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HAGAKÖKET

DETALJER SOM GÖR SKILLNADEN

Inget kök är komplett utan de avgörande detaljerna. Allt från bänkskivor, 
diskbänksplåtar, vitvaror, handtag och belysning. Alla delar spelar en 

avgörande roll i skapandet av ditt drömkök.

Vi samarbetar därför med de bästa inom alla kategorier i köksvärlden. 
Allt för att kunna tillhandahålla det bäst lämpade produkterna till ert kök, 

anpassat efter era önskemål och förutsättningar.

Prata med din återförsäljare för bästa anpassning och offert.

www.hagaköket.se

Utvalda med omsorg

DINA TILLBEHÖR
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HAGAKÖKET

BESLAG

BÄNKSKIVOR

BLANDARE

Vi tillhandahåller bänkskivor i mängder av material, allt från Laminat, 
högtryckslaminat, träskivor i massiva träslag till komposit- och stenskivor. 
Alla med olika utseende och funktioner. Vi lagerhåller även flertalet 
laminat som vi kan leverera när det skall gå riktigt snabbt.  

Det är ofta de små detaljerna som gör den största skillnaden, ett 
handtag eller en knopp kan förändra helhetsintrycket av ett kök. Vi har 
därför mängder av beslag att välja på. Allt ifrån klassiska skålhandtag till 
moderna möbelbeslag. Allt för att ditt kök ska få den rätta känslan. 

Vi har samlat mängder av olika blandare som passar bra till ditt Hagakök. 
Blandare i klassiska utseenden eller modernare varianter. Varför inte 
en produkt med kolsyrat eller kokande vatten? Vi har lösningarna som 
passar dig.

DISKBÄNKSPLÅTAR

VITVAROR
DINA TILLBEHÖR

Det är viktigt att vitvarorna passar till köket och till den som skall 
använda dem. Är det ett öppet kök med angränsande vardagsrum 
är det kanske extra viktigt att diskmaskinen går extra tyst, medan 
det istället är mer lämpat med en kombimikro i den lilla studentlyan.

Vi samarbetar med de största leverantörerna för att tillhandahålla 
rätt produkter till ditt kök. Vi har även tagit fram ett sortiment med 
vitvaror som vi kan leverera tillsammans med vårat lagersortiment, 
alltså kompletta kök tillsammans med vitvaror, på en vecka.

Vi på Hagaköket älskar plåt, vi har de bästa 
leverantörerna som finns att tillgå. Önskar du 
en standard diskplåt i fasta mått eller önskar 
du istället att klä in hela köks väggen med 
bockade kanter. Vi har en lösning för de 
flesta alternativen. Ska det gå riktigt fort så 
lagerhåller vi även ett utvalt sortiment av hoar 
och diskplåtar.

Intra Designstudio 2.0

Form och funktion
Två sidor av samma sak. Det ena 
förstärker det andra. Traditioner 
och estetik hand i hand. Typiskt för 
skandinavisk design.

Med Intras specialprogram kan du 
enkelt designa din egen heltäckande 
diskbänk! Intras nya ritprogram bygger 
på framtidssäker teknik och har en 
modern, responsiv design som fungerar 
både i dator, surfplatta och smartphone.  
Du hittar programmet på  
www.intra-teka.com

Alla våra diskbänkar tillverkas i Sverige 
av personal med lång erfarenhet och 
stor kunskap om produkterna. Vår 
produktion och produktutveckling har 
vi i våra egna lokaler i Mölntorp 1,5 mil 
utanför Västerås. En sak som vi lärt 
oss av erfarenhet är att det inte bara 
är ytan på diskbänken som är viktig. 
Undersidan är minst lika viktig. Därför 
använder vi plattor av MDF under för 
att göra bänken stabil. Vi limmar även 
en extra förstärkning under blandaren 
för att stötta upp stora, höga och 
tunga armaturer. Vi använder en 1,0 
mm tjock plåt till våra anpassade 
standarddiskbänkar. 

Allt det här ingår när du köper en 
diskbänk från Intra. Kvalitet, design och 
svenskt hantverk.
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Atlantic lådor Qube lådor

Kanter anpassad standarddiskbänk

Standardkant 3
30 mm eller 40 mm

Rak kant 7
30 mm eller 40 mm

              www.intra-teka.com

Nyhet!
Finns nu även 
med urtag för 

häll.
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HAGAKÖKET

DETALJER SOM GÖR HELHETEN

Tillbehören är oftast de som fäller avgörandet i besluten om köksleverantör. 
Vi har därför ett brett utbud av detaljer till kök och förvaring. Stora krönlister, 
ljusrampslister och profilerade socklar för att skapa Lantköken. Moderna 
funktioner som elektrisk pop out eller varför inte stora möbelbeslag för en mer 
modern känsla, det är helt du som bestämmer vilken typ av slutresultat du vill nå.

Prata förvaring och tillbehör med din säljare!

DINA TILLBEHÖR
S m a r t  f ö r v a r i n g  o c h 
a v g ö r a n d e  d e t a l j e r

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING
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HAGAKÖKET

SKÅPSUTDRAG

VSA HÖGSKÅPSUTDRAG gör att allt blir lätt tillgängligt eftersom hyllplanen 
nästan kommer helt ut ur skåpet. En modell passar alla skåp från 300 till 600 
mm. Alla hyllplanen är flyttbara och klarar en belastning av 15 kg per korg. 
Monteras enkelt med klick-infästningar.

Finns i vit/krom med 5 korgar i måtten 1700-1950 samt 1900-2140 mm  höjd 
och 200, 300, 400 och 500 mm bredd. Passar till skåp med minst 480 mm djup.

K-150 SKÅPSUTDRAG och SUB SLIM PLANERO 
glider stabilt på dämpade skenor från Grass. Med 
en enkel injustering kan skåpsluckan anpassas i 
alla tre riktningar.

AVDELARE TILL K-150 och finns i krom.K-150 finns i krom med en bredd på 102mm.
Sub Slim Planero finns i lavagrå i samma bredd.  
Total viktkapacitet: 12 kg.

DSA II SKÅPSUTDRAG och DSA II VINKELUTDRAG har inbyggd dämpning 
som mjukt och ljudlöst stänger luckan. Med en enkel injustering kan 
skåpsluckan anpassas i alla tre riktningar. DSA II är en uppdaterad version 
av DSA där ramen fått förbättrad funktion och en snyggare design. Varje 
hyllplan klarar en belastning på 10 kg.

Skåpsutdraget finns i vit/krom med två korgar i måtten 200hx132b, 
300hx230b samt 400hx305b mm. Min. skåpdjup 495 mm. 

Vinkelutdraget finns i modellerna höger och vänster, i vit/krom och har en 
35˚ vinkel. Min. skåpbredd 300 mm och djup 510 mm. 

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING

LE MANS är ett utdrag du drar ut från hörnskåpet 
och därmed kommer du åt det du vill ha enkelt. 
Att Le Mans har en design och funktion som är 
helt fantastisk råder det inget tvivel om. Kommer 
komplett med 2 stycken plan, axel och antiglidyta 
på planen. 

Finns i modellerna höger och vänster i vit/
krom och passar till luckstorleken 600 mm och 
skåpstorleken 1200 mm.

HÖRNLÅDOR gör att man funktionellt kan  nyttja 
svåråtkomliga utrymmen.

Fråga din återförsäljare om mer information. 

CORNERSTONE MAXX är en helt utdragbar 
förvaringslösning för underskåp som maximerar 
utrymmet i hörnskåpet. Båda hyllorna glider 
elegant och ljudlöst ut från skåpet och gör allt 
lätttillgängligt. Varje hylla kan fästas vid önskad 
höjd.

Finns i modellerna höger och vänster i vit/krom 
och passar till skåpstorlekarna 800, 1000 samt  
1200 mm.

HÖRNSKÅPSUTDRAG
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HAGAKÖKET

KARUSELL NOVA 3/4 har en extra stabil 
konstruktion med plattjärn under trådarna 
vilket ger extra hög hållfasthet. Karusellen har 
flyttbara hyllplan och en enkel bottenmontering. 
Varje hyllplan klarar en belastning på 12 kg.

Finns i silver med innermåtten 389 mm (750 mm 
diameter) samt 424 mm (820 mm diameter). 

KARUSELL FINA 1/2 KOMPLETT kan monteras 
med en krok som drar ut nedersta hyllan när 
skåpet öppnas. Justerbar stolpe (630-720 mm) 
med fästbeslag för två hyllplan ingår. Varje 
hyllplan klarar en belastning på 12 kg.

Finns i silver med innermåtten 389 mm (750 mm 
diameter), 424 mm (820 mm diameter) samt 
459 mm (890 mm diameter). 

MAGIC CORNER har störst förvaringsyta av alla 
förvaringslösningarna. Klarar en belastning av 10 
kg per korg och har integrerade stötdämpare. 
Alla korgarna kommer helt ut ur skåpet.

Finns i krom i höger och vänster modell. Passar 
till luckor i 400, 500 samt 600 mm bredd. Min. 
djup på skåpet är 555 mm. 

HÖRNKARUSELLER

RECORNER MAXX 1/1 och RECORNER MAXX 
3/4 är hörnkaruseller utan mittstolpe. Detta ger 
20% mer förvaring per hyllplan jämfört med en 
vanlig stolpkarusell. De klarar en belastning på 
28 kg per hyllplan som alla är lätta att flytta. 
Kan eftermonteras i kök. 

Hörnkaruseller gör det möjligt att använda en 
större del av det delvis outnyttjade utrymmet i 
hörnskåp. Man snurrar eller drar fram hyllorna i 
en bekväm arbetsställning.

Maxx 1/1 finns i vit/krom och har 
en diameter på 480 mm. Storleken 
är 600x600 mm. 

Maxx 3/4 finns i vit/krom och har 
en diameter på 760 mm. Storleken 
är 900x900 mm. 

RECORNER 3/4 är justerbar i höjdled mellan 680-740 mm för 
infästning i skåpets botten och tak. Detta ger extra stabilitet. 
Hyllplanen är justerbara och klarar 20 kg per hyllplan.

Recorner 3/4 har mittstolpe och finns i vit/krom. Storleken är 
900x900 mm med ett innermått på 820 mm. 

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING

LÅDINSATSER

TRÄLÅDA. Byggs med fyra separata sidor i massiv trä och en botten 
av faner. Sidorna är sammanfogade genom sinkning som ger ett 
rutstikt utseende. Trälådor ingår i serie Lantkök och finns som tillval i 
Hagakökets övriga kök. 

FLEX BASIC är en smart och flexibel serie av besticklådor och insatser som  
passar de flesta lådor. Du kan enkelt flytta insatsen inuti lådan och justera 
avdelarna för perfekt förvaring. Kombinera med insatser för knivar, kryddor 
och folie. Till 400 mm lådor eller bredare.

FLEX BASIC BESTICKLÅDA finns i 
oriongrå eller vit och passar i lådor 
med djup 500, 550 eller 650 mm.

VIT BESTICKLÅDA 40 cm

KRYDDSTÄLL för låda i 40, 50 eller 
60 cm.

DÄMPARE i självhäftande material för 
luckor och lådor.

FLEX BASIC KRYDDINSATS finns i 
oriongrå eller vit och passar i lådor 
med djup 500, eller 550 mm. 

VIT BESTICKLÅDA 60 cm

FLEX BASIC KNIVINSATS finns i 
oriongrå eller vit och passar i lådor 
med djup 500 eller 550 mm.

VIT BESTICKLÅDA 50 cm

FLEX BASIC FOLIEINSATS finns i 
oriongrå eller vit och passar i lådor 
med djup 500 eller 550 mm.

VIT BESTICKLÅDA 80 cm

FILTMATTOR för lådor som ger lådan 
en extra känsla av lyx och absorberar 
effektivt ljud och oväsen. Tvättbara. 
100% polyester.

Finns i antracitgrå i storleks-bredd  182, 
282, 382, 482, 582, 682, 782, 882, 982 
samt 1082 mm. Passar i lådor med 
djup 550 mm. 
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HAGAKÖKET

STÄDSKÅPSINSATSER

MEICINSKÅP  i silver med låsbar 
rökfärgad dörr. 305x350x260 mm. 

STÄDSKÅPSBACK i silver inklusive 
två stycken avdelare och en skena.  
90x90x430 mm. Skenans längd är 
530 mm.

SLANGHÅLLARE  i silver. 

STRYKBRÄDES- OCH SLANGHÅLLARE  
i silver. 

STÄDSKÅPSUTDRAG DELUXE ger enkel 
åtkomst till dammsugaren genom 
att hela utdraget dras ut ur skåpet. 
Vändbar vänster/höger. Komplett 
med flyttbara hyllor och krokar. 

Finns i silver i storleken 355 mm bredd 
och 1260-1790 mm hög.  

STÄDSKÅPSSATS i silver 
som innehåller ett låsbart 

medicinskåp, två praktiska 
städskåpsbackar och en 

slanghållare.

GARDEROBSINSATSER

FUNKTIONSGARANTI
30 års

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING

TRÅDBACK 330 i silver eller vit. Höjd 
330 mm och djup 500 mm. Finns i 
bredd 326, 426 samt 526 mm. 

KLÄDSTÅNG i silver. Höjd 30 mm 
och bredd 15 mm. Finns i längd 
358, 458, 558, 758, 958 mm. 

FÄSTE TILL KLÄDSTÅNG i silver.SKENAN i silver  eller vit passar alla norscan roller-produkter. 
Skenorna har fast distans för 16 eller 19 mm stomme och 
stoppar korgar och hyllor från att rulla av. Klarar en belastning 
upp till 15 kg. Rullar tyst och mjukt på kraftiga nylonhjul. Längd 
490 mm i höger och vänster modell. 

TRÅDBACK 150 i silver eller vit. Höjd 
150 mm och djup 500 mm. Finns i 
bredd 326, 426, 526 samt 726 mm. 

BYXHÄNGARE i silver eller vit. Höjd 
20 mm och djup 500 mm. Finns i 
bredd 526 samt 726 mm. 

SKOHYLLA LÅG i silver eller vit. Höjd 
95 mm och djup 500 mm. Finns i 
bredd 526 samt 726 mm. 
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CUBE 400 S passar till skåpsbredd 400 
mm. 318b x 305h x 416d mm. Inkl. två 
lock 2 x 12 liter. 

CUBE 600 S passar till skåpsbredd 600 mm. 
518b x 305h x 416d mm. Inkl. två lock 3 x 12 
liter + 1 x 2,8 liter

CUBE 800 S passar till skåpsbredd 
800 mm. 718b x 305h x 416d mm. 
Inkl. två lock 4 x 12 liter + 2 x 2,8 liter.

CUBE SMART 800 passar till skåpsbredd 800 mm. 
755b x 210h x 470d mm. Inkl. två lock 4 x 8 liter 
+ 2 x 2,8 liter.

CUBE SMART 600 passar till skåpsbredd 600 mm. 
555b x 210h x 470d mm. Inkl. två lock 3 x 8 liter 
+ 1 x 2,8 liter.

CUBE SMART 400 passar till skåpsbredd 400 mm. 
355b x 210h x 470d mm. Inkl. två lock 2 x 8 liter.

KÄLLSORTERING

CUBE Smart i silver är ett nytt och smart källsorterings-system som även får 
plats i låga lådor.

CUBE S är ett elegant utformat avfallssystem med 
gott om extra kärl och förvaring.

Finns i vit och silver för att matcha kökets skåp 
och lådor. Sidorna av metall fungerar även som 
avdelare i lådan. Monteras enkelt i botten av 
lådan. Passar lådor av både trä och metall.

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING

CUBE S MED MATHILDA/HANDYBIN är en praktisk kombination för källsorterings.
HandyBin kan du lyfta ur och enkelt ta med till återvinningscentralen. 
Tvättbart tyg med gummerad insida gör rengöringen enkel. MatHilda är 
en unik och patenterad behållare för påsar med organiskt mat-avfall. Den 
luftiga utformningen ventilerar påsen och minimerar fukt och odör.

Finns i silver i höjd 305 och djup 416 mm.

Passar till skåpsbredd: 
400 mm: Inkl. 1 x MatHilda, 1 x 12 liter inkl. lock
600 mm: Inkl. 1 x MatHilda, 1x HandyBin, 1 x 12 liter inkl. lock
800 mm: Inkl. 1 x MatHilda, 1x HandyBin, 2 x 12 liter inkl. lock, 1 x 2,8 liter.

MATHILDA är en unik och patenterad behållare för påsar med organiskt 
matavfall. Den luftiga utformningen ventilerar hela påsen och minimerar 
fukt och dålig lukt.

Finns i grön i storleken 240b x 275h x 195d mm. Monteras på skåpsluckans 
insida. Inkl. skruv.

HANDY COLLECTOR är ett perfekt komplement för förvaring av papper, flaskor, 
burkar m.m. Du kan lyfta ur väskan och ta med den till återvinningscentralen.
Den höga varianten kan bland annat användas som tvättkorg där 
hela familjen kan sortera sin tvätt. Tvättbart tyg med gummerad insida.

Finns i silver i storlekarna 270b x 200h x 440d mm samt 270b x 500h x 440d mm.



1716

HAGAKÖKET

SELECT 1 i silver är en avfallskorg med upphängning 
för vänster eller höger sida. Inkl. monteringsbleck. 
Min. dörrbredd: 400 mm.

Storlek: 290b x 295h x 190d mm. Volym: 12 liter.

SELECT COMBO i silver har två avfallskorgar på 
en stabil släde. Det mindre kärlet monteras på 
dörren. Mycket förvaring som tar lite plats.

Storlek: 290b x 325h x 450d mm. 2 x 12 liter, 1 x 8 
liter. Utan lock.

SELECT SIDEFIX i silver är en sidomonterad källsortering 
med stabil släde. Båda hinkarna följer med ut med 
ramen.

Storlek: 343b x 420h x 480d mm. Inkl. släde och ett 
lock. 2 x 17 liter. 

Utdragsarmen monteras i luckan 
och passar till SELCET 2.

SELECT 2 i silver har en bottenmonterad stabil 
släde och två kärl. Hela släden kan dras ut ur 
skåpet. Storlek: 315b x 365h x 460d mm. Inkl. ett 
lock. 2 x 17 liter.

SELECT 3 i silver har samma släde som SELECT 2 
men med tre kärl istället för två. MatHilda passar 
till SELECT 3. Storlek: 315b x 365h x 460d mm. Inkl. 
ett lock. 2 x 13, 1 x 6 liter.

DINA TILLBEHÖR FÖRVARING & ÖVRIGA TILLBEHÖR

ÖVRIGA TILLBEHÖR

SOCKELBEN i plast stål, justerbara i 
höjdled inkl. clips till sockel. 4st. 

VENTILATIONSGALLER med justerbar 
höjd. Utformad så att du inte kan se 
genom gallret. Finns i rostfritt i bredd 
598 och 1198 mm samt aluminium 
och vit i bredd 598 mm. Höjd 32-125 
mm och djup 25 mm. 

VENTILATIONSGALLER i vit aluminium. 
Bredd: 500 mm.

HYLLBÄRARE inkl hyllsäkring BARNBESLAG i vit för luckor 
och lådor 

SOCKELBEN i rostfritt stål, 
justerbara i höjdled.

STÖD- BARBEN FLAT i 
aluminium. Höjd 170 mm.

PLASTBOTTEN för diskbänkskåp. 
Finns i bredd 50, 60, 78 och 80 cm.

BÄTTRINGSFÄRG 
med pensel. 
Finns i  S0500-N, 
S0502-Y, Grå, 
Grön & Svart.

DÄMPARE till överfalsad lucka POPOUT inkl. 2st ggj SOCKELSKARVBESLAG vit SOCKELHÖRN vit U-PROFIL Takanslutning 
Vit L=3000mm 

U-list i silver för sockel L=2400 mm KRÖNLIST HAGA  
finns till Lantkök

KRÖNLIST DEKOR  
finns till Lantkök

KRÖNLIST ALUMINIUMLISTER &  
VINKELSKARVBESLAG
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LJUS I  HARMONI

Vår passion för att sprida ljus har placerat oss i nordisk framskjuten position de 
senaste fyrtio åren. Vi är glada över att  er än vi fått upp ögonen och inspirerats 
av ljusets fantastiska egenskaper. Att möblera med ljus är en konstform som 
till vår förtjusning uppskattas av allt er. Rätt placerade ljuskällor förändrar vår 
inomhusmiljö och skapar trivsel. Det handlar inte enbart om estetik utan också 

om paketerade tekniska lösningar. 

Vi är övertygade om att du ska hitta något som tilltalar just dig från vårt unika 
belysningssortiment.

DINA TILLBEHÖR
B e l y s n i n g  o c h  s m a r t a  e l - t i l l b e h ö r

DINA TILLBEHÖR BELYSNING



2120

HAGAKÖKET

MOOD HE SLAVE är en utanpåliggande och seriekopplingsbar bänk- & 
skåpsbelysning. 

MOOD HE MASTER är en utanpåliggande och seriekopplingsbar bänk- & 
skåpsbelysning med integrerad touchdimmer.

Båda kan seriekopplas i master/slave-konfiguration (max en master med 
touchdimmer upp till 3000 mm) eller som helt fristående. Monteras utanpå-
liggande och har ett kristallklart homogent ljus utan synliga dioder. MOOD 
HE TDM har en integrerad touchdimmer för steglös justering av ljusstyrkan. 

Mood He finns i aluminium i längderna 450, 600, 800 och 1000 mm. 

STELLA II lanserades några år efter 2011 då den första LED-spot Stella 
lanserades med COB-teknik. Originalet satte en ny standard på LED-
belysning. Detta gällde inte bara design och funktion utan också kvalitet. 

Stella II har en diameter på 60 mm och finns i rostfri look. 

STELLA FLAT är en uppdaterad version av Stella II av samma höga kvalitet 
och design, men med ett infällnadsdjup på minimala 9 mm. Den nya 
armaturen, som är 4 mm tunnare, ger större marginal vid montering i t.ex. 
hyllor och stommar.

Stella Flat har en diameter på 60 mm och finns i rostfri look samt vit. 

BÄNKBELYSNING

POLAR är en supertunn LED-belysning helt av aluminium, endast 4 mm i 
tjocklek, som är perfekt att sätta under hyllor och köks-skåp. Med sin fasta 
installation i direktkontakt med väggen blir kabeln enkel att fästa bakom 
t.ex. skåpet och man undviker onödig håltagning.

Polar finns i rostfri look i måtten 190x70x4 mm.

ATOM är en kraftfull, infälld LED-spot utan synliga dioder och med ett 
infällnadsdjup på endast 8 mm.

Atom har en diameter på 68 mm och finns i rostfri look, vit och svart. 

DINA TILLBEHÖR BELYSNING

SKÅPBELYSNING

LED-STRIPS

SMALLY XS PLUS är en ny serie LED-spots med fantastiskt ljus utan synliga 
dioder och ett unikt plug & play-system med snabbkopplingar för enklare 
kabeldragning.

SMALLY XS IP44 är en ny serie LED-spots med ett fantastisk ljus, utan synliga 
dioder och IP44-klassad för montering i våtutrymme. 

Smally har en diameter på 64 mm och finns i rostfri look, krom samt vit. 

LEAF DR HE är ett snyggt och modernt belysningssystem som monteras på 
insidan av skåp med dolda fästen och skruvar. Belysningen har en sensor 
som automatiskt stänger av eller på ljuset när lådan stängs och öppnas.

LEAF finns i aluminium och passar i skåp med bredd 600, 750,800, 900, 1000 
och 1200 mm som har en stomtjocklek på 16,18 och 19 mm.

FLEXY LED SEH4 är en extremt tunn LED-strip med kantljus gör den utmärkt 
för infällnad i garderober, bokhyllor och skåp. Tillverkad i mjuk följsam silikon 
behöver den inte fästas på egen hand utan trycks in i fräst spår. 

Flexy finns i vit i längderna 1000, 2000 och 2500 mm.

FLEXY LED CR IP44 och FLEXY LED HE IP44 ger dig stora möjligheter till en 
varierad belysningsmiljö. Ett utmärkt val oavsett om du vill använda den 
till dekorations- och/eller funktionsbelysning. Placera LED-strippen öppet 
eller dolt, högt eller lågt, krokigt eller rakt. LED-stripen har självhäftande 
baksida för enkel montering. 120 dioder per meter.

CR IP44 12V finns i vit i längderna 250, 500 och 1000 mm.

HE IP44 24V finns i vit i längderna 500, 1000 och 2000 mm.
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SMARTA EL-TILLBEHÖR

SENSOR SWITCH CC 12-24V är en Colour Control 
funkion med en diameter på 66 mm.

FJÄRRKONTROLL CC SR-2833 används tilllsammans 
med mottagare SR-2501 för att kunna variera färg-
temperaturen och dimra ljusstyrkan. Fjärrkontrollen 
har en matt finish till ytan och är batteridriven. 
Hållare till fjärrkontrollen medföljer. 

MOTTAGARE SR-2501 används ihop med Fjärrkontroll 
CC SR-2833 för att justera färgtemperaturen. 
Mottagaren har minnesfunktion och kan användas 
tillsammans med upp till tio stycken fjärrkontroller.

CALL-ME 2.0 12-24V är en fjärrstyrd On/Off dimmer  
med minnesfunktion. Call-Me 2.0 tänds på samma  
ljusnivå som när den släcktes och släcker 
automatiskt efter 18 timmar. Inklusive koppingsplint.

Finns i vit och rostfri look med en diameter på 36 mm.

PUSH TRYCKKNAPP är återfjädrande och kan 
monteras utanpåliggande eller infälld. 

Finns i vit och rostfri look med en diameter på 66 mm.

DIMMER CAPSENS 12-24V är en dimbar elektronisk 
strömbrytare avsedd för dold montering på baksidan 
av trä, plast eller glas (ej metall). Aktiveras genom att 
enkelt röra vid ytan som sensorn är monterad på t.ex 
en bänkskiva. Dimrar upp och ner ljuset vid start och 
stop. Tänds på samma ljusnivå som när den släktes 
och släcker automatiskt efter 18 timmar.

Finns i rostfri look med en diameter på 50 mm.

DIMMER PIX & DISTANS kan monteras antingen 
utanpåliggande (med distans) eller infälld (utan 
distans). 

Finns i rosfri look samt krom med en diameter på 
35 mm.

DIMMER TOUCH-ME FW switchar On/Off med 
dimmerfunktion för 12V och 24V LED-belysning. 
Håll fingret på dimmern för reglering av ljusstyrkan. 
Nudda vid dioden för tändning eller släckning. 
Tänds på samma ljusnivå som när den släcktes och 
släcker automatiskt efter 18 timmar.

Finns i vit och aluminium look i storleken  
35x35x15 mm.

DIMMER DOT FW switchar On/Off med 
dimmerfunktion för 12V och 24V LED-belysning. 
Håll fingret på dimmern för reglering av ljusstyrkan. 
Nudda vid dioden för tändning eller släckning. 
Tänds på samma ljusnivå som när den släcktes och 
släcker automatiskt efter 18 timmar.

Finns i aluminium i storleken 31x38x9 mm.
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IR-SENSOR DOT IR FW 12-24V är en infraröd 
rörelsesensor för skåp, garderoboer och lådor. 
Sensorn tänder belysningen när luckan öppnas och 
släcker när den stängs. Utanpåliggande montering.

Finns i aluminium i storleken 31x38x9 mm.

IR-SENSOR FW 12-24V är en infraröd rörelsesensor 
för skåp, garderoboer och lådor med två funktioner. 
Kan monteras  utanpåliggande eller infälld. Sensorn 
känner av rörelse inom 5 cm och stänger av eller 
slår på strömmen. Sensorn tänder belysningen när 
luckan öppnas och släcker när den stängs. 

Finns i vit i storleken 62x16x12 mm.

RÖRELSESENSOR IFR V09 är en strömbrytare med 
infraröd sensor. Känner av rörelse inom ett större 
konformat område. Ställbar timer från 10 sekunder 
till 3 minuter. Om ingen rörelse känns av inom 
tidsintervallet släcks belysningen.

Finns i vit med en diameter på 24,5 mm.

IR-SENSOR SIMPLY ON/OFF är en strömbrytare 
med infraröd sensor. Känner av kroppsvärme på ett 
avstånd av 50 mm. 

Finns i svart med en diameter på 14 mm.

COMBO SENSOR V10 och Sensor surface (C) 20˚ 
Elektronisk strömbrytare för styrning av 1, 2 eller 3 
LED-ljuskällor med 12V eller 24V. Sensorerna fungerar 
självständigt eller i kombination med varandra 
beroende på vilket av de tre programmen du väljer 
med hjälp av styrenheten.

Systemet lämpar sig väl för garderober, köksskåp, 
stora lådor och liknande. Tändning sker omedelbart 
vid öppning av dörr/lucka/låda, medan släckning 
sker med 5 sekunders fördröjning vid stängning. Om 
dörren/luckan/lådan står öppen i mer än 30 min 
släcks alla ljuskällor automatiskt.

En sensor placeras vid varje dörr sedan kan du 
genom att välja ett program ställa in hur sensorena 
ska styras. Sensorns räckvidd: 5-40mm.

Max 50 mm

EVOLINE POWERPORT är en designad strömpelare 
som monteras i bordsskiva, bänkskiva eller skåp. 
Powerport finns också i blankpolerad aluminium 
med lysdioder. 

Finns i 2 och 3 uttag i aluminium och svart i höjden 
287 mm. 

POP-UP POWER 3 är en praktisk pelare som 
monteras i bords- och bänkskivor. Lätt att dölja 
tack vare pelarens små dimensioner (60 mm). 
Pop-Up design; tryck ner pelarlocket och pelaren 
”poppar upp”.

Finns i 3 uttag eller 2 uttag med 2 USB-kontakt i 
aluminium i höjden 225 mm. 

POWER BOX ELUTTAG-3 CORNER USB har en juster-
bar höjd och monteras i hörn.

Finns i 3 uttag med 1 USB-kontakt i rostfritt stål i 
höjden 460-580 mm. 

TWIST är anpassad för användning i kök, kontor, skolor, hotell med mera. 
Med sin kompakta konstruktion och sitt låga infällnadsdjup (40 mm) 
passar Twist i de flesta bordskivor, överskåp, köksbänkar mm. När Twist inte 
används döljer skivan uttagen, vid användning roteras skivan och ut-tagen 
kan användas.

Finns i rostfritt stål med en diameter på 115 mm.

DINA TILLBEHÖR SMARTA EL-T ILLBEHÖR

BACKFLIP syns i stängt läge bara som en tunn platta på bänkskivan. Med 
en enkel fingertryckning vänder Backflip 180 grader. Backflip kan även 
monteras på sidan av ett skåp.

Backflip har två 230V/16A uttag och en USB-kontakt. Uttagen sitter säkert 
ovanför arbetsbänken och ger större skydd mot vätskespill.

Finns i rostfritt/svart eller helt i svart i måtten 225,2x104,8 mm.



På LG Collection är vi specialiserade på bänkskivor. I mer än 40 år har vi introducerat 
nya material och smarta lösningar i svenska kök, och vår kollektion förnyas hela 
tiden med spännande valmöjligheter. När du väljer en bänkskiva från oss får du del 
av hela vårt yrkeskunnande. 

Hos oss kan du välja bänkskivor och stänkpanel i laminat, massivträ, sten, HI-MACS® 
och glas.  Vi har även ett stort sortiment med diskhoar, allt för att du ska kunna få en 
bänkskiva skräddarsydd efter just dina behov.

SKRÄDDARSYDDA BÄNKSKIVOR

SKRÄDDARSYDDA 
BÄNKSKIVOR

Bänkskiva och Stänkpanel i laminat Minerva Grey 6247D

DU KAN
FÅ ALLA VÅRA 
LAMINAT SOM 
STÄNKPANEL!

www.lgcoll.se

Inspireras och testa olika möjligheter med vårt nya 
inspirationsverktyg på www.lgcoll.se





Decodesign och Decolight
Utforma enkelt din egen diskbänk

Rostfri interiör
Hyllor, möbler och detaljer med hög finish

Insatsbänkar och diskhoar
Klassiskt eller modernt – valet är ditt

Tillbehör
Smarta och snygga för en enklare vardag

Det sägs att omsorg om detaljerna avgör kvaliteten. Vi kan inte annat än 
att hålla med. Ditt kök är värt samma omsorg. Hos oss kan du själv designa 
din diskbänk direkt på vår webb eller välja bland vårt stora utbud av olika 
modeller och tillbehör. Allt tillverkat med samma omsorg om detaljerna 
som du visar i ditt val av kök. 

Välkommen till DecoSteel – rostfri design!

DE LUXE

Södra Ekeryd 115, 314 93 Hyltebruk
Tel 0345–406 40    info@decosteel.se    decosteel.se

Det kan låta märkligt men lite så är det. I trakten 
runt Hyltebruk finns en lång tradition av att 
använda rostfritt stål. En tradition som vi på 
Decosteel i högsta grad lever upp till – och 
utvecklar. Vi skapar unika produkter helt enligt 
våra kunders önskemål. 

Så när du ska byta diskbänk – tänk Decosteel.  
Ett val du inte behöver ångra. Vi lovar.

ROSTFRITT  
I GENERNA

DISKBÄNKSREALISM 
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Intra Designstudio 2.0

Form och funktion
Två sidor av samma sak. Det ena 
förstärker det andra. Traditioner 
och estetik hand i hand. Typiskt för 
skandinavisk design.

Med Intras specialprogram kan du 
enkelt designa din egen heltäckande 
diskbänk! Intras nya ritprogram bygger 
på framtidssäker teknik och har en 
modern, responsiv design som fungerar 
både i dator, surfplatta och smartphone.  
Du hittar programmet på  
www.intra-teka.com

Alla våra diskbänkar tillverkas i Sverige 
av personal med lång erfarenhet och 
stor kunskap om produkterna. Vår 
produktion och produktutveckling har 
vi i våra egna lokaler i Mölntorp 1,5 mil 
utanför Västerås. En sak som vi lärt 
oss av erfarenhet är att det inte bara 
är ytan på diskbänken som är viktig. 
Undersidan är minst lika viktig. Därför 
använder vi plattor av MDF under för 
att göra bänken stabil. Vi limmar även 
en extra förstärkning under blandaren 
för att stötta upp stora, höga och 
tunga armaturer. Vi använder en 1,0 
mm tjock plåt till våra anpassade 
standarddiskbänkar. 

Allt det här ingår när du köper en 
diskbänk från Intra. Kvalitet, design och 
svenskt hantverk.
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Atlantic lådor Qube lådor

Kanter anpassad standarddiskbänk

Standardkant 3
30 mm eller 40 mm

Rak kant 7
30 mm eller 40 mm

              www.intra-teka.com

Nyhet!
Finns nu även 
med urtag för 

häll.



Vitvaror från Cylinda 
som förenklar din   
vardag

Cylinda är ett svenskt varumärke som tillverkar produkter som kyler din mat, värmer 
din middag, diskar ditt porslin och tvättar dina kläder. Det är snygga, effektiva och 
energisparande vitvaror anpassade för de svenska hemmen utan onödiga finesser, 
som gör din vardag både enklare och bekvämare. Vår ambition är att förse dig med 
pålitliga och funktionella produkter utan onödiga finesser. Som hjälper dig både idag 
och imorgon – år efter år efter år. Cylinda har rötterna i Västergötland och började 
med tillverkning av tvättmaskiner i Vara 1958. Cylinda är ett varumärke som ägs av 
Elektroskandia Sverige AB.

www.cylinda.se
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energisparande vitvaror anpassade för de svenska hemmen utan onödiga finesser, 
som gör din vardag både enklare och bekvämare. Vår ambition är att förse dig med 
pålitliga och funktionella produkter utan onödiga finesser. Som hjälper dig både idag 
och imorgon – år efter år efter år. Cylinda har rötterna i Västergötland och började 
med tillverkning av tvättmaskiner i Vara 1958. Cylinda är ett varumärke som ägs av 
Elektroskandia Sverige AB.

www.cylinda.se
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Hur hade det varit utan handtag på dörrar och lådor? Eller belysning i 

garderober och skåp? Visst hade tillvaron genast blivit lite krångligare. 

Men förutom att fylla en rent praktisk funktion kompletterar detaljerna 

den övriga inredningen och visar personlighet och temperament hos 

den som skapat rummet.

Vi på Beslag Design har koll på de senaste trenderna och på det som 

håller stilen i en evighet. Detaljer som tål livet. Som mjukar upp eller 

stramar till, som sticker ut eller smälter in. Hos oss hittar du handtag, 

belysning, ben, förvaring, knoppar och beslag. Små saker som gör  

stor skillnad. Detaljerna som gör helheten med andra ord. 

beslagdesign.se

Hur vore livet utan detaljer?

BD_annons_Hagaköket_430x275mm.indd   2 2018-09-05   13:50
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BYGG IN BEKVÄMT
Det är viktigt att bygga in ugn och mikro i bekväm 
arbetshöjd. Kanske är det ännu viktigare att 
bygga in diskmaskinen i rätt höjd så att det är 
enkelt att plocka  i och ur disken. Undvik att 
sätta diskmaskinen i ett hörn eftersom luckan då 

blockerar andra skåp.

KÖKSÖ
En köksö ger arbetsytor och mer förvaring. Om 
spishällen byggs in i köksön krävs en mer kraftfull 
fläkt. Bygger du in en vask slipper du lyfta kokande 
vatten från ön till den ordinarie vasken. En köksö 
tar plats, har du ett mindre kök kanske den kan 

placeras mot en vägg.

BÄNKYTOR
Vi rekommenderar generösa bänkytor. Arbetsytan 
mellan spis och vask bör vara minst 80 cm. 
Hagakökets samarbetspartners erbjuder bänkskivor 
i såväl sten och trä som rostfritt och komposit. Välj 
det material som passar dina behov bäst och som 

harmonierar med den övriga köksinredningen.

på ett lyckat kök

RECEPT

VITRINSKÅP 
Många av Hagakökets luckor finns också som 
vitrin. Undvik att placera ett vitrinskåp nära spisen 
eftersom stekoset ger fettbildning på glasrutorna.

INTEGRERING FÖR HELHET
Att förse vitvarorna med snickerilucka kallas 
integrering. Det ger ett snyggt och enhetligt intryck.

HÖJ FLÄKTEN
Höj gärna fläktkåpan så att du får mer plats och 

bättre översikt över grytorna.

PRAKTISKA YTOR
Det är bra med en bänkyta intill kyl- eller högskåp. 
Praktiskt när du plockar ur matkassen eller för att 

ställa heta plåtar på.

TÄNK UTANFÖR KÖKET
Hagakökets luckor och övriga produkter kan 
användas även utanför köket. Bygg ett vitrinskåp, 
inred tvättstugan eller skapa bra förvaring i hallen, sov- 
eller vardagsrummet. Du får en snygg design-linje i hela 

hemmet. Eller varför inte på kontoret?

HAGAKÖKET | TEL: 010-49 83 501 | INFO@HAGAKOKET.SE 

Hagakökets sortiment utvecklas löpande. Denna katalog är vägledande i sortiment 
och utföranden och avvikelser kan förekomma. Vissa köksbilder innehåller tillval och 
utrustning som inte tillhandahålls av Hagaköket. Reservation för feltryck. Kontakta 

våra återförsäljare som hjälper dig med produktinformation och pris. 
Design av 2A3E Design.
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