helt i vitpigmenterad ask. Låddjupet för trälådor  
är 500 mm.

LÅDSIDOR I GLAS ELLER PLÅT
Utöver färgen på lådan får du hos Ballingslöv ytterligare möjligheter 
att designa även insidan på köket. Du kan  välja om du vill ha  
lådsidan i vackert klart glas eller i plåt. 

LÅDINREDNINGAR
Till vår låda finns det massor av funktionella och spännande inred-
ningar som sätter pricken över i och ser till att du får ut maximal 
funktion av din låda. Vi har inreden i plåt, trä och plast. Det finns 
även inslag i kork att välja till din låda. 

20 ÅRS FUNKTIONSGARANTI
Vi lämnar 20 års funktionsgaranti på lådor och gångjärn.  
Mer information om Ballingslövs garantier finns hos din köks-
specialist och på vår hemsida.
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Inredningar & tillbehör
Vi brinner lite extra för det där som inte syns men märks. Därför har vi tagit fram 
en mängd detaljer som gör ditt kök smartare, enklare och roligare. Specialfack, 
utdragbara funktioner, tekniska lösningar... Din Ballingslöv återförsäljare kan tipsa 
dig om vilka inredningar och tillbehör som passar dig och ditt kök! 

Här presenteras ett urval. 

Redskapsinsats plast
För lådbredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 mm.
Samtliga insatser för låddjup: 550 mm.
Insats för låddjup 500 mm finns i 600 mm bredd. Vit plast.

Folieinsats Flex
För lådor från 400 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Går att kombinera med andra insatser i Flex 
serien. Finns i vit-och grå metall. Bredd: 200 mm

Bestickinsats plast
För lådbredd: 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm.
Samtliga insatser för låddjup: 550 mm.
Insats för låddjup 500 mm finns i 600 mm bredd. Vit plast. 

Knivinsats Flex
För lådor från 300 mm och uppåt. För låddjup 550 mm. 
Går att kombinera med andra insatser i Flex serien. Finns i 
vit-och grå metall. Bredd: 200 mm

Kryddinsats plast
För lådbredd: 400, 450, 500, 600 mm.
Samtliga insatser för låddjup: 550 mm.
Insats för låddjup 500 mm finns i 600 mm bredd. Vit plast.

Kryddinsats Flex
För lådor från 300 mm och uppåt. För låddjup 550 mm. 
Går att kombinera med andra insatser i Flex serien. Finns 
i vit-och grå metall. Bredd: 200 mm

Bestickinsats Flex 
För lådor från 400 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 och 
500 mm. Går att kombinera med andra insatser i Flex serien. 
Finns i vit-och grå metall. Bredd: 278 mm
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Bestickinredning Flex i hörnskåp med låda.
Flexinrede för 500 mm låddjup ingår som standard 
i hörnskåp med låda. 

Grå bestickinsats/knivinsats Flex
Inredning Flex i grå metall. Här visas bestickinsats 
och knivfack.

Folieinsats i trä
För lådor från 400 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Går att kombinera med andra insatser i 
träserien. Vitpigmenterad ask. Bredd: 142 mm

Kryddinsats i trä
För lådor från 400 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Går att kombinera med andra insatser i 
träserien. Vitpigmenterad ask. Bredd: 142 mm

Bestickinsats/kryddinsats/folieinsats i trä
Inredningen i trä går att kombinera. Här visas bestick-, 
krydd- och folieinsats. Vitpigmenterad ask. 

Bestickinsats i trä 
För lådor från 400 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Går att kombinera med andra insatser i 
träserien. Vitpigmenterad ask. Bredd: 278 mm

Knivinsats i trä
För lådor från 300 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Går att kombinera med andra insatser i 
träserien. Vitpigmenterad ask. Bredd: 142 mm

Nespresso kapselhållare/bestickinlägg i kork
För lådor från 300 mm och uppåt. Finns för låddjup 550 
och 500 mm. Bredd: 200 mm Bestickinlägg som passar 
bestickinsats Flex samt bestickinsats i trä.

Bestickinsats/knivinsats Flex
Inredningen i Flex serien går att kombinera. Här visas 
bestickinsats och knivfack i lådbredden 800 mm.  
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Tallrikshållare
Ställbara praktiska hållare för tallrikar som underlättar 
lyft ur och i lådan. Klarar upp till 12 st tallrikar i storlek 
från Ø186-322 mm. Levereras 1st/förpackning.

Utdragsback låg
Höjd 102 mm. Front, bakstycke och sidor i vit dubbel 
stålplåt med fullutdrag. För skåp 400, 500 och 600 mm.
Finns även i grått.

Utdragsback hög
Höjd 188 mm. Front, bakstycke, sidor i vit dubbel stålplåt. 
Finns med sidor av plåt eller glas. För specerier eller kläd-
förvaring i skåp 400, 500 och 600 mm. Finns även i grått.

Sockelkassett
Bredder 400, 500, 600 och 800 mm. 
Praktisk förvaringsmöjlighet.

Lådbelysning
Passar till lådor 600, 800 och 1000 mm. 1,8 m 
kabel och fästvinkel medföljer. Förlängningskabel 
och transformator beställs separat.
 

Hörnskåp med lådor
Praktiskt och smart hörnskåp med 3 st utdragbara lådor. 
Bygger 1050x1050 mm av hörnan.

Förvaringsbox med kryddställ
Kryddställ som lämpligast placeras i en förvaringsbox. 
Kryddorna står stadigt och säkert i hållaren.  
Mått: 205x356 mm.

Förrådsbox
Box som är lämplig att placera varor i så att de 
står stadigt i lådan. Har en magnet som fästes mot 
plåtsida. Mått: 218x370 mm.
 

Lådavdelare lock
Passar till lådor 600, 700, 800, 900 och 1000 mm. 
Finns i två varianter. En för glas och en för plåtsida.
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Karusellhylla
Silverfärgad metall. För hörnskåp med delad lucka 
KS-SF. 

Helkarusellhylla diagonal
Silverfärgad metall. För hörnskåp med diagonal 
lucka. KS-Diagonal-SF. 

Karusellhylla krom
Krom och grå botten. Hyllplan behandlade med 
”anti-slip”. För hörnskåp med delad lucka KS-KR.
Max 20 kg per hylla.

Halvkarusellhylla
Silverfärgad metall. För hörnskåp D10-hörn och 
D12-hörn HHD. 

Gallerihylla sarg bakkant
Silverfärgad metall. Utdragbar grytskåpshylla med 
glidlister i plast. I skåp 300, 400, 500 och 600 mm. 

Gallerhylla sarg bak- och framkant
Silverfärgad metall. Utdragbar grytskåpshylla med 
glidlister i metall. Höjd 50 mm. I skåp 400, 500 och 
600 mm. 

Helkarusellhylla krom
Krom och grå botten. Hyllplan behandlade 
med ”anti-slip”. För hörnskåp KS-KR Diagonal. 
Max 20 kg per hylla. 

Halvkarusellhylla krom
Krom och grå botten. Hyllplan behandlade 
med ”anti-slip”. För hörnskåp D10 Hörn-UI-KR. 
Max 30 kg per hylla. Halvkarusell dras ut, utanför 
skåpet.

Torkstång T
Utdragbart beslag med tre armar. Bänkskåp med 
beteckningen T är utrustade med torkstänger.
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Assistentlyft AL
Skivans mått: bredd 376 eller 476 mm och djup 
520 mm. För bänkskåp i bredd 500 och 600 mm. 
Kommer färdigmonterat i bänkskåp. Max 10 kg

Skafferiskåp utdragbart
Exklusivt utdragbart skafferiinrede till 60 cm 
högskåp i krom.

Utdrag med front
Silverfärgad metall. Komplett bänkskåp C1,5 UI-SF. 
Slät luckfront. ”Soft-stop” vid stängning.

Utdrag snedskåp krom
Krom och grå botten. Hyllplan behandlade 
med ”anti-slip”. För CV3-UI-KR eller avslutnings-
skåp CVG3-UI-KR. Max 24 kg. ”Soft-stop” vid 
stängning.

Skärbräda
För skåp 300, 400, 500 och 600 mm. 2 mm bok-
faner. Framkant i flera olika utföranden. Glidlister 
i metall.

Strykbräda
Bänkskåp med strykbräda och hylla. För kök eller 
tvättstuga. Fälls in med enkla handgrepp. 

Kryddhylla metall
Höjd 485, bredd 363, djup 57 mm. Silverfärgad metall. 
Invändigt placerad på 400 mm lucka eller bredare, dock 
ej ramlucka bredare än 400 mm. Färdigmonterad i skåp.

Avställningsgaller
520 x 260 mm. Höjd 18 mm. I krom med svarta 
gummifötter.
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Vin- och kokbokshylla
200 mm. K-, F- och T-höjd. 

Vinställ
200 mm. K-, F- och T-höjd. Bör monteras mellan två skåp.

Vinhylla
200 och 400 mm, i K-, F- och T-höjd. Profilerad sarg 
för vinhyllorna.

Hörnavslutning väggskåp
Finns i K-, F- och T-höjd.

Hörnavslutning högskåp
Finns i K-, F- och T-höjd. 

Vin- och kokbokshylla 
Bredd 198 mm. Finns i K-, F- och T-höjd. 

Hörnavslutning bänkskåp
Finns även en grund modell i djup 306 mm.
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Avfallssystem för 80 cm skåp
3 st avfallshinkar 13 liters, 2 st 2,8 liters och 1 st organiskt 
matavfallskärl ingår. Vit eller grå plåt. Lock finns som extra 
tillbehör. Utdragbar back 270 mm djup. Utdragbar avfalls-
låda 450 mm djup.

Avfallssystem för 40 cm skåp
2 lådor med avfallshinkar.
I övre lådan ingår 1 st matavfallskärl, 1 st 13 liters och 1 st 
2,8 liters. I nedre lådan ingår 2 st 8 liters och 1 st 2,8 liters. 
Till hög stomme ingår 2 st 13 liters istället för 8 liters.

Avfallshink AHS
Höjd 350, bredd 360 och djup 300 mm. Med swingout-
beslag. Rymmer 14 l. Monteras i skåp 500 mm eller 
bredare. Minsta luckbredd är 400 mm.

Avfallssystem Pelly
Utdrag: höjd 310 mm, bredd 280 mm och djup 462 mm. 
Hink: höjd 320 mm, bredd 240 mm och djup 200 mm. Med 
3 st hinkar: 2x10 l med utdrag, 1x6 l monterad på lucka.

Avfallssystem AHS-3
Höjd 380, bredd 315 och djup 512 mm. Med 3 st hinkar: 
6,5 l och 2 x 13 l. Systemet monteras bakom lucka 400 
mm eller bredare, och följer med ut då luckan öppnas.

Avfallssystem för 60 cm skåp
2 st avfallshinkar 13 liters, 1 st 2,8 liters och 1 st organiskt 
matavfallskärl ingår. Vit eller grå plåt. Lock finns som extra 
tillbehör. Utdragbar back 270 mm djup. Utdragbar avfalls-
låda 450 mm djup.

Hällskåp med utdragbar låda
Praktiskt hällskåp med mycket förvaringsmöjligheter.  
Låda i grå plast. Integrerade stödben och sockellåda.

Rulljalusi mellanskåp
Höjd 495 mm, bredd 600 mm och djup 240 mm. 
För placering på bänkskivan mellan bänk- och över-
skåp. Rulljalusi i rostfri plast.
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Glashylla
Bredder 400, 500, 600, 700 och 800 mm, samt för 
hörnskåp typ KH. 5 mm härdat glas. För överskåp. 

Vitrinlucka med frostat glas
4 mm tjockt härdat och frostat glas. Finns till 
samtliga vitrinluckor.

Vitrinlucka med klarglas
4 mm tjockt härdat klarglas. Finns till samtliga 
vitrinluckor.

Eluttag Elevator
Trippelt eluttag, rostfri.
Höjd x diameter 135x86 mm, urtag Ø 80 mm. 
Installationsdjup 140 mm. Kabellängd 2 m.

LED Spotlight skåptak/skåpbotten
2,5 W, IP 44 Täckring i borstad metall. Elektronisk (LED driver) 
transformator anpassad för 2-6 anslutningar beställs separat. 
Är dimbar. Varmvitt ljussken 3045-3220 K.

LED Spotlight BT skåptak/skåpbotten
3 W, IP 44 Tunn täckring i polerad aluminium. Elektronisk (LED 
driver) transformator anpassad för 1-6 anslutningar beställs 
separat. Är dimbar.  Varmvitt ljussken 2800-3000 K.

Eluttag Twist
Dubbelt eluttag, rostfri eller vit.  
Höjd x diameter 42,5x115 mm, urtag Ø 105 mm. 
Installationsdjup 40 mm. Kabellängd 2 m. 

Eluttag Pix
Enkelt eluttag. Medföljer vit, svart och rostfri dekorring.
Höjd x diameter 50x68 mm, urtag Ø 56 mm.
Installationsdjup 45 mm. Kabellängd 2 m.

Handdukshållare i läder
Läderloop med fäste av krom eller i mässing.  Finns i utföranden 
läder natur, läder svart samt i läder antik brun.
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Städskåpsinredning utdragbar
Höjd 1225-1550 mm, bredd 346 mm och djup 485 mm. 
Silverfärgad metall. Flyttbara inredningsdetaljer. För 
montering i högskåp. Utdragbar 450 mm. 

Städskåpsinredning
2 st förvaringsboxar, hållare för dammsugarslang. 
Låsbart medicinskåp i plast, höjd 350 mm, bredd  
305 mm och djup 255 mm. 

Trådback i höjderna 85 mm och 175 mm
Silverfärgad metall. För skåp 400, 500 och 600 mm. 

Trådback med sarg
Silverfärgad metall med metallglidlister.  
För skåp 400, 500 och 600 mm.

Förvaringsbox
Höjd 90 mm, bredd 190 mm och djup 430 mm. 
Plastbox med skiljevägg. Utdragbar.
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Stödben borstad metall
Justerbar höjd 143–170 mm. Tjocklek 40 mm. 

Sockel med sockelben
Höjd 150 mm och längd 2400 mm. Fanerad, målad, 
vit laminat, spegel eller aluminiumbelagd spånskiva. 
Sockelben i svart plast. Justerbar höjd 134-175 mm.

Lucklift för topphängda överskåp (HKS)
Finns även med pushfunktion vid val utan handtag.        

Luckdämpare
Mjukstängande funktion. Tillval för skåptyp KH, CV 
och för GGJ 155.

Gångjärn 110 grader med integrerad luckdämpning
Mjukstängande funktion. 
Ingår som standard.

Lås Assa 10450
Komplett systemlås. Kan monteras på lucka och 
lådfront.

Spegelsockel
Sockel med speglande yta, ger köket en svävande 
känsla.

Barnspärr för lucka och låda
Monteras på insidan. Haken monteras i skåpet. 
Öppnas genom tryckning nedåt.

Träben rakt med fot i metall
Höjd 150 mm. Skiktlimmad massiv ek.  
Justerbar höjd 148–160 mm.

BALLINGSLÖV KÖK | 197 



Ventilationsgaller trä och målad
Höjd 100 mm och bredd 548 mm. Urtag 92 x 540 
mm. Massivt trä eller målad MDF. För ventilering 
genom takanslutning och sockel vid inbyggnad av 
kyl och frys.

Ventilationsgaller vitt
Höjd 80 mm och bredd 480 mm. Urtag 73 x 475 mm. 
Material plast. För ventilering genom takanslutning 
och sockel vid inbyggnad av kyl och frys.

Ventilationsgaller aluminium och målad
Höjd 86 mm och bredd 500 mm. Urtag 73 x 475 mm. 
Material naturell borstad eller målad aluminium. För 
ventilering genom takanslutning och sockel vid in-
byggnad av kyl och frys.

Ballingslöv Servodrive till kyl-frysskåp
Det räcker med att du ger dörren en liten knuff så öppnas 
luckan automatiskt med hjälp av en elektrisk drivenhet. 
Funktionen ger dig en helt ny flexibilitet och användar-
vänlighet som du sen inte vill vara utan.

Ballingslöv Servodrive till Viklift
Det räcker med att du ger luckan en liten knuff eller drar lätt i 
handtaget så öppnas luckorna automatiskt med hjälp av en 
elektrisk drivenhet. Stängning sker med en tryckknapp i stom-
sidan eller manuellt. Funktionen ger dig en helt ny flexibilitet 
och användarvänlighet som du sen inte vill vara utan.

Ballingslöv Tip On-Blumotion funktion på lådor
Kombinerar smidig öppning med en knuff på lådfronten 
och mjuk och tyst stängning - helt och hållet mekanisk. 
Till plåt och trälåda.

Ballingslöv Servodrive
Det räcker med att du ger lådan en liten knuff eller drar lätt 
i handtaget så öppnas lådorna automatiskt med hjälp av en 
elektrisk drivenhet. Funktionen ger dig en helt ny flexibilitet 
och användarvänlighet som du sen inte vill vara utan.

Hyllplan 
310/25. Tjocklek 25 mm. Finns i alla 
våra standardfärger, ej i högblankt och 
metallic. Max längd 2400 mm. Finns 
även med urtag för infällda spotlights.

 
Hyllkonsol trä 
Mått 240 x 240 mm. Maxdjup på  
hylla är 331 mm. Finns i alla våra 
standardfärger.
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Takramp
Höjd 38 mm, längd 2400 mm och djup 175 mm. 
För spotlights. 

Krönlist Classic
Fanerad eller målad MDF. Höjd 49 mm, längd 2400 
mm och djup 75 mm. 

Ljusramplist Contur
Höjd 65 mm, längd 2400 mm och tjocklek 19 mm. 
Fanerad eller målad MDF. 

Ljusramplist Zenit
Höjd 29 mm, längd 2400 mm och djup 43 mm. 
Fanerad, målad eller aluminiumbelagd MDF. 
Kan även användas som krönlist.

Krönlist Soft
Höjd 38 mm, längd 2400 mm och djup 70 mm. 
Fanerad eller målad MDF. 
Kan även användas som ljusramplist.

Ljusramplist Plan
Höjd 70 mm, längd 2400 mm och tjocklek 16 mm. 
Finns som fanerad eller målad MDF.

Hyllkonsol borstad stål 
Maxdjup på hylla är 320 mm. Hylltjocklek från 18–40 mm. 
Konsoler per hyllängd: upp till 1000 mm 2 st, 1500 mm 3 st, 
2000 mm 4 st, 2500 mm 5 st. Tål vikt 25 kg/konsol. 

Beslag för gavelbänkskiva
Klaff med fästen för bänkskiva och skåpsida samt 
pianogångjärn. 
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BIRKA
Lucka av massivt skiktlimmat trä. Ytterprofilen 
är fasad och mjukt rundad. 

Lucka. 21 mm massivt skiktlimmat trä. 19 mm målad 
MDF.

Massivt trä. Välj mellan ek natur, ek vitpigmenterad 
och ek svartbets.

Målad. Välj mellan 10 färger + 2 metallic. Vit kan även 
fås högblank.

BISTRO
Slät lucka med svagt rundade kanter.

Lucka. 19 mm tjock. Fanerade luckor har 7 mm kantlist 
i massivt trä. Målade luckor är i MDF.

Trä faner. Liggande faner. Välj ask vitmålad eller ask 
brunbets.

Målad. Välj mellan vit, gräddvit, pärlgrå, varmgrå, 
mörkgrå, peppargrå, lindblomsgrön, ostronbeige eller 
mörkblå.

MENY
Lucka med ram och spegel. Frästa profiler på 
ram och lådfronter. Profilerad spegel. 

Lucka. 19 mm MDF i ramen. 16 mm MDF i spegeln. 
Ramen är 65 mm bred. 

Målad. Välj bland 10 färger. 

SOLID
Slät fanerad eller målad lucka med svagt 
avrundade kanter. 

Lucka. 19 mm tjock. Fanerade luckor har 7 mm kantlist 
i massivt trä. Målade luckor är i MDF.  

Trä faner. Välj ek natur eller ek vitpigmenterad.

Målad. Välj bland 10 färger + 2 metallic. Vit kan även 
fås högblank.

LINE
Slät lucka med integrerade grepp (handtag be-
hövs inte). Line finns i ett begränsat sortiment.

Lucka. 19 mm tjock. Fanerade luckor har 7 mm kantlist i 
massivt trä. Målade luckor är i MDF. Dekorlist i 
 aluminium vid greppen.  

Trä faner. Liggande faner. Välj mellan faner i ek natur, 
ek vitpigmenterad, ek svartbets eller ask brunbets.  
Ask brunbets finns endast med grafitgrå grepplist.

Målad. Välj bland 10 färger + 2 metallic. Vit kan även 
fås högblank. Till vit linelucka finns även valmöjligheten 
med vit grepplist.

METRO
Slät fanerad lucka med svagt avrundade kanter 
i massivt trä. 

Lucka. Liggande faner. 19 mm lucka med 7 mm kantlist 
i massivt trä.  

Trä faner. Välj mellan ek natur, ek vitpigmenterad,  
ek vitlasyr, ek grålasyr, ek svartbets, ask vitmålad,  
ask vitpigmenterad eller ask brunbets.

NORDIC
Lucka av massivt trä. Frästa profiler på ram och 
lådfronter. 

Lucka. 19 mm massivt trä i ram. 90 mm. 5,2 mm  
massivt trä i spegeln.

Massivt trä. Målad ask.

Målad. Välj mellan vit, gräddvit, pärlgrå, mörkgrå,  
peppargrå, lindblomsgrön eller ostronbeige.

GASTRO
Lucka med ram och spegel. Frästa profiler på 
ram och lådfronter. Slät spegel. 

Lucka: Målad lucka har 19 mm MDF i ramen, 6 mm  
MDF i spegeln. Massiv trälucka är 19 mm i ramen, 5,2 
mm massivt trä i spegeln. Ramen är 57 mm.

Massivt trä. Ask vitmålad.

Målad:  Välj mellan vit, gräddvit, pärlgrå, varmgrå, mörk-
grå, peppargrå, lindblomsgrön, ostronbeige eller mörkblå.

CITY
Slät lucka med kantlist i aluminium. 

Lucka. 19 mm tjock lucka. 1 mm kantlist i aluminium.  

Högtryckslaminat. Välj mellan högtryckslaminat grå, 
vit eller vit högblank.
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MAGNUM
Lucka designad av formgivaren Jonas Lindvall för  
Ballingslöv 2009. Ingår i serien Studio Balligslöv med 
ett anpassat sortiment i bredderna 450, 600, 900 mm.

Integrerat handtag med rostfri bottenplatta.

Lucka. 30 mm tjock lucka.

Trä. Vitpigmenterad ek faner.

STYLE
Slät lucka i högtryckslaminat med fasad kantlist 
i massivt trä. Det vita laminatet finns även 
högblankt. 

Lucka. 19 mm tjock. Högtryckslaminat. 7 mm kantlist 
i massivt trä.  

Högtryckslaminat. Välj mellan vit eller grå laminatfärg. 
Träslaget på listen är ek.  
Vit finns även i högblankt laminat.

STIL
Slät lucka med integrerade grepp (handtag 
behövs inte).

Lucka. 19 mm tjock. Målad vit melamin. Grepplist i vit 
eller aluminium. 

Målad. Vit.

STAR
Fräst ytterprofil på luckor och lådfronter. 
Luckorna har rakt dekorspår.

Lucka. 19 mm MDF.

Målad. Välj bland 10 färger. 

STUDIO
Massiv lucka med ramstycke i återhållsam 
form. Luckans spegel är helt slät. Finns både i 
massivt trä och målad.

Lucka. 19 mm massivt trä i ram, 6 mm massivt trä i 
spegeln. MDF för målade luckor. Ramen är 80 mm bred.

Målad. Välj bland 10 färger. 

Alla färger målas i 
glanstal 35. Vit och 
metallic kan även 
fås i högblankt med 
glanstal 95. 

Ostronbeige
NCS S 2005-Y20R

Lindblomsgrön
NCS S 2005-G70Y  

Ek svartbetsEk vitlasyr Ek grålasyrEk naturAsk brunbets Ek  
vitpigmenterad

Ask 
vitmålad

Ask 
vitpigmenterad

Pärlgrå
NCS S 1500-N

Mörkgrå
NCS S 4500-N

Peppargrå
NCS S 7500-N

Vit
NCS S 0300-N

Gräddvit
Specialfärg

Svart
NCS S 9000-N

Grå metallic
NCS S 7000-N

Vit metallic
Specialfärg

Varmgrå
NCS S 3502-Y

Mörkblå
NCS S 8005-R80B 
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BIRKA CITY

LINE MENY

METRO NORDIC SOLID

BISTRO

GASTRO
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STAR STIL

STYLESTUDIO

MAGNUM
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Färger och träslag  Se alla färger och träslag på sid 200-201.

LUCKOR Birka Bistro City Gastro Line Meny Metro Nordic Solid Star Stil Studio Style Magnum

FÄRGER

Svart

Vit

Gräddvit

Pärlgrå

Varmgrå

Mörkgrå

Peppargrå

Ostronbeige

Lindblomsgrön

Mörkblå  

Vit metallic högblankt

Grå metallic högblankt

TRÄSLAG

Ask vitpigmenterad

Ask vitmålad 

Ask brunbets

Ask målad kulör

Ek natur

Ek vitpigmenterad

Ek vitlasyr

Ek grålasyr

Ek svartbets

LAMINAT

Vit, Vit HG                           Kant: Ek

Grå                                      Kant: Ek

Vit, Vit HG, Grå                    Kant: Aluminium

HG = Kan även fås i högblankt
 *    = Kan även fås med vit grepplist
 ** = Kan fås i färgerna gräddvit, pärlgrå, mörkgrå, peppargrå, lindblomsgrön, ostronbeige 
 *** = Tillverkas med grafitgrå grepplist

HG HG
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Färger och träslag  Se alla färger och träslag på sid 200-201.

LUCKOR Birka Bistro City Gastro Line Meny Metro Nordic Solid Star Stil Studio Style Magnum

FÄRGER

Svart

Vit

Gräddvit

Pärlgrå

Varmgrå

Mörkgrå

Peppargrå

Ostronbeige

Lindblomsgrön

Mörkblå  

Vit metallic högblankt

Grå metallic högblankt

TRÄSLAG

Ask vitpigmenterad

Ask vitmålad 

Ask brunbets

Ask målad kulör

Ek natur

Ek vitpigmenterad

Ek vitlasyr

Ek grålasyr

Ek svartbets

LAMINAT

Vit, Vit HG                           Kant: Ek

Grå                                      Kant: Ek

Vit, Vit HG, Grå                    Kant: Aluminium

Ballingslöv produktutvecklar ständigt. För uppdaterat sortiment, se ballingslov.se

HG
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Materialfakta
SKÅPSTOMMAR 
Skåpens sidor, bottnar och tak tillverkas av  
16 mm vit melaminbelagd spånskiva (E-klassad). 
Framkanter har list i plast som följer stommens 
utförande. Vita stommar kan förses med fanerad 
framkant i följande utföranden: ask brunbetsad, ask 
vitpigmenterad, ek, ek vitpigmenterad, ek vitlasyr, 
ek svartbetsad, ek grålasyr, valnöt, svart, peppargrå, 
mörkblå och rostfri.

Skåpryggar består av 3,2 mm träfiberplatta:  
vit melamin, målad eller med trästruktur. 
Fanerade skåp har rygg av fanerad träfiberplatta. 
Sidor, bottnar och tak består av fanerad spånskiva. 
Skåpstommens baksida är försedd med hängarlist 
(fästregel) i ovan- och nederkant. Bottnar i 
bänk- och högskåp är förborrade för montering 
av stödben. Skåpsidorna har invändigt 5 mm 
förborrade hål med 32 mm c/c-avstånd för 
flexibel placering av hyllor, trådbackar etc.

Bänkskåpens översta del har en främre och 
en bakre facklist (stabiliseringslist) i massiv furu.
Kopplingsskruv för sammankoppling av skåpen intill 
varandra ingår i leveransen.

Fanerade överskåp finns i K-, F- och T-höjd med 
bredder 200, 300, 400, 500, 600 och 800 mm.

Skåp som ska kombineras med vitvaror har 
urtag för ventilation i skåpets bakkant. Urtaget är 
205 cm2.

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE 
Vita skåp har hyllor av 16 mm vit melaminbelagd 
spånskiva. Skåp i trämönstrad melamin har hyllor i 
motsvarande utförande. Fanerade skåp är försedda 
med fanerade hyllor. Glashyllor är tillverkade av 5 
mm härdat klarglas för 400, 500, 600, 700 och 800 
mm överskåp, samt för hörnskåp.

Hyllbärare är i plast: för bänk- och högskåp 
av polypropen och för överskåp av polyamid. 
Materialvalet är olika p g a skillnaden i hyllbärarens 
längd och belastning. Glashyllor har hyllbärare 
i transparent plast. Samtliga hyllbärare har en 
säkring som håller hyllan på plats.

GALLERHYLLOR OCH TRÅDBACKAR 
Grå epoxilackerad metalltråd med glidlister i grå 
plast (polypropen). Gallerhyllor och trådbackar 
finns även i lackerad silverfärg (beteckningen SF) 
och är försedda med rullglidlister i metall.

DESIGNBOX I VIT OCH GRÅ PLÅT (STANDARD) 
Som standard levereras lådskåp med vit eller grå 
designbox. Sidor och bakstycke är av pulverlackad 
stålplåt. Höga lådor går att få med sidor av 
10 mm klarglas eller plåtsidor. Botten är av vit 
melaminbelagd spånskiva. Lådan kräver minimal 
öppningskraft och har synkroniserad och svävande 
lätt gång samt är utdragbar i hela sitt djup. För lådor 
upp tom 80 cm bredd är bärförmågan 40 kg.  För 
lådor i bredder från 90 cm och uppåt samt lådor 
för sopsortering är bärförmågan 70 kg. Lådorna 

är mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är 
justerbara i sid- och höjdled samt frontvinkel. 

DESIGNBOX I TRÄ (TILLVAL CLASSIC) 
Som tillval kan lådor i trä väljas. Sidor och bakstycke 
är av massiv vitpigmenterad ask. Botten är 
askfolierad melaminbelagd spånskiva. Bärförmågan 
är 40 kg. Lådorna är mjukstängande (BLUMOTION). 
Lådfronterna är justerbara i sid- och höjdled samt 
frontvinkel.

TIP-ON BLUMOTION (TILLVAL)  
Förenar fördelarna med den mekaniska 
öppningsfunktionen TIP-ON och den välbeprövade 
BLUMOTION-dämpningen för mjuk och tyst 
stängning. Såväl Designbox i plåt som trä kan 
realiseras med den funktionen.

PROJEKTLÅDA 
För projektmarknaden levereras den sk projektlådan 
som standard. Sidor i grålackerad metall. Bakstycke 
och botten av grå melaminbelagd spånskiva. Lådorna 
har glidlister i grålackerad metall och rullfunktion 
med ”självstängning” de sista 50-70 mm. De är även 
försedda med stoppfunktion i maximalt utdraget 
läge. Bärförmågan är 25 kg. Lådorna är enkla att lyfta 
ur skåpet. Lådfronter är justerbara i sid- och höjdled. 
Denna låda är ej dämpad/mjukstängande. Denna 
låda går att beställa med dämpad/ mjukstängande 
funktion som tillval (fabriksmonterat eller som löst 
tillbehör).

GÅNGJÄRN 
Självstängande med integrerad dämpning som 
standard, helt i metall, med s k clip-funktion, vilket 
innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan 
monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda 
vid stängd lucka. Öppningsvinkeln är 110° (enligt 
Konsumentverkets rekommendationer). Justerbart i 
sid-, höjd- och djupled. Hörnskåp med beteckning 
HS och KS samt backskåp BR har gångjärn med  
155° öppningsvinkel. Även dessa har clipfunktion, 
och är helt i metall.

FRISIDOR 
16 mm med profilerad kant. Finns som målad  
MDF-board och i fanerat utförande.

PASSBITAR OCH PASSBITSSATS 
19 mm målad MDF-board och fanerad spånskiva. 
Passbitar finns dels listade med en långsida och två 
kortsidor anpassade för resp skåphöjd, dels olistade 
i 2400 mm längder.

Passbitssatsen består av två delar; en vit del 
som monteras i linje med skåpstommen, och en 
ytterdel som är fanerad eller målad. Den senare 
delen som har profilerade kanter, en långsida och 
två kortsidor, monteras i linje med luckan.Utfyllnad 
för anpassning av inbyggnadsmått för kyl och ugn 

levereras med inbyggnadsskåp när så anges  
i skåpredovisningen.

SOCKLAR 
Sockelhöjden är 150 mm. Finns i målat och 
fanerat utförande. Höjd 150 mm. Som tillval finns 
sockel i målat och fanerat utförande, samt med 
aluminiumbelagd yta eller med folierad spegelyta. 
Hörnlister i vit plast, aluminium, målat och massivt 
trä. Samtliga socklar levereras i längder om 2400 mm.

TAKANSLUTNINGAR 
16 mm vit melaminbelagd spånskiva levereras 
som standard (max takhöjd 2500 mm) till alla 
skåp i F-höjd. Som tillval finns fanerad och målad 
melaminbelagd spånskiva. Hörnlister i vit plast, 
målat och massivt trä. Takanslutningar levereras i 
längder om 2400 mm.

EMBALLAGE 
Miljövänlig krympfilm av polyeten (bildar koldioxid 
(C02) och vatten vid förbränning). Kantskydd av 
kraftig kartong.

MÅTT OCH TOLERANSER 
Skåpens breddmått understiger modulmåttet med  
2 mm. Tolerans: ± 1 mm.

ÖVRIGT 
Luckor, bänkskivor, listverk, knoppar och handtag 
redovisas på andra sidor i katalogen. 

GARANTI 
Du får 20 års garanti på gångjärn och lådsystem, 
samt 10 års garanti på skåpstommar. I övrigt gäller 
Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETSSÄKRING. MILJÖCERTIFIERING 
Ballingslöv är certifierade enligt kvalitetssystemet 
ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, 
två internationella standarder för miljö- och 
kvalitetssystem.

RESERVATIONER 
Väljer du massiva eller fanerade luckor, lådfronter 
eller tillbehör väljer du samtidigt något personligt 
och unikt. Trä är naturmaterial och visar ofta 
variationer i färger och strukturer, även mellan 
enskilda luckor/lådfronter/detaljer och leveranser, 
vilket är viktigt att känna till.

Ballingslövs ständiga produktutveckling 
kan medföra ändringar i utförande, design och 
konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Av trycktekniska skäl kan produktens färger i 
katalogen avvika något från de verkliga färgerna. 
Färgprover finns hos Ballingslövs återförsäljare.
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KONCEPT OCH PRODUKTION
Ballingslöv 

FOTO
Marcus Lawett  |  Malmö  
Kimme Persson | Kristianstad  
Johan Kalén  |  Malmö 
Max Alm-Norell  |  Malmö  
Ragnar Ómarsson  |  Stockholm
Michael Förster   |  Stockholm
Andy Liffner  |  Stockholm 
Bjelkerud & Örtegren  |  Malmö
Mikael Lindström  |  Malmö
Therése Eliasson  |  Hässleholm

TRYCKERI
Tryckservice  |  Ängelholm

Ballingslöv produktutvecklar kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar  
i sortimentet. Vi reserverar oss för tryckfel och för trycktekniska begränsningar vad  
gäller färgåtergivningen i katalogen. Se alltid produktprov hos Ballingslövs återför- 
säljare innan du beställer. Massiva och fanerade produkter är levande naturmaterial,  
så variation i färg och struktur mellan produkter och leveranser kan förekomma.

ballingslov.se

INREDNINGSARKITEKTER 
OCH STYLISTER
Åsa Dyberg   |  Malmö
Mija Kinning  |  Lomma/Stockholm 
Daniella Witte | Lomma 
Fanny Fager   |  Malmö 
Therése Larsson  |  Stockholm 
Tina Hellberg | Stockholm
Karolina Vertus  |  Malmö
Jonas Lindvall  |  Malmö
Fredrik Almlöf  |   Helsingborg 
Marie Olsson Nylander  |  Höganäs
Ulrika Rosdahl  |  Åhus  
Kicki Lindblom |  Helsingborg  
Anna Sandgren |  Helsingborg
Anna Danielsson  |  Stockholm 

Rekvisitalista finns i kökskatalogen på ballingslov.se







Ballingslöv AB, 281 87 Ballingslöv
Tel +46 451 460 00  |  info@ballingslov.se
ballingslov.se




