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INNEHÅLL

KÖK
Standard
Tillval
Vitvaror, standard
Vitvaror, tillval

BAD/WC/DUSCH/TVÄTT
Standard
Tillval

INTRIÖR
Standard
Tillval

PLANLÖSNING

LEVERANTÖRER

Kök – Ballingslöv, Intra, Grohe/Oras
Vitvaror – Siemens, Miele
Bad – Ballingslöv, Ifö, PAX, Tapwell/Oras
Förvaring – Efla
Interiör – Tarkett, Swedoor

Maja Company/Kvartilen förbehåller sig rätten att produkter kan ändras till minst likvärdiga.
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KÖKINSPIRATION/FAKTA

I mer än 85 år har vi byggt kök med omsorg, kvalitet och stor lyhördhet. Vi har sett de
flesta planlösningar och antagit många utmaningar och hunnit optimera detaljer som
passar olika kök.

I mer än 85 år har vi byggt kök med omsorg, kvalitet och stor lyhördhet. Vi
har sett de flesta planlösningar och antagit många utmaningar och hunnit
optimera detaljer som passar olika kök.

Inspireras gärna mer på
www.ballingslov.se.

2019-02-07
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INSPIRATION/FAKTA

KÖKSSTOMME ”STANDARD”
Vårt sortiment under stomplattformen "STANDARD" har utvecklats och 
formats under många år och erbjuder ett enormt utbud av köksluckor i olika 
färg- och träutföranden. Till stomplattformen "STANDARD", som är 719 mm 
hög, finns även tillbehörskonceptet "Tradition" för den som önskar.

Innehåller 207 st. valbara köksskåp.

KÖK

LÅDSYSTEM DESIGN BOX
I ett kök från Ballingslöv får du det 
exklusiva lådsystemet
Fullt utdrag samt självstängnings-
funktion. Här är även insidan lika viktig 
som utsidan. Som standard ingår 
draglådor under spishäll respektive 
ugn/micro och under diskhon ingår en 
800 mm bred sopsorteringslåda. Alla 
lådor har mjukstängning. Övrigt skåp 
med luckor.

Du väljer själv om du vill ha lådan i 
klassiskt och stilrent vitt eller i vår 
trendriktiga gråa kulör.

KÖKSLUCKA SOLID
Släta köksluckor med något avrundade kanter. Solid 
köksluckor är älskade köksklassiker som finns i en mängd 
färger, inklusive metallic och högblank. Du kan också välja 
Solid köksluckor i olika träutföranden. Vem sa att klassiskt 
är tråkigt? Inte vi.

Skåpen tillverkas med milli-meterprecision. 

• Köksluckan Solid är 19 mm tjock
• Fanerade köksluckor har 7 mm kantlist i massivt trä
• Solid högblank ligger i prisgrupp 6
• Solid fanerat ligger i prisgrupp 5
• Standardutförandet  av köksluckan Solid ligger i 

prisgrupp 3 av 8
• Solid vit är en målad kökslucka i MDF

2019-02-07
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KÖKSLUCKOR
Nya köksluckor ger köket sitt formspråk. Kökslucka i målad eller i trä? Modern eller lantlig kökslucka? Färg? Högblankt? Vår 
luckdesign sträcker sig från klassisk till nyskapande. 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 köksspecialister har produktprover, och hjälper dig gärna 
att välja smart. Släta köksluckor lämnar scenen fri för formstarka detaljer och färgstarka utspel. Förändra och bygg 
kökskänslan med spännande bänkskivor och starka accenter.

En profilerad modern kökslucka ger köket en klassisk stil med spännande detaljer. Designen klarar att balansera lite djärvare
färger och du kan med fördel ta ut svängarna i dina val.

INSPIRATION/FAKTA KÖK

OBS! Mot offert kan valfri lucka som passar stomme Standard väljas. Givetvis då 
med avdrag för den köksutformning som ingår i vår standardleverans.

X Y= Standard = Tillval

2019-02-07
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KÖKSRITNING
Det är fem olika varianter av kök i huset. Nedan ser ni vilket köksritning och bokstav som gäller för lägenhetens ritning. 

INSPIRATION/FAKTA KÖK

A = 1001 B = 1101, 1102, 1201, 1202

D = 1003, 1103, 1203 E = 1302

C = 1301

2019-02-07
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KÖKSTANDARD

I Bysjö Strand ingår ett kök från Ballingslöv med hög kvalitet och design. Som standard 
kan du välja Solid målade köksluckor och du kan välja mellan 10 olika färger.  

MÅLADE KÖKSLUCKOR
Förarbetet är A och O i allt målningsarbete. Efter grundmålning av den formstarka träkärnan i MDF slipas och 
putsas alla ytor, profiler och kanter på köksluckan omsorgsfullt. Med gedigna målningsprocesser i flera lager med 
generösa påläggningsmängder erhålls en slitstark yta på köksluckan som håller i många, många år.

MDF
MDF betyder Medium Density Fibreboard och är en träfiberskiva som vi använder till många av våra målade 
köksluckor. T ex vår mest omtyckta kökslucka Solid. Eftersom materialet består av finfördelade fibrer blir även 
bearbetade ytor väldigt släta, därav blir målningsresultatet utmärkt.

KÖKSLUCKA - SOLID VIT 3
Välj färg nedan.

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

KÖKSLUCKA - SOLID EK
Faner är ett vackert, varierande och levande material som 
kräver vana ögon i tillverkningen. Våra duktiga hantverkare 
ser till att allt faner i din inredning är hämtat från samma 
stock för att, i alla delar, erhålla samma karaktär i ådring och 
nyans.

Varje fanerad kökslucka stämplas i underkant med aktuell 
tillverkningsvecka för att säkra att du upp till femton veckor 
kan erhålla kompletteringar till ditt kök från samma stock 
med motsvarande nyans och ådring. Vi månar om kvalitet in i 
det sista.

Alla köksluckor i faner genomgår en sista omsorgsfull, 
hantverksmässig avsyning och efterputs innan det vackra 
materialet får sin slutfinish i form av lack eller lasyr.

• Solid ek natur är en slät fanerad kökslucka
• Köksluckan Solid är 19 mm tjock
• Fanerade köksluckor har 7 mm kantlist 

i massivt trä
• Solid fanerat ligger i prisgrupp 5

EK NATUR
Ek är ett klassiskt skandinaviskt material som aldrig 
går ur tiden. Vi erbjuder såväl fanerade som massiva 
köksluckor i ek. Alla har samma sak gemensamt –
de är tillverkade av ek i den allra bästa sorteringen –
allt för att du som kund alltid ska få ett så vackert 
ekkök som möjligt.

EK VITPEGMENT
Ek är ett klassiskt träslag som passar alla inrednings-
stilar och överlever alla mode-svängningar. Ek är ett 
hårt och slitstarkt material och troligen är det därför 
det år efter år varit det mest omtyckta och före-
kommande träslaget i skandinaviska hem. Den 
vitpigmenterade eken gör träslaget något ljusare och 
bidrar till en härlig nordisk look.

TILLVAL KÖKSLUCKOR EK:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

5
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KÖKTILLVAL

KÖKSLUCKA - SOLID HÖGGLANS
Köksluckor i högglans
Med våra köksluckor i högglans tänjer vi på gränserna och 
går ett steg till. I en noggrant styrd och dammfri ytbehandlings-
process appliceras ett fjärde lager av klarlack på köksluckan 
som ger en yta som tangerar biltillverkningens finish.

TILLVAL KÖKSLUCKOR 
HÖGGLANS:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

• Solid högblank ligger i prisgrupp 6.

SOLID VIT HÖGBLANK

6
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KÖKSLUCKA - STUDIO VIT
Massiva köksluckor med stramt ramstycke, och en helt slät spegel. 
Studio köksluckor finns som målad MDF i många kulörer. I 
moderna kök med sparsmakad design, är köksluckan Studio ett 
spännande och snyggt val.

Våra ram- och spegelluckor
Köksluckorna består av tre komponenter – ramstycke, tappstycke 
och fyllning som sammanfogas med klassiska hantverksmetoder 
med not och spont i våra limtrianglar.
När det gäller våra köksluckor i trä avsynas alla delar och 
kombineras för harmoni i färgton och ådring.

KÖKTILLVAL

TILLVAL KÖKSLUCKOR Ek:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

5

• Köksluckan Studio har 19 mm MDF i ramen
• Köksluckan Studio har 6 mm MDF i spegeln
• Ramen är 80 mm bred
• Detta utförandet av köksluckan Studio ligger

i prisgrupp 5 av 8
• Studio vit är en målad kökslucka i MDF

STUDIO VIT

Köksluckan finns i flera färger.

STUDIO OSTRONBEIGE

STUDIO PEPPARGRÅ

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

TILLVAL KÖKSLUCKOR Ek:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

6KÖKSLUCKA - MENY VIT
Köksluckor med profilerad ram och spegel. Meny är en lucka med 

väl genomarbetade detaljer för tidlösa klassiska kök. Välj mellan 

flera olika färger och en mängd skräddarsydda kökstillbehör för ditt 

klassiska kök i tillbehörsserien Tradition.

Våra ram- och spegelluckor
Köksluckorna består av tre komponenter – ramstycke, tappstycke 

och fyllning som sammanfogas med klassiska hantverksmetoder 

med not och spont i våra limtrianglar. • Frästa profiler på ram och lådfronter, 

profilerad spegel

• 19 mm MDF i ramen

• 16 mm MDF i spegeln

• Ramen är 65 mm bred
• Detta utförandet av köksluckan Meny ligger i 

prisgrupp 6 av 8

MENY VIT

Köksluckan finns i flera färger.

MENY PÄRLGRÅ

MENY SVART

2019-02-07
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KÖKSLUCKA - STYLE VIT / EK
Style är en slät kökslucka i högtryckslaminat försedd med en fasad 
kantlist i massivt trä.
Style köksluckor med laminat och en kontrasterande massiv trälist 
är, inte bara stilren, utan också vår absolut mest stryktåliga 
kökslucka. Tillverkningen sker från grunden med kompromisslös 
fokus på kvalitet. Vi pressar själva på laminatskiktet, applicerar den 
vackert profilerade listen som till sist förseglas med en beständig 
UV-lack.

Laminat
Laminat är ett material som består av flera olika skikt som sitter 
ihop ovanpå varandra. Laminatet är väldigt tåligt och ekonomiskt. 
En bra kombination.

TILLVAL KÖKSLUCKOR Ek:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

5

KÖKTILLVAL

• Köksluckan Style är 19 mm tjock
• Köksluckan Style finns i 2 utföranden
• 7 mm kantlist i massiv ek
• Style vit / ek är en kökslucka i vitt laminat med 

massiv eklist
• Detta utförandet av köksluckan Style ligger i 

prisgrupp 5 av 8
• Style vit har färgen NCS 0702-G86Y

Köksluckan finns i också Grått

STYLE VIT / EK

STYLE GRÅ / EK

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

TILLVAL KÖKSLUCKOR Ek:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

5
KÖKSLUCKA - LINE VIT / ALU
Köksluckor utan handtag med integrerat grepp och grepplist i 
polerad aluminium eller vitt. Köksluckor utan handtag i serien 
Line finns i 10 färger. Du kan också välja Line köksluckor i fyra 
olika utföranden av trä.

• Köksluckan Line är 19 mm tjock
• Fanerade köksluckor har liggande faner, 

7 mm kantlist i massivt trä
• Målade köksluckor är i MDF med dekorlist i 

aluminium vid greppen
• Detta utförandet av köksluckan Line ligger i 

prisgrupp 5 av 8

Köksluckan finns i flera färger.

LINE PEPPARGRÅ / ALU

LINE VIT / ALU

LINE LINDBLOMSGRÖN

2019-02-07



v2
16

KÖKTILLVAL

TILLVAL KÖKSLUCKOR EK:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

6KÖKSLUCKA - LINE 
- ASK BRUNBETS
- EK NATUR
- EK VITPIGMENT
- EK SVARTBETS
Köksluckor utan handtag med integrerat grepp och grepplist i 
polerad aluminium eller vitt. Du kan också välja Line köksluckor i 
fyra olika utföranden av trä.

Line ask brunbets levereras endast med grafitgrå grepplist.

• Köksluckan Line är 19 mm tjock
• Fanerade köksluckor har liggande faner, 

7 mm kantlist i massivt trä
• Målade köksluckor är i MDF med dekorlist i 

aluminium vid  greppen
• Detta utförandet av köksluckan Line ligger i 

prisgrupp 6 av 8

Ek svartbets
Ek är ett klassiskt träslag som passar alla 
inredningsstilar och överlever alla modesvängningar. Ek 
är ett hårt och slitstarkt material och troligen är det 
därför det år efter år varit det mest omtyckta och 
förekommande träslaget i skandinaviska hem. Med en 
svartbetsad ekprodukt får du ett väldigt modernt 
intryck där ådringen i det vackra träet blir till en vacker 
struktur.

Ek vitpigment
Ek är ett klassiskt träslag som passar alla 
inredningsstilar och överlever alla modesvängningar. 
Ek är ett hårt och slitstarkt material och troligen är det 
därför det år efter år varit det mest omtyckta och 
förekommande träslaget i skandinaviska hem. Den 
vitpigmenterade eken gör träslaget något ljusare och 
bidrar till en härlig nordisk look.

Ek natur
Ek är ett klassiskt skandinaviskt material som aldrig 
går ur tiden. Vi erbjuder såväl fanerade som massiva 
köksluckor i ek. Alla har samma sak gemensamt – de 
är tillverkade av ek i den allra bästa sorteringen – allt 
för att du som kund alltid ska få ett så vackert ekkök
som möjligt.

2019-02-07
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KÖKINSPIRATION/FAKTA

BÄNKSKIVOR / DISKBÄNKAR 
Vi älskar bänkskivor i kök. Bänkskivor i kök sätter nämligen en stor del av rummets karaktär. En massiv tjock bänkskiva i trä
skapar en rustik och välkomnande atmosfär, medan en bänkskiva i kompaktlaminat fulländar en minimalistisk stram look 
och kan färgmatchas med lucka eller köksassistent. En bänkskiva i svart natursten är både klassisk och exklusiv, 
kombinerad med aluminium skapar den spännande kontraster. 

Välj kökets bänkskiva med omsorg
Förutom luckorna är bänkskivan ett av kökets viktigaste val. Det är ju på den som allt arbete ska utföras. Ytan skall stå 
emot diskvatten, matlagningshantering, små olyckor som spilld mjölk men framförallt ska den bära upp  hele köket och 
dess tillbehör.

X Y= STANDARD = TILLVAL

2019-02-07



v2

KÖK INSPIRATION/FAKTA

LAMINAT
Vi älskar bänkskivor i kök. Bänkskivor i kök sätter nämligen en stor del av rummets karaktär. En massiv tjock bänkskiva i trä
skapar en rustik och välkomnande atmosfär, medan en bänkskiva i kompaktlaminat fulländar en minimalistisk stram look 
och kan färgmatchas med lucka eller köksassistent. En bänkskiva i svart natursten är både klassisk och exklusiv, 
kombinerad med aluminium skapar den spännande kontraster. 

Laminat Standard
I vårt standardsortiment kan du välja bland många olika 
laminatmönster. Standardsortimentet erbjuds endast i 30 mm 
tjocklek. Det finns flera olika utförande på framkanten att välja bland. 
Maxlängd 4050 mm med vissa undantag.

Laminat, andra varianter mot tillägg
I vårt Laminat sortiment ökar möjligheterna att forma sin bänkskiva. 
Här finns fler varianter på framkant och vårt sortiment finns även i 
ytterligare tjocklekar om du önskar detta. Maxlängd 4050 mm med 
vissa undantag. 

18

X = STANDARD Bysjöstrand

Vår laminatleverantörs beskrivning

2019-02-07



v2

19

STANDARD

LAMINAT STANDARD & MÖJLIGA VAL/TILLVAL

KÖK

2019-02-07
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LAMINAT - Välj just den yta som 
passar till din inredning.
En bänkskiva i högtryckslaminat är en slitstark kompanjon i 
köket. Tålig för vatten och spill, helt underhållsfri och i princip 
omöjlig att slita ut.

OLIKA VAL, VISSA MOT TILLÄGG
• Olika utföranden på framkant:
• Rak framkant
• Postformad framkant
• 3 mm trälist påmonterad
• Alu look
• ABS plastlist, finns i vitt och svart

KÖK INSPIRATION/FAKTA

Laminat Vit

OBS! Ballingslöv håller på och ändrar sin standard och tillvals-
möjligheter med avseende på bänkskivor av laminat. De har 
tyvärr ännu inte fått in aktuell information på sin hemsida 
www.ballingslov.se.

Laminat Ek

Laminat Svart Laminat Marmor

Laminat: Grå ek Laminat: Mörkgrå med streckmönster

Det är papprets färg, mönster och 
struktur som avgör hur ytan kommer att 
se ut, och det ger så gott som oändliga 

designmöjligheter. 

2019-02-07

http://www.ballingslov.se/
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KÖKTILLVAL

TILLVAL KOMPAKTLAMINAT:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

Y

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

TILLVAL TRÄ:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

Y

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

TILLVAL KOMPONITSTEN:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

Y

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

TILLVAL KOMPONITSTEN:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

Y

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

Marmor
Förutom köksluckorna är bänkskivan ett av kökets 
viktigaste val. Det är ju på bänkskivan som allt 
arbete ska utföras. Ytan ska stå emot diskvatten, 
matlagningshantering, små olyckor som spilld mjölk 
men framförallt ska den bära upp hela köket och 
dess tillbehör.

En bänkskiva i marmor och kalksten är dyrt.

• Fördel med marmor och kalksten: Både kalksten och marmor är 
vackert, tidlöst och neutralt, vilket gör att en bänkskiva i marmor eller 
kalksten passar de flesta inredningsstilar och övriga färgval i köket. Både 
kalksten och marmor tål värme. Dock är det av yttersta vikt att impregnera 
bänkskivor av marmor och kalksten för att de ska stå emot diverse spill av 
olika vätskor.

• Passande inredningsstil: Både marmor och kalksten är neutrala och 
oftast ljusa vilket gör att dessa bänkskivor passar till de flesta stilar och färger. 
Det man kan tänka på är att inte välja en blank marmor till högblanka luckor, 
det är alltid fint med kontraster.

TILLVAL KOMPONITSTEN:
Kök typ A: SEK
Kök typ B: SEK
Kök typ C: SEK
Kök typ D: SEK
Kök typ E: SEK

Y

2019-02-07
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KÖKINSPIRATION/FAKTA

DISKBÄNKAR

VÅRA LEVERANTÖRER

2019-02-07
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KÖKSTANDARD

DISKBÄNKAR

X = STANDARD Bysjöstrand

Underlimmad diskho

2019-02-07
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KÖKTILLVAL

ÖNSKEMÅL DISKHO

:

Y

28

DISKBÄNKAR

Val av bänkskiva kan
påverka val av 
monteringssätt:

X = Standard Bysjöstrand

Se mer på www.ballingslöv.se

Exempel på
Ballingslövs

tillval av diskho
för 80-skåp:

2019-02-07

http://www.ballingsl%C3%B6v.se/
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KÖKSTANDARD

X = STANDARD Bysjöstrand

VÅRA 
REKOMMENDATIONER 

AV KÖKSBLANDARE
VALET ÄR DITT!

2019-02-07

OBSERVERA! Ofta har den rörmokare som kommer göra VA-arbetet erbjudanden
på alla typer av kranar och andra relaterade produkter. <slutligt val kan alltså ske
senare, då vi vet vem som gör VA-arbetena!
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KÖKTILLVAL

TILLVAL BLANDARE:
Blandare A: SEK
Blandare B: SEK

YKÖKSBLANDARE
Ballingslöv har många varianter av blandare, allt från
härliga klassiska till tuffa moderna – ett spektra av 
design . Se mer på www.ballingslöv.se

30
2019-02-07
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KÖKSTANDARD/TILLVAL

HANDTAG OCH KNOPPAR

X = Standard Bysjöstrand

BELYSNING & EL-KONTAKTER
X = STANDARD Bysjöstrand 

Preliminär

Fler handtag finns på www.ballingslöv.se . Notera ert önskemål,

så återkommer vi med prisuppgift.

Y = TILLVAL MOT PRISTILLÄGG

TILLVAL HANDTAG/KNOPP:
Handtag/Knopp A: SEK

Y

TILLVAL BELYNING/EL_KONTAKT:
Belysning: SEK
El-kontakt: SEK

Y

X = STANDARD Bysjöstrand 

Metallhantag /T-grepp)

2019-02-07

2019-02-07

http://www.ballingsl%C3%B6v.se/
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KÖKSTANDARD/TILLVAL

KÖKSINREDNING & LÅDINREDNING
X = STANDARD Bysjöstrand

Som standard ingår en karusell i hörnskåp, då sådan kan monteras, 

och en besticklådan, anpassad till kökets besticklåda samt en lösning 

för sophantering, anpassade ert kök.

Y = TILLVAL Bysjöstrand

2019-02-07
Se mer om köks- och lådinredning samt tillbehör på www.ballingslöv.se

http://www.ballingsl%C3%B6v.se/
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KÖKSE & KÄNNA

2019-02-07

Gör gärna ett besök för att se och känna
på Ballingslövs produkter. Observera dock
att leveransen kommer ske från en annan

återförsäljare (kan påverka intresset ibland).


