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Eget snickeri gör dina
drömmar möjliga
Byt skåpluckor – få nytt kök
Minska hushållssoporna.
Tänk på miljön, skaffa
avfallskvarn.

Vattensäkert kök ett
krav från Boverket

Vi hjälper dig
välja bänkskivor
Kauko tipsar om möjligheter och fallgropar!
Besök vår köksutställning vid Globen

”Titta in till oss
så hjälper vi dig.
Vi har löst just
ditt köksproblem
många gånger
tidigare”
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Hej!
Låt oss på Culimar hjälpa dig att förverkliga
dina köksdrömmar.
Vi har 25 års erfarenhet och vet vad som är
möjligt, vilka trender som råder och var de
värsta fallgroparna finns.
Välkommen till vår utställning vid Globen i
Stockholm, här kan du titta, prova och känna
på allting i levande livet.
Att bygga om köket är att bygga om i hjärtat. I köket slår
hemmets puls som mest och bäst. Alla drömmar ska förverkligas, allt det gamla och tungarbetade ska ut och allt
det nya som förenklar din vardag och fest ska in.
Vi hjälper dig att bygga dina drömmar; aldrig tidigare har vi
haft så många kök att erbjuda. Köksinredning, bänkskivor
av allra högsta kvalitet, köksluckor, skåp, blandare, diskbänkar och massor av olika kombinerbara lösningar som gör
ditt nya kök till just ditt.
Du behöver aldrig vara rädd för att hitta ditt eget kök hos
din granne.

Hela köket, från början till slut
Vi är så kända för vårt breda kvalitetssortiment av bänkskivor att själva köken ibland kommer i skymundan. Hos oss
finns allt från hela köksinredningar till alla viktiga detaljer
som gör köket fullständigt; gångjärn, knoppar och handtag,
blandare, fläktar, etc.
Vi hjälper dig dessutom med alla goda råd och byggbeskrivningar du behöver.
Hos Culimar får du service, sortiment och design och slipper
onödiga mellanhänder.

Culimar är köksspecialisten som inriktat sig på att ge god
service och ett brett sortiment till små byggföretag och privatpersoner som själva renoverar eller bygger sitt kök.
Vårt sortiment är hämtat från de bästa svenska och finska
leverantörerna. Skåp, luckor eller beslag. Hos oss hittar du
alla de detaljer som gör köket till hemmets trevligaste rum.

Hos oss får du alla råd du behöver
Hos oss kan du dessutom få alla råd du behöver, vi kan det
mesta om kök efter drygt tjugo år i branschen. Vi kan också
hjälpa till med monteringen av din nya köksinredning om
du vill. Det är du som bestämmer.
Besök vår utställning och vårt hämtlager så kan vi visa mer
av vad Culimar kan erbjuda när det gäller modern köksdesign, flexibilitet och servicevilja.
Det är lätt att komma till oss med bil och du lastar och lossar bekvämt.
Köp vad du behöver hos Culimar så slipper du onödiga mellanhänder.
Välkommen till Culimar, dig egen köksgrossist!
Kauko Lindstedt

2

Culimar – Köksgrossisten

Innehåll
Välj rätt material

sid 4–7

Planera rätt från början

sid 8

I vilken ordning ska man renovera köket?

sid 9

Välj skåpstommar

sid 10–15

Stort sortiment skåpluckor

sid 16–17

Byt skåpluckor – få nytt kök

sid 18–19

Bänkskivor som höjer trivseln

sid 20–21

Vi hjälper dig välja bänkskivor

sid 22

Så underhåller du bänkskivorna

sid 23–25

Ny design av utdragssystem

sid 28

Nya generationens gångjärn

sid 29

Måttbeställ din diskbänk hos oss

sid 30–31

Vårt eget snickeri

sid 32–35

Så här monterar du ditt Culimar-kök

sid 36–43

Vattensäkert kök

sid 44

Källsorteringssystemet EkoLine

sid 45

Braskaminer

sid 46

Fläktar

sid 47

Öppettider:
Våra öppettider hittar du på www.culimar.se
OBS! På lördagar har lagret stängt och
inga lagervaror kan lämnas ut.

Culimar – Köksgrossisten 3

Inspired by design. Diskbänkar från Intra.
Intra har en mycket lång tradition inom produktutveckling
och design. Intra är ett företag med specialkompetens när
det gäller rostfritt stål och utvecklar produkter för kök och
offentliga sanitetsutrymmen. Med ständigt fokus på kvalitet
och design har Intras innovativa produkter vunnit priser och
utmärkelser genom att förena estetik med god funktionalitet.
Välj en Intraprodukt du också!
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Culimar samarbetar med
Designmäklarna i Umeå
med nytt designkoncept
Culimar säljer Designmäklarnas mönsterkollektion på stänkskydd i återvunnet kraftpapper och på köksluckor, lådfronter
samt tapeter. Med formgivare från New York, Stockholm,
Lerum, Umeå, Skellefteå, Köpenhamn och Norrköping blir
uttrycken både spännande och breda.
Hör med oss på Culimar hur du kan lyfta ditt kök med hjälp av
Designmäklarnas kreativa koncept

DEN MODERNA MÄNNISKAN KRÄVER större

utrymme och fler arbetsytor i köket. Och vare sig man har ett
stort familjekök eller en liten kokvrå, så är det på bänkskivorna
som tunga matkassar och kladdig disk hamnar flera gånger om
dagen. Bänkskivorna är de mest utsatta ytorna i köket och det
gäller att välja ett material med lång livslängd.

Trä
Massivt trä till bänkskivor är en riktig klassiker. Det finns cirka
25 olika träslag som används till bänkskivor i kök. De vanligaste
träslagen är ek natur, amerikansk och europeisk valnöt, bok och
ask. Träslagen har olika hårdhet och de hårdare träslagen är
mindre känsliga för värme och vätskor. Jatoba och Merbau är
några av de hårdare träslagen. Den vanligaste behandlingen
av träbänkskivor är linolja och hårdvaxolja, linoljebehandlade
bänkskivor kräver regelbundet underhåll om man vill behålla
den vackra sidenmatta ytan. Hårdvaxoljade bänkskivor får en
lackliknande yta som kräver minimalt underhåll. För att förhindra brännmärken kan man fräsa in några stålstänger eller
en bit granit som avställningsyta i anslutning till spishällen.
Träbänkskivor åldras med värdighet och ger ett varmt intryck
i ditt kök. Kom ihåg att trä är ett levande material som rör sig
och att det därför är viktigt man följer måttoleranserna i monteringsanvisningarna.

Rostfritt
Förut var rostfritt stål starkt förknippat med diskbänkar, men de
senaste åren har det även börjat dyka upp i de svenska hemmen
och inte enbart som diskbänksmaterial. Rostfria bänkskivor är
nämligen både trendiga, tåliga och praktiska. En lättare yta att
hålla ren finns nästan inte, men det finns också nackdelar.
Hög värme kan till exempel orsaka bucklor som kan vara svåra
att räta ut och fingeravtryck syns väldigt lätt på en rostfri yta.
Den rostfria bänkskivan går att få både blank- och mattpolerad.

”Hur du sköter dina träbänkskivor den första tiden är
helt avgörande för hur de ser
ut om tio år”
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Laminat
Högtryckslaminat består av impregnerat papper som har pressats samman under mycket högt tryck och hög temperatur.
Tunt laminat limmas på till exempel en spånskiva eller en MDFskiva medan tjockare laminat, så kallat kompaktlaminat, inte
behöver något underlag. Laminat är ett reptåligt material som
tål nötning under många år. Ytan tål även värme bra, men lägg
alltid ett skydd under kastrullen för säkerhets skull. Materialet
är underhållsfritt, spiller du på det är det bara att torka av med
en trasa och rengöringsmedel.
Skivorna finns i ett stort antal olika färger, mönster och i olika
tjocklekar. Det finns till exempel laminatskivor i sten- och träimitation, enfärgat, högblankt, mönstrat och matt. Dessutom är
laminat ett förhållandevis billigt material.

Sten
Sten är ett extremt hårt naturmaterial som är mycket tåligt och
motståndskraftigt mot hetta, nötning, fläckar och dylikt. Den
vanligaste färgen är melerad gråsvart, men det finns många
nyanser och tjocklekar att välja på. Inom kategorin stenskivor
hittar vi granit som är ett populärt val av bänkskiva och som
även tål värme och stötar mycket bra. En granitbänkskiva bör
impregneras med ett till fem års mellanrum, beroende på stensort och hur bänkskivan används. Granit bryts i stenblock som
är upp till 2,5 meter långa. Dessa sågas sedan upp i skivor. Detta
innebär att det är mycket sällsynt med granitskivor som är längre är 2,4 - 2,5 meter. Nackdelarna är att trots att de tål värme tål
de inte alltför hög värme. En kall stenskiva kan spricka om man
ställer en varm stekpanna direkt på den.

”Du kan även få din
bänkskiva i Sigvard
Bernadottes klassiska
’virrvarr’-mönster från
1958. Ger skön nostalgikänsla i köket”
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Marmor
Marmor har inte samma
egenskaper som graniten.
Den är mjukare och
porösare och känsligare för
fläckar och repor. Du bör
därför impregnera en marmorskiva för att på så sätt
ge den bättre motstånd mot
syror i mat och dryck.
Den är alltså inte underhållsfri. Många tycker trots detta
att det är en charmig stensort
med ett vackert mönster.
Marmor är nämligen ett
naturmaterial som har olikheter i kornighet, färg och
struktur. Dessa naturbildningar i form av schatteringar, ådror och fläckar skiftar
därför från skiva till skiva.

sorter som består av granitpulver, vilket gör att de har
granitskivans egenskaper
men att de ändå kan göras
tunnare och formas på ett
annat sätt. Om du skulle få
märken i en kompositskiva
kan du slipa bort dessa med
ett fint slippapper. Det mest
kända kompositmaterialet
är Corian som är baserat på
naturliga mineraler, pigment
och akryl och som kan fås i
över 100 färger och utformningar. Genom att det är helt
porfritt är det lätt att hålla
kliniskt rent. Corian är hållbart och står emot fläckar,
vatten och värme väldigt bra.
Vid skada kan ytan repareras och återställas och även
brännmärken går att ta bort.
Nackdelarna är att Corian är
ett relativt dyrt material samt
att det inte tål alltför höga
temperaturer.

Med Okite har man en vacker
och funktionell köksmiljö
under många år. Materialet
är idealiskt för toppar till
köksbänkar och badrum men
även till andra inredningsdetaljer.

Okite är mångsidigt, snyggt
med enastående prestanda
som gör materialet till ett bra
val när du planerar ditt nya
kök.

OKITE
OKITE® är ett speciellt
utvecklat ytmaterial bestående av 93 procent kvarts och
7 procent polyesterharts.
Okite, som tillverkas i Italien,
finns i form av plattor som
mäter 306 x 140 cm med en
tjocklek från 1,3 cm till 3 cm.
Plattorna kan appliceras både
horisontellt och vertikalt och
är lätta att anpassa för olika
projekt.

Komposit
Kompositer är konstgjorda
sammansatta material, där de
ingående materialen var för
sig har helt olika egenskaper
och tillsammans bildar ett
konstruktionsmaterial med
nya egenskaper. I köksbänkar
används oftast en blandning
som består av en tredjedel
akryl och två tredjedelar
naturliga mineraler. De mest
kända kompositmaterialen är
Corian & Hanex.
Det finns också komposit-

Okite är mycket starkt och
långsiktigt hållbart vilket
framkommit genom ett stort
antal fysiska och mekaniska
tester. I jämförelse med marmor och granit är Okite det
klart starkaste materialet och
mycket mer resistent mot
sprickbildning, missfärgning
och brott.
Okite har mycket goda miljöegenskaper och kräver ingen
behandling eller polering.
Materialet kräver inget speciellt underhåll och står sig
mycket bra mot värme och
vätskor.
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Att planera rätt från början betyder
att du sparar tid, pengar och nerver i
slutänden
Har du bestämt dig för att förnya ditt kök kommer du att behöva några tips och goda råd på vägen.
Därför har vi sammanställt den här broschyren för att det skall bli så enkelt och smidigt för dig som möjligt. När man
planerar är det lätt att förivra sig, vilket ofta leder till problem längre fram. Men planerar man ordentligt redan från början
går det löpande lätt även när du börjar bygga köket.
Ägna några minuter åt vår broschyr, det är väl använd tid.

Rita ditt drömkök

Sätt på plats

Släpp loss kreativiteten. Fantisera och
rita. Sätt inga gränser. Hur vill du uppleva ditt kök? Ska det vara en funktionell
arbetsplats, ska det vara en sällskapsmiljö, ska det fungera för barnen?
Från Svensk Byggtjänst kan du skaffa
litteratur om köksinredning eller också
besöka deras permanenta köksutställningar.

I nästa skede är det dags att skruva fast
bänkskåpen och att ställa in spis, kyl
och frys.
Culimar har tagit fram en praktisk lathund som hjälper dig att montera ditt
nya kök, en anvisning som gör att du
undviker alla fallgropar under själva
monteringsfasen. Den finns lite längre
fram i den här skriften.

Dags för inköp

Allt klart

Och så iväg till handlaren för att se och
känna på allting i levande livet. Här kan
du också få en del råd av en erfaren person som vet det mesta om kök och hur
man bygger om. Han kan hjälpa dig med
de delar av planeringen där du känner
dig osäker.

När sedan tapeterna är uppsatta, golvet
lagt och kaklet på plats är det bara att
fylla skåpen och börja möblera.
Visst har det varit roligt och spännande
att se allt växa fram, eller hur? Men den
finaste stunden är säkert när allt är klart
och hela familjen samlas runt middagsbordet i det nya köket till en liten invig-

Lasta bilen full
Kontrollera ännu en gång och komplettera inköpslistan tillsammans med Culimar
om du ändrat dig på plats. Se till att allt
stämmer.
Hela köket finns förpackat i lätthanterliga
kompaktförpackningar, vilket gör det
enkelt att själv transportera.

Fram med skruvdragaren
Fram med skruvdragaren. I princip det
enda verktyg du behöver för att montera.
Tack vare den praktiska monteringsskruven behöver du inga sexkantsnycklar eller
brickor.
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ningsfest. Köket blev precis så fint som
man tänkt sig. Och man kan med stolthet
säga att man har gjort allt själv.

”Kolla var avloppet går ner. Man
kan inte ha en diskmaskin just där”

Lathund: I vilken ordning ska man renovera köket? Bocka för efter hand.
1

Riv ner allting tills du har de råa golv-, vägg- och takytorna
framme. Eventuellt måste rörmokaren komma och koppla
ur diskbänken och elektrikern kanske också behöver
koppla ur någonting.

2

Elektriker utför första etappen av sina installationer; drar
ledningar till nya strömuttag, belysningspunkter med mera.

3

Rörmokare utför första etappen av sina installationer, drar
nya kall- och varmvattenrör samt avlopp till diskbänken.

4

Montera nya ytskikt (gipsskivor, träpanel, golv m.m.) i tak,
på vägg och golv. Lägg golv även under där skåpen skall stå.
Skydda golven noga med skyddspapp.

5

Montera köksinredningen (ej luckorna eller vitvarorna) 		
inklusive bänkskivor och diskbänk.

6

Sätt foder runt fönster och dörrar, golvsockel.

7

Montera ”stänkskydd” (kakel eller likvärdigt) mellan
bänkskiva och överskåp.

8

Måla och tapetsera.

9

Elektriker kopplar in alla strömbrytare, fasta belysnings-		
armaturer och strömuttag.

10

Rörmokare kopplar in diskbänken och ev. diskmaskin.

11

Montera skåpluckorna

12

Ställ vitvarorna på plats och stick i kontakterna

”Glöm inte att
kolla fönsterhöjden
innan du bestämmer dig för att
höja golvet”
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”Passar inte standardmått för alla
dina skåp.
Fråga oss - vi kan
säkert anpassa
dem efter verkligheten”
Culimar har skåpstommar på lager
för omgående leverans!
Hög-, bänk- och väggskåp är tillverkade av 16 mm tjock spånskiva som
är belagd med vit melamin in- och
utvändigt. Samtliga skåpsidor är
genom hål på insidorna förberedda
för inmontering av hyllor, backar,
lådor mm enligt svensk standard.
Skåpstommarna finns på lager för
omgående leverans. Vill du ha stommarna i björk, ek, körsbär, lönn, valnöt eller bok (melamin) är det dock
en beställningstid på ca 6 veckor.
Du kan se vilka storlekar och modeller vi har på de kommande sidorna.

Vi har alltid skåpstommar på lager
för omgående leverans i platta paket
10
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”Alla våra skåp är förberedda för inmontering av
hyllor, backar, lådor etc enligt svenska standardmått”
GARDEROBER
Höjd 2110 mm, Djup 565 mm. Inkl. 1 hylla

Höjd 1950 mm, Djup 565 mm. Inkl. 1 hylla
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

HÖGSKÅP Höjd 1950 mm, Djup 340 mm. Inkl 1 hylla
400 mm

500 mm

600 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

HÖGSKÅP Höjd 2110 mm, Djup 340 mm. Inkl 1 hylla
400 mm

800 mm

500 mm

600 mm

800 mm

HÖGSKÅP FÖR UGN OCH MICRO Bredd 600 mm, Djup 565 mm

2110 mm

Ugn

Ugn

Hörnskåp

Mikro

Mikro

Ugn

Ugn

Mikro

Ugn

Totalhöjd 2240 mm

Mikro

1950 mm + Toppskåp 290 mm

Mikro

2110 mm

1950 mm

1950 mm

Mikro

Ugn

Hörnskåp
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”Oftast blir det billigare att byta hela lådhurtsen
än enbart lådor och fronter”
BÄNKSKÅP
Höjd 720 mm, Djup 565 mm. Exkl. hyllor
200 mm

300 mm

600 mm

300 mm

300 mm

700 mm

400 mm

800 mm

500 mm

600 mm

1000 mm

900 mm

BÄNKHÖRNSKÅP Höjd 720 mm. Exkl. hyllor
1180x565 mm

900x900 mm

900x900 mm

LÅDHURTSAR
Höjd 720, Djup 565 mm

1000x1000 mm
300 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

BÄNKSKÅP LÅDA + LUCKA

SOCKELLÅDOR

Höjd 720, Djup 565 mm

Höjd 150, Djup 500 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

400 mm

500 mm

600 mm

BÄNKSKÅP TVÅ LÅDOR
Höjd 720, Djup 565 mm
400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

GRYTLÅDOR
Höjd 720, Djup 565 mm
400 mm
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500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

”Alla våra skåpstommar är tillverkade av svenska
och finska miljöcertifierade kvalitetsleverantörer”
VÄGGSKÅP
Höjd 700 mm, Djup 340 mm. Inkl. 2 hyllor
200 mm 300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

600X600 mm

Hörnskåp

Höjd 860 mm, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

600X600 mm

Hörnskåp

Höjd 990 mm, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
200 mm 300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

600X600 mm

Hörnskåp

VÄGGSKÅP
Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 5 hyllor
400 mm

500 mm

600 mm

AVSLUTSHYLLOR UPPE

AVSLUTSHYLLA NERE

340x990 mm 340x860 mm 340x700 mm

585x720 mm

600 mm

700 mm

VINHYLLOR
200x990 mm

200x860 mm 200x700 mm

800 mm

ÖPPNA HYLLOR
200x990 mm 200x860 mm 200x700 mm
300x700
300x860
300x990
400x700
400x860
400x990

200x990 mm 200x860 mm 200x700 mm
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”Alla våra skåpstommar genomgår ett
noggrannt kvalitetssäkringssystem”
Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

Höjd 1360, Djup 340 mm. Inkl. 3 hyllor
400 mm

4
4
4

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
VITRINLUCKOR TILL SKÅP

300 mm

400 mm

500 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
600 mm
700SKÅP
mm
VITRINLUCKOR
TILL

800 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
300 mm

400 mm

4

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP

HöjdVITRINLUCKOR
700, Djup 340 mm.
2 hyllor
TILLInkl
SKÅP
300 mm

400 mm

500 mm
Höjd

600
mm 340 mm.
700
mm3 hyllor
860,
Djup
Inkl
VITRINLUCKOR TILL SKÅP

300 mm

400 mm

500 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
600 mm
700SKÅP
mm
VITRINLUCKOR
TILL

Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP

Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
VITRINLUCKOR TILL SKÅP

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

300 mm

400 mm

500 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

800 mm

1000 mm

Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
600 mm
700SKÅP
mm
VITRINLUCKOR
TILL

Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP

Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

500 mm

VITRINLUCKOR
TILL
600 mm
700 SKÅP
mm

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
VITRINLUCKOR TILL SKÅP

400 mm

500 mm

400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
700 mm
mm
VITRINLUCKOR
TILL800
SKÅP

1000 mm
1000 mm

Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP

1000 mm

HöjdVITRINLUCKOR
700, Djup 340 mm.
2 hyllor
TILLInkl
SKÅP
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400 mm

500 mm
Höjd

mm340 mm. 800
860,700
Djup
Inkl mm
3 hyllor
VITRINLUCKOR TILL SKÅP

400 mm

500 mm

400 mm

500 mm

400 mm

500 mm

700 mm

800 mm

Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
700 mm
mm
VITRINLUCKOR
TILL800
SKÅP

1000 mm
1000 mm
1000 mm

Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
700 mm

800 mm

1000 mm

Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
300 mm

400 mm

600 mm

500 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

”Våra skåpstommar är packade i platta paket och är
lätta att transportera vilket är bra för miljön”
VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 700, Djup 340 mm. Inkl 2 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

800 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 860, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

800 mm

VITRINLUCKOR TILL SKÅP
Höjd 990, Djup 340 mm. Inkl 3 hyllor
400 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

800 mm

SKÅP ÖVER KYL OCH FRYS Bredd 600 mm, Djup 565 mm. Exkl hyllor. Inkl löstagbar rygg.

Höjdmått
220 mm

290 mm

340 mm

400 mm

440 mm

490 mm

540 mm

600 mm

700 mm

640 mm

TOPPSKÅP Höjd 290 mm, Djup 565 mm
400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

TOPPSKÅP Höjd 290 mm, Djup 340 mm
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

290 mm

Hörnskåp

TOPPSKÅP Höjd 600 mm, Djup 340 mm

TOPPSKÅP Höjd 572 mm, Djup 340 mm
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

600 mm
Höjd
600 mm
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Kolla in våra köksluckor.
Ditt kök ska inte se ut som
alla andras

P

å vår hemsida, www.culimar.se, visar vi hur du, bland
annat med hjälp av våra attraktiva köksluckor, kan matcha
och kombinera för att skapa ditt önskekök, det spelar ingen
roll vad du gillar, hur du vill att det ska se ut; på ytan och alla
praktiska lösningar på insidan. Hos Culimar finns allt från köksluckor till skräddarsydd köksinredning och i vår köksbutik och
utställning kan du titta och känna dig för, vad du gillar bäst.
Culimar är köksspecialisten som gör allt för att du ska bli nöjd
med ditt nya kök och den service vi ger dig. Vår affärsidé
handlar inte om att vara rikstäckande och störst eller att vara
ett utflyktsmål med köttbullar på menyn. Vi vill bara vara bäst
på att ge dig, just dig, ett unikt kök som passar din familj, utan
fördyrande mellanhänder men med ett stort mått av yrkeskunskap och servicevilja.
Alla som jobbar på Culimar kan sitt yrke ut i fingerspetsarna
efter snart 25 års arbete med kökslösningar; stora och små,
lantkök eller de senaste trendköken, den senaste blandarteknologien och de innovativa tillbehören.
Culimar är en del av utvecklingen, det är vi som ser behoven,
löser problemen och sätter nya produkter på marknaden.
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Komponera ditt kök efter eget huvud med hjälp av vår expertis om köksinredning och breda sortiment av exempelvis
köksluckor och andra köksrelaterade produkter.

Så här sköter du om målade
luckor på bästa sätt
Fläckar på luckorna torkas bort med
en fuktig trasa. Om fläckarna inte försvinner med enbart vatten kan rengöringsmedel tillsättas. Köksluckorna kan
rengöras med allmänna rengöringsmedel för hushåll. Använd inte kokande
vatten vid rengöring.
Användning av slipande medel och
organiska lösningar är förbjudet.
Luckan kan skadas vid komtakt med
heta material, till exempel heta kastruller eller stekpannor.
Köksluckorna får inte utsättas för rinnande vatten, exempelvis i samband
med montering av luckor i våtutrymmen.

”Titta in till oss så
hjälper vi dig. Vi
har löst just ditt
problem
många
gånger
tidigare”

Hantera luckorna varsamt
när du transporterar och
monterar dem
För lagerhållning av MDF-köksluckor
finns inga speciella krav. Dock får inte
luckorna utsättas för vatten.
Luckorna bör hanteras varsamt och
med omsorg.
Köksluckorna i MDF är känsliga för
stötar, särskilt gäller detta hörn och
kanter.
Hål för handtag eller gångjärn ska borras på ett absolut rent arbetsunderlag.
Skräp på underlaget orsakar lätt repor
på luckan. Speciellt varsam bör man
vara i hanteringen av luckor med
lackad yta.
Smärre färgfel som förorsakats av slitage eller stötar kan reparationsmålas.
Om en djupare ytskada uppkommer
på en målad lucka är denna mycket
känslig för väta. I sådana fall rekommenderar vi att man ersätter den med
en ny lucka.
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Ofta räcker det med att
byta enbart skåpluckorna
för att hela köket ska se
nytt och fräscht ut
Skåpstommar kan hålla i all evighet medan luckorna slits av det dagliga arbetet i köket. Trender kommer och går, luckorna känns kanske både slitna och
omoderna medan stommarna fortfarande fungerar bra.
Då räcker det oftast med att byta luckor och kanske även bänkskivorna för att
få ett nytt och fräscht kök.
Du slipper all byggångest samtidigt som du förnyar ditt hem utan
att det gräver djupa hål i plånboken.
Vi på Culimar har luckor av alla slag, det är bara att komma in
och välja och vraka i vår utställning vid Globen i Stockholm.

”Vi kan tillverka måttanpassade
luckor till vilka skåpstommar som helst”

Snabba fakta
• Alla våra skåpluckor
produceras av svenska
eller finländska tillverkare.
•	Det är oftast billigare att byta
hela lådhurtsen än enbart lådor 		
och fronter
•	Du slipper alla runt-omkring-		
problem och får snabbt ett
nytt och fräscht kök
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Med skjutdörrar kan du
göra allt det du inte kan
göra med vanliga dörrar

Glaspanel i stället för kakel,
ett kreativt lyft för köket

En glaspanel som stänkskydd ger ditt kök en exklusiv känsla som
andas kvalitet och tidlös design.
Med skjutdörrar kan du skapa en interiör med stor variation.
Skjutdörrar kan med fördel placeras där vanliga dörrar med
gångjärn av utrymmesskäl inte kan användas. Komplicerade hörn
och andra trånga utrymmen kan på detta sätt utnyttjas fullt ut.
Skjutdörrarna kan användas som mellanväggar för att dela av
rummet eller för att göra en del av ytan till förvaringsutrymme
med hyllsystem från golv till tak.
Skjutdörrarna finns med aluminiumprofiler, i massivt trä eller
med träram. Du kan välja bland många färger för att de ska passa
just ditt rum och din smak.

Med något av våra utvalda mönster och färger kan du få en
glaspanel med design som passar just ditt kök och skiljer det från
mängden.
Glaspanel är ett utmärkt alternativ till kakel och andra typer av
stänkskydd till kök, och fördelarna är många. Förutom att vara
en vacker, trendig och exklusiv dekoration med design anpassad
för ditt kök, är glaspanelen också ett praktiskt och hygieniskt
skydd som är enkelt att montera och rengöra.Vi använder alltid
härdat glas till våra glaspaneler, som tål alla de påfrestningar som
vardagsköket utsätts för.
Varje kök är unikt. Därför har vi inga standardstorlekar, utan
varje glaspanel måttbeställs för att passa perfekt för det kök den
ska sitta i. Det innebär att vi också kan göra speciallösningar för
eluttag och andra detaljer på väggen.
Glaspanelens motiv sitter på glaspanelens baksida, och du väljer
själv motiv i vårt designgalleri, där vi har en stor mängd färgoch mönstervarianter. Du kan också använda ett eget foto eller
mönster om så önskas.
Du kan enkelt beställa glaspanelen i den storlek och med det
motiv och monteringsbeslag du önskar, och få leveransen direkt
hem till din dörr.
Culimar – Köksgrossisten 19

Bänkskivan är hemmets
främsta arbetsplats...
..men tufft arbetsklimat
ställer höga krav
Varför hittar man en bänkskiva till fyndpris på byggvaruhuset?
Vad spelar det för roll varifrån träet kommer? Och varför spricker den nya skivan efter bara några månader? Att ta sig tid att läsa
det finstilta kan vara den avgörande skillnaden mellan ett lyckat
och ett misslyckat köp. För en omsorgsfullt vald träbänkskiva
kan hålla i 25 år eller mer.
Vare sig man har en kokvrå eller ett stort familjekök, är det just
på bänkskivan som i stort sett allt arbete utförs. Här hamnar
tunga matkassar, vassa bestick, skvättigt stekflott och kladdig
disk om vartannat - flera gånger om dagen. Med tanke på ett
sådant tufft arbetsklimat har man rätt att ställa höga krav vid
valet av bänkskiva. Och, vid närmare eftertanke, har bänkskivan
all rätt att ställa krav på sin ägare.
En bänkskiva av massivt trä tål inte värme och vätskor som en
stenskiva. Den kan inte heller köpas i lika många färger och
utföranden som laminat och akrylsten. Men en träbänkskiva är
oslagbar om man vill ge ett varmt intryck till sitt kök. Och trä är
ett naturmaterial som åldras med värdighet. Varje skiva är unik
i sitt slag och dess utseende kan varieras genom olika ytbehandling, såsom olja eller vax. För gemene man är det dock svårt att
skilja en bra bänkskiva från en dålig. Men med en titt på fakta
från trävaruhandeln, kan även en vanlig konsument göra ett
informerat och gott val. För i korthet är tre saker avgörande för
bänkskivans hållbarhet; virkets kvalitet, dess hantering från skog
till konsument, samt löpande underhåll av bänkskivan.
Olika träslag har olika hårdhet och därigenom hållbarhet. Detta
återspeglas ofta i priset. Men den som någon gång har varit i
färd med att köpa eller byta ut en bänkskiva har med stor säker20
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het kunnat konstatera att prisskillnaden är stor - även om man
jämför bänkskivor av samma träslag. På byggvaruhuset kan man
till exempel hitta oljade bänkskivor av ek till fyndpris. Men det
är just här man bör se upp. För det är faktiskt också skillnad på
ek och ek.

Granska virkets kvalitet
Varje stock innehåller trä av varierande kvalitet, beroende på
varifrån i stocken träet kommer. Inom möbelbranschen brukar
man skilja virkets kvalitet enligt en A-, B- och C-skala. Ju längre
trädet får växa, desto mer kärnvirke bildas och desto bättre blir
virket. Kärnvirke innehåller en lägre fuktighet och får därför en
högre densitet och mörkare färg än andra delar av virket. Genom
sin kompakthet är kärnvirket dessutom mer motståndskraftigt
mot röta och insektsangrepp än det yngre virket, den så kallade
splintveden. Inte helt oviktigt, då virket ofta ligger kvar i skogen
i väntan på vidare transport.

Bänkskivor av hög kvalitet är tillverkade av kärnvirke
Kärnvirket är tätare, hårdare och därmed tåligare - och kan därför naturligt uppfylla de ganska tuffa krav man också bör ställa
på en bänkskiva. När kärnvirket ska utvinnas ur stocken strävar
man efter att få så långa och breda partier som möjligt. Trots det
uppstår en stor mängd spill, vilket innebär en högre kostnad för
slutprodukten.
I bänkskivor av sämre kvalitet finns både kvistar, färgskiftningar
och ibland även rester av trädets bark. Yngre delar av stocken,
splintveden, har alltså använts och den färdiga bänkskivan kan

därmed säljas till en lägre kostnad. Även vid produktion av stavlimmade bänkskivor kan trä av varierande kvalitet - även spill
- användas, eftersom det är just smala och korta träbitar som då
skarvas ihop. Krasst uttryckt: ju smalare stavar, desto lägre krav
har ställts på träets kvalitet. Därför är bänkskivor med många
mindre stavar också ofta billigare.
Föga förvånande kostar alltså en bänkskiva av god kvalitet mer.
I gengäld håller den bra mycket längre.

Alltför fuktigt trä spricker
Tyvärr räcker det inte alltid att man ställer höga krav på virket.
Man måste även försäkra sig om att materialet har torkats enligt
svenska normer. Om inte, riskerar bänkskivan att spricka eller
slå sig då den kommer in i det svenska kökets torra luft.
Efter avverkningen transporteras virket till sågverken. Innan virket blir brädor och plank torkas det i särskilda torkugnar. I stora
delar av Europa nöjer man sig med att torka virket till en relativ
fuktighetsgrad på cirka 14 procent. Men i Sverige ställs tuffare
krav än så. På grund av vårt kalla klimat har svenska snickeriförbundet satt upp en riktlinje för fuktighetsgraden i möbeltorrt
virke på mellan sex och nio procent, just för att den färdiga produkten ska hålla en kvalitet som är varaktig.
Den som köpt en bänkskiva som torkats till alltför hög luftfuktighet kommer med största sannolikhet därmed bli besviken.
Allra värst råkar man ut om produkten dessutom är färdigoljad
från butik, eftersom den alltför höga fuktigheten då redan förseglats inne i träet. Förr eller senare - när solen lyser på eller
när luften blir torr på vintern - kommer en sådan bänkskiva att
spricka.

”Glöm inte att olja skivan regelbundet om
du vill ha den fräsch och snygg under lång tid”
Montering och underhåll avgörande
Trä är ett naturmaterial som fortsätter att leva även efter avverkningen. Träet strävar konstant efter att hålla samma relativa
luftfuktighet som omgivningen och krymper vid låg luftfuktighet och sväller vid hög luftfuktighet. En normal fuktighetsgrad
inomhus ligger på ca 50-60 procent vilket för en bänkskiva brukar medföra en rörelse med ca 1-2 mm på bredden. Ökar fuktigheten till 85 procent kan dock skivan röra sig med hela 10 mm.
Därför är det viktigt att den monteras med möjlighet till visst
svängrum. En bänkskiva bör alltid skruvas fast och inte limmas.
Man bör borra rejäla hål - minst 10 mm - i konsolen eller underskåpets sarg, och kompensera med stora skruvhuvuden eller
brickor. Man bör också se till att det finns 5 mm luftspalt mellan
skiva och bakomliggande vägg.
Ute i naturen utgör träd en naturlig del av det ekologiska kretsloppet. Utan behandling bryts alltså materialet ned. När skivan
monterats ska den omedelbart oljas in för att ersätta den fukt
som gått förlorad. Därefter ska skivan oljas in ett par gånger i
veckan till att börja med, senare någon gång per månad. Hur
skivan sköts de första sex månaderna är avgörande för hur den
ser ut om 10 år.
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Vi hjälper dig att välja
rätt bänkskiva

Plus och minus för olika
bänkskivematerial:
Trä
Pris: Mycket varierande beroende av tillverkare och kvalitet

+
–
–

Ger ett varmt intryck.
Känsligt, blir fläckigt av vätska och värme.
Kräver återkommande underhåll.

Kalksten och marmor
Pris: Dyrt

+
–
–

Tål värme och de flesta vätskor.

	Blir fläckigt av syror som till exempel ättika och vin.
	Blir repat av vassa föremål.

Granit
Pris: Dyrast

Det är skillnad på bänkskivor och bänkskivor

+
–

Du kan köpa bänkskivor nästan var som helst, till extrapris. Om
du inte är så noga med vad du får och hur länge de håller och är
snygga, vill säga.

Laminat

Bänkskivorna är de mest utsatta ytorna i köket och det har vi
på Culimar tagit fasta på. Våra skivor är alltid av högsta kvalitet
och har mycket lång livslängd om du följer våra skötsel-rekommendationer. Dessutom kan du få dina skivor tillsågade på plats
precis så som du vill ha dem, efter dina mått och dina ritningar.
Vi har både specialsåg och kompetent personal som hjälper dig
med det, en stor skillnad från de stora varuhusens såga-självom-du-kan-mentalitet.
Vi är rätt säkra på att vårt system är det mest exakta och kostnadseffektiva alternativet när man tittar på det färdiga resultatet.

Mycket hårt och tåligt material.
Mattslipad granit kräver mer underhåll jämfört med 		
blankslipade.

Pris: Billigt och relativt tåligt

+
–

Finns i många spännande färger och mönster.
Fuktkänsligt. Åldras inte vackert.

Plåt
Pris: Standarddiskbänken är billig, en specialgjord är dyr

+
–

Tålig för vätskor.

	Blir repig och får bucklor om man ställer heta kärl
på plåten.

Akrylsten
Pris: Dyrt

+
–

Fläcktålig och extremt slitstark. Repor kan slipas bort.
För att undvika skador rekommenderas att man 		
använder underlägg, även om ytan sägs
vara värmetålig.
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Så här monterar du och sköter om dina bänkskivor:
Montering av bänkskivor i laminat
Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar,
använd vattenpass. Underlaget ska vara stadigt, så att skivan inte
brister.
Vinkelhörn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag
och notlameller. Prova notlamellen och kontrollera att skivornas
ytor är i nivå med varandra. Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden går isär. Vid hörnskivor måste bakkanten få stöd.
Ta bort skivan igen. Om skivan skall skarvas med beslag kan du
behöva ta upp hål i underlaget för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån.
Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant.
Skivan bör aldrig limmas fast. Borra hål i underlaget på var
60:e cm utmed skivans längd. Även skivans ändar skall fästas.
Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskinen.
Lägg upp skivan på underlaget igen. Är väggen fortfarande fuktig efter murning, måste hela skivans bakkant förseglas.
Har skivorna skarv, monteras notlamellerna och skivorna skjuts
ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra åt underifrån för
att kontrollera passningen. Skarven skall göras när skivan ligger
på plats för att inte senare ge problem med bristande täthet.När
passningen är god, lossas spännbeslagen och skivorna dras isär
3–5 mm. Fyll hela skarven med lim, över och under notlamellerna och hela spånskiveytan mellan notlamellerna och skivans
framkant. Inom 90 sekunder dras kopplingsbeslagen åt växelvis.
Kontrollera att överskottet av lim pressas upp utmed hela skarven och att det inte bildas några fickor. Tag omedelbart bort
överskottet av lim. Torka efter med en trasa.
Arbeta alltid från väggen mot skivans framkant och diagonalt
över skarven, så att fogmassan trycks ner i skarven. Efterdra
kopplingsbeslagen.
Skivan fästs vid underlaget genom de förborrade skruv- hålen.
Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar.
Kom ihåg att använda skyddande mellanlägg, så att laminatytan
inte skadas. Fogen mellan vägg och bänkskivans bakkant tätas
med silikon. Montera kakel eller annat stänkskydd efter det att
skivan monterats (vilket rekommenderas), lämna några millimeters mellanrum mellan bänksskivan och stänkskyddet.
Fogen tätas med silikon.

Skötsel av bänkskivor i laminat
Laminatytan tål under en kortare tid 180 °C. Använd dock alltid
underlägg, då det kan vara svårt att avgöra kärlets temperatur.
Laminat tål de flesta vanliga hushållskemikalier. Torka ändå
rent snarast möjligt om du råkar spilla. Skär aldrig direkt på
laminatytan. Den blir repig och kniven blir slö.

Montering av bänkskivor i trä
Påbörja arbetet med att olja in träskivornas undersida ett par

gånger med linolja, annars riskeras torrsprickor underifrån.
Lägg sedan skivorna på plats och se till att de passar ordentligt.
Limma samman skivorna, om så erfordras. I hörn eller liknande
använd rikligt med trälim för utomhusbruk så klarar skarven
fukt bättre. Dra samman skivorna på undersidan med de bifogade skruvförbanden.
Nästa steg är sedan att ta ut hål i skivorna för eventuell spishäll
eller diskbänk. Håltagningen görs lämpligen med sticksåg. Var
noga med att maskera skivan med en bred maskeringstejp innan
du påbörjar sågningen så slipper du märken i skivan från sågen.
Därefter är det dags att skruva fast skivan i skåpstommarna.
Detta görs lämpligen med små vinkeljärn i bakkant och med
träskruv (icke genomgående) i framkant. Se till att förborra
med en 2,5–3,0 mm borr så slipper du sprickbildning. Innan
spishäll och diskbänk sätts på plats är det viktigt att olja in skivorna minst två gånger, gärna med linolja och slipkloss för bästa
resultat. Montera sedan spishäll och diskbänk i hålen enligt tillverkarens bruksanvisning. Ett bra tips är att lägga ugnsfolie runt
kanten där spishällen ska sitta så slipper man sprickbildning i
skivan av värmen från hällen.

”Se till att de eventuella sidor som
ska limmas inte får
någon olja på sig”
Skötsel av bänkskivor i massivt trä
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material
som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet
under många år, 25 år eller mer. Och en massiv träskiva blir
bara vackrare med åren. Låt aldrig vatten stå på skivan, speciellt
inte nära skarvar. Då kommer träet att svälla och i värsta fall
även spricka.
Kaffebryggare kan också ställa till problem. En del kaffebryggare
blir mycket varma på undersidan och den värmen torkar ut
träet under. Det ger fläckar och sprickor. En elektrisk kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, skall för
säkerhets skull alltid stå på ett underlägg.

Oljade skivor
Innan montering oljas samtliga sidor och kanter med träolja
2 gånger, en högraffinerad kallpressad rå linolja. Lägg på flödigt
och arbeta in oljan med trasa. För en extra len yta använder du
en mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna! Låt oljan ligga
på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till de delar som
suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.
Den trasa eller svamp du använt kan självtända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former.
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Hårdvaxa träskivorna

1.

Skaka burken ordentligt innan arbetet påbörjas, samt rör om i
burken med jämna mellanrum under arbetets gång.

2.

Använd pensel som appliceringsverktyg. Undvik att utföra arbetet i direkt solljus.

Så här håller du
dina stenbänkskivor fräscha
år efter år

3.

Låt verka i ca. 30 minuter, finfördela ev. överskott över hela
träytan. Ytan skall nu vara svagtfuktig.

4.

Minimalt med jobb
Rengöring och underhåll av din granitbänkskiva inskränker sig
till ett minimum av arbete! Detta är ju faktisk ett av de främsta
skälen till att skaffa granit till kök och badrum.

5.

Men det är bra att få lite tips om vad man bör och inte bör göra,
så att man bevarar lystern och skönheten i sin bänkskiva under
många, många år.

Låt torka i 4 timmar.

Mellanpolera med röd skurnylon för att få ner ev. träresning
samt vaxojämnheter.

6.

Upprepa punkt 1, 2, och 3 tills önskad yta har uppnåtts. Oftast
räcker två strykningar, men starkt sugande träslag som t.ex. bok
och körsbär, kan behöva någon extra strykning.

7.

Låt köksbänkskivan torka 24 tim. innan den tas i bruk. Ytan är
fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder vatten under den perioden bör undvikas, men fukttorka träytan
går bra.

8.

Glansen och djupet i träytan kan påverkas genom polering,
antingen för hand eller med maskin. Använd då en röd skurnylon och torka därefter bort ev. damm med en svagt fuktad färglös icke luddande trasa. Ju mer polering desto blankare slutresultat. Tycker man att ytan är bra utan polering så behöver man
inte polera. Bara ta i bruk efter torktidens slut.
Trä är ett levande material som inte låter sig kommenderas.
Därför kan den färdiga produkten avvika mot prov beträffandefärg och mönster genom naturliga skillnader i träet samt genom
påverkan av ljus.
En bänkskiva av massivträ behöver lite underhåll av och till.
Följer du våra råd i den här handledningen, kommer din i dag
alldeles nya bänkskiva att kunna bli en rar antikvitet om sisådär
hundra år.

Stenvårdsprodukter
En kartong innehållande stenvårdsprodukter från Loimaan Kivi
medföljer varje leverans av granitbänkskivor från oss. Kartongen
innehåller en flaska tvättsmedel, en flaska fettborttagningsmedel
och en sprayburk med stenimpregneringsmedel.
Daglig rengöring
En granitbänkskiva är lättstädad; Tvätta helt enkelt av den med
en disktrasa som fuktats med vatten. (Ej med diskmedel!) Smuts
och matrester släpper lätt från granitens glanspolerade yta vilken
dessutom är mycket ogästvänlig mot bakterier, så normalt räcker
denna avtorkning för att hålla skivan fräsch och fin.
Har skivan bara blivit dammig, torkar du av den med en fuktig
trasa.
Dagligen, samt vid extra behov, (till exempel om man hanterat
rå kyckling direkt på bänkskivan), rekommenderar vi att man
tvättar av den med Loimaan Kivi tvättsmedel eller med ett annat
tvättmedel särskilt avsett för sten.
Rengöring av starkt nedsmutsade stenytor
Om granitbänkskivan är starkt förorenad används fettborttagningsmedlet.
Detta kan bli aktuellt om man till exempel spillt ut het olja eller
smält socker på stenytan.
Tillvägagångssätt
1. Spraya tvätt- eller fettborttagningsmedlet på den nedsmutsade
ytan och låt medlet verka i någon eller några minuter.
2. Torka sedan bort rengöringsmedlet med en disktrasa eller
med hushållspapper.Eftertorka därefter ytan med en vattenfuktad trasa.
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Varning!
Kemisk rengöring av sten kan bjuda på obehagliga överraskningar. Använd därför aldrig hemgjorda rengöringskemikalier,
som t.ex. blandningar av vatten och diskmedel eller vatten och
vinäger för att rengöra din granitbänkskiva.
Tvätta aldrig din granitbänkskiva med diskmedel och vatten.
Diskmedelsrester klibbar sig fast och ger efter en tid en tunn
beläggning på stenytan vilket gör att den ser missfärgad och
glanslös ut. Dessa rester är jobbiga att få bort. (Tänk bara hur
mycket rinnande vatten det krävs för att få bort diskmedel från
händerna!)
Vinäger är utmärkt som desificeringsmedel i köket, men inte på
granitbänkskivor. Vissa stensorter etsas av vinägern vilket innebär att stenytan blir matt.
Detta kan endast åtgärdas genom ompolering av stenen, vilket är
både dyrbart och besvärligt.
Använd aldrig universalrengöringsmedel eller kakelrengöringsmedel, fönsterputs, avkalkningsmedel mm om ej förpackningens
etikett särskilt anger att medlet är avsett att användas på sten.
Använd inte rengöringsmedel innehållande slipmedel, då dessa
kan skada stenens polerade yta så att den blir matt och fläckig.
Kort sagt, skall man alltså enbart använda rengöringsprodukter
som är särskilt avsedda för stenbänkskivor och aldrig lyssna på
"goda råd" från vänner och bekanta rörande rengöring och skötsel av stenbänkskivan. Lyssna hellre till stenproffsen, de vet hur
man verkligen skall göra!

Impregneringsmedel
En bra impregneringsvätska fungerar på så sätt att den sugs in
i stenens mikrosprickor där den härdar och därigenom bildar
en "propp" så att andra vätskor inte kan komma in i stenen och
missfärga den. Impregneringen skall alltså inte ligga ovanpå stenens yta som någon sorts lack. Moderna impregneringsmedel är
oftast silikonbaserade.
Hur ofta?
Hur ofta skall man impregnera sin granitbänkskiva? --- Många
rekommenderar att man skall impregnera bänkskivan en gång
om året eller t.o.m. oftare än så. Man får väl anta, att dessa vill
få dig att köpa mycket impregneringsmedel!? Faktum är att för
mycket impregnering ofta resulterar i en "dimmig" och matt
stenyta genom att en beläggning av gammal impregnering byggs
upp på bänkskivan.
Hur ofta man måste impregnera beror på vilken typ av sten det
är och på hur mycket den används. En tumregel är att kontrollera området kring diskhon och kranen. Om man börjar se att
vatten absorberas av stenen inom 10-15 minuter, är det dags att
förnya impregneringen. Detta ser man som mörka fläckar eller
"skuggor" som stannar kvar i stenen även efter att man torkat
bort vattnet från ytan. (Lugn! Vattnet i stenen avdunstar inom
en eller ett par timmar och då försvinner fläcken.)
Normalt sett är det så, att beroende på stensort och grad av
användning kan det dröja allt mellan ca. ett och fem år innan
skivan behöver impregneras igen om man genomfört impregneringen korrekt. Och att impregnera stenskivan är mycket enkelt:
Tillvägagångssätt
1. Loimaan Kivi impregneringsmedel är speciellt utvecklat för
att ge maximalt skydd åt granitbänkskivor under mycket lång
tid.
2. Spraya ett tunt skikt impregneringsmedel över hela bänkskivan. Håll sprayflaskan på ett avstånd av ca. 20-30 cm från
stenytan när du sprayar. Vänta i 10-20 minuter medan impregneringen absorberas av stenen.

Impregnering
Är det verkligen nödvändigt att impregnera sten? --- Ja, all sten
även granit är till viss grad porös och absorberar därför vätska.
Om vätskan är färgad, som t.ex. kaffe, vin, olja, ketchup mm,
innebär detta att om granitbänkskivan inte har skyddats med
impregnering kan man få fläckar som sträcker sig ner inuti stenen!
Vissa stensorter är mer porösa och behöver därför mer impregnering, medan andra stensorter är så täta att inte ens impregneringen absorberas varför det är helt bortkastat att impregnera
dem. Generellt sagt är ljusa stenarter mer känsliga för fläckar än
mörka stenar. (Tekniskt sett beror detta på att ljus sten oftast
innehåller större mängder av mineralet kvarts, och kvarts har
den egenskapen att det krymper mer än andra mineral när det
svalnar, så att mikrosprickor och porer uppstår redan när stenen
skapas.)

3. Torka sedan noga bort alla rester av impregneringen från
bänkskivans yta med en torr, luddfri trasa. Kvarlämnad impregnering kan synas som fläckar eller som färgskiftningar.
Det tar ca. 48 timmar för impregneringsmedlet att härda helt,
men redan efter en timme kan du (med försiktighet) börja
använda bänkskivan igen. Normalt sett räcker det med en
omgång impregnering, men om det är första gången stenen
impregneras, skall behandlingen upprepas efter 24-48 timmar
och för vissa stensorter med hög vätskeabsorption, som t.ex.
Kashmir White, måste den upprepas minst tre gånger med 24
timmars mellanrum. Å andra sidan kanske din bänkskiva är
utförd i t.ex. Impala eller mörk Labrador och då räcker det med
en enda impregnering
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Idag är flickan på bilden fastighetsmäklare i Italien. Grabben har för
länge sedan flyttat hemifrån och
läser sista året på universitetet
Ett Culimarkök är ingen representant för slit-och-släng-filosofin. Efter tjugofem år i branschen är våra
tidigt levererade kök fortfarande fräscha och funktionella. Vi står för långsiktighet, stilkänsla och miljömedvetenhet. Våra kök ska vara en bra investering för både hemmiljön och plånboken.
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Utdragssystemet TANDEMBOX intivo –
ett helt nytt tänkande!
Med vår nya design av utdragssystemet TANDEMBOX erbjuds du stor
flexibilitet i dina val. Oändliga designmöjligheter skapar unika kök
med personlig prägel.

TANDEMBOX intivo lådsida i sidenvitt med förhöjningssida BOXCOVER i
frostat glas

TANDEMBOX intivo lådsida och BOXCAP i sidenvitt

Utrusta dina lådor med vår elektriska öppningsfunktion SERVO-DRIVE.
En lätt knuff på den handtagsfria fronten och lådan eller
utdraget öppnas automatiskt. Praktiskt och användarvänligt!

”Lådorna kan
fås i 30 –65
centimeters
djup i 5 centimeters intervaller”
SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen från Blum, är särskilt praktiskt
och användarvänligt i diskbänksutdraget. Även om du har händerna upptagna
med annat kan du alltid öppna enkelt och smidigt med t.ex. knäet eller foten.
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SERVO-DRIVE för AVENTOS HF gör innehållet i dina väggskåp lättåtkomligt och
överskådligt. En funktion som imponerar!

CLIP top BLUMOTION – gångjärnet
med integrerad dämpning
Nya generationens gångjärn där dämpningen integrerats direkt i
gångjärnsgrytan.
•	Dämpningsfunktionen kan enkelt
inaktiveras vid behov
• Förbättrad öppningsfunktion tillåter 		
tjockare luckor

• Elegant och tilltalande design
• Samma storlek och proportioner som 		
övriga CLIP top-gångjärn
• Allt i ett

”Vet du att det finns
speciella gångjärn
som är utvecklade
och konstruerade
för dig som enbart
byter skåpluckorna?”
CLIP top BLUMOTION är den nya generationens gångjärn med integrerad
dämpning

ORGA-LINE-hjälpredorna

Strålande resultat – med ORGA-LINEplastfolieskäraren De flesta känner
igen problemet med plastfolie som
klibbar ihop sig – med Blums nya
plastfolieskärare går det däremot
lekande lätt. Skärenheten ger jämna
och exakta snitt och det blir enkelt att
emballera dina matvaror. Därefter
förvarar du folieskäraren i lådan igen.

Tack vare Blums aluminiumskärare
kan du nu skära till hela och fina bitar
aluminiumfolie.
Använd hållaren direkt i lådan eller
placera den på arbetsbänken.

I ORGA-LINE-kryddhållaren förvaras
alla typer av kryddburkar på ett säkert
sätt. Kryddhållaren kan enkelt lyftas
upp ur skåputdraget och ställas bredvid spisen eller direkt på matbordet.
Anpassad för alla typer av kryddburkar – stora som små.

Säker förvaring av både små och
stora knivar - i Blums knivblock finns
det plats för upp till 9 knivar. De förvaras säkert i lådan och nås med ett
enkelt handgrepp. Knivblocket passar
i våra ORGA-LINE-satser.
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Måttbeställ din diskbänk
hos oss. Vi kan förverkliga
de flesta av dina idéer,
även de mer udda.

Våra diskhoar från Stala tar
fram det vackra utan att
knappa in på det praktiska.
Hos oss har du möjligheten att vara personlig. I vårt
system finns över 250 000
varianter. Du kan till exempel
välja en bänk med längd från
50 till 300 centimeter, med
en halv centimeters exakthet.
Dessutom kan du laborera
med olika hoar, hur bred bänken är, hur hög kanten är och
vilken form den har. Vi bjuder på oändliga möjligheter
i köksplaneringen. Välj efter
dina egna behov du också.
30
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Snabba fakta
•	Du kan välja mellan 250 000
alternativ
• Du kan beställa en worktop
även utan hoar
•	Våra diskhoar är snygga inredningselement i köket
• Fyrkantig, rund, eller mini – med 		
eller utan avställningsyta.
	Vi har allt.
•	Hoarna kan kompletteras med 		
praktisk köksutrustning som
avrinningsskivor och skärbrädor.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt diskho eller diskbänk till
sitt nya kök. Ibland sätter trånga utrymmen och udda mått
krokben för din kreativitet. Med Culimars breda sortiment av
standardhoar och specialvarianter har du sällan eller aldrig
det problemet. Det är bara att gå in i vårt designprogram från
Stala och knappa in dina egna mått och önskemål
så får du den diskho du önskar.

”Häll aldrig överbliven fäst- eller
fogmassa i diskhon när du kaklar.
Risken är stor att plåten tar skada”

Med de nya MONOedge-hoarna använder man en och samma ho för samtliga monteringssätt:
nedfällning, planlimning, underlimning och undermontering.

Sidobild av underlimmad ho

Sidobild av nedfälld ho

Sidobild av planlimmad ho

Sidobild av undermonterad ho

Culimar – Köksgrossisten 31

Eget snickeri ger våra kunder flexibilitet
och leveranstider som de inte hittar
någon annanstans i Stockholm

Alla företag borde skaffa sig en egen Martin. Ordning och reda är en förutsättning för ett lyckat köksbygge. Alla delar på plats när de ska.
Eget snickeri med yrkeskunnig personal är förutsättningen för att kunna ha den service, support och de snabba
leveranser till kunderna som
Culimar är kända för.
- Kunderna är inte alltid
yrkesmän och kan allt om
kök som vi kan, säger Martin
Fogel, en av snickarna hos
Culimar. Man ska inte bli
idiotförklarad bara för att
man tänkt fel, misstag gör
alla. Vår roll är delvis att
avstyra misstagen innan de
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blir kostsamma fel, men även
att vara lyhörda och flexibla
när kunden gett oss felaktiga
mått att såga efter. Vi ser helt
enkelt till att det blir rätt och
riktigt i slutänden, ingen ska
behöva kompromissa med sin
köksdröm.
I snickeriet och på lagret
trängs specialsågar och fräsar
med noggrannt staplade rader
av skåpstommar, bänkskivor
och andra kökstillbehör.
- Allt har sin exakta plats, vi
har inte tid att behöva leta

Kundens önskan
om en speciell
lösning triggar
igång oss på ett
positivt sätt
efter grejerna. Vi vet exakt
vad som finns och vad som är
möjligt även när det kommer
till mer knixiga lösningar och
specialdelar.

Just yrkeskunskapen och
erfarenhetsbanken som vi
byggt på oss tack vare många
hundra köksleveranser är ofta
guld värd för kunder när det
kärvar till sig i planeringen.
I de allra flesta fallen har vi
stött på problemet tidigare
och sitter inne med lösningen.
- Kauko och Börje är två
levande köksbyggarhandböcker som finns här varje dag,
förklarar Martin, det är bara
att komma in och fråga.

- Och jag är inte helt borttappad i det här yrket själv heller,
fyller han i medan han med
van hand hanterar specialsågen. Trä är ett levande material som ska hanteras varsamt.
I snickeriet är man vana vid
att allt inte går som på räls
när kunden bygger sitt kök.
Därför har man mer eller
mindre byggt in plats i systemet så att man ska kunna
göra brandkårsutryckningar
när det behövs.
- Kunden kanske har hantverkare på plats som står still
och tickar pengar om vi inte
kan sticka emellan med hans
grejer. Han kanske behöver
ett specialskåp med udda mått
eller en bänkskiva som ska
sågas på något speciellt sätt.
Eller så kan det handla om
lister, pinnar, huggkubbar
och tusen andra saker som
kunden så hett önskar ha i sitt
nya kök.

”

Hos oss finns
det inga mellanhänder. Du talar
direkt med våra
snickare när du
beskriver dina
specialidéer

- Det är både roligt och
givande att ha den här direktkontakten med kunderna,
berättar Börje, jag har uppfyllt
både små och stora drömmar under alla mina år på
Culimar. Och ingenting är så
stimulerande och tillfredsställande som en nöjd och glad
kund som har fått precis det
han varit ute efter.
Att folk kan ha både märkliga
önskemål och lika märklig
smak är inget vi lägger oss i.
Smaken är ju som baken.

”

Vad säger våra snickare om trä och faner?
Trä är ett levande material
som är oöverträffat när det
gäller variation av dekorativa
effekter. Det är dessutom ett
stycke levande natur som kan
flyttas in i hemmet.
Precis som i naturen åldras
trä och får med tiden en
vacker patina som bara ett
naturens eget material kan få.
Varje träbit eller fanéryta har
sin egen personlighet.
Vad är fanér?
Fanér är en tunn skiva trä.
Fanér tillverkas av utvalda
stockar som efter barkning,

kokning och delning skärs
med kniv (från ytan in mot
kärnan) i tunna skivor. För
tillverkning av fanér väljer
man ut trädets finaste delar.
Varje del behandlas sedan
individuellt efter sina egenskaper. Det betyder att varje
fanérad yta blir unik. Ingen
fanér är det andra exakt likt.
Fanérets utseende varierar
beroende på flera faktorer.
Även inom samma trädfamilj
finns ofta många olika arter.
Trädets växtplats, klimatväxlingar m.m. ger variation i
struktur och färg. Dessutom

Ingen faner är
den andra exakt
lik. Varje ny yta
blir unik, vilket är
mycket trevligt
när man flyttar
in naturen i hemmet

Börje Nyman har varit finsnickare på Culimar i snart 25 år och vet det mesta om speciallösningar
som kan bli aktuella under ett köksbygge eller en renovering.

”Behöver du en bänkskiva med
helt omöjliga mått? I vårt snickeri utgår vi från att allt är möjligt. Testa oss gärna.”
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”Utnyttja vår kunskap om hur
man bygger och renoverar kök.
Att fråga är inte dumt alls”
ser inte hela stocken likadan
ut från skiktet närmast barken
in till kärnan.
Fanérade skåpinredningar
En fanérad skåpinredning
blir därför alltid, till skillnad
från en inredning som är
målad eller belagd med något
syntetiskt material, unik. De
naturliga växtegenskaperna
som just detta fanér har, kan
helt enkelt inte finnas i någon
annan inredning. Det är helt
naturligt att fanérskivorna
varierar något till färg och
struktur eftersom fanérskivorna skärs ut successivt ur
stocken. Lika naturligt är så
kallade ådringsförtätningar.
Dessa indikerar att en gren
förekommit i förtätningens
närhet.
Fanérade inredningar mognar
Träprodukter genomgår en
mognadsprocess som varierar
tidsmässigt hos olika träslag.
Sedan skåpinredningarna
tillverkats tar det minst 6
månader innan träets färg
stabiliserats. Träets mognad
innebär att mörka träslag har
en tendens att ljusna medan
ljusa träslag däremot mörknar. Furu har en mer märkbar
mognadsprocess än de flesta
andra träslag och ger en mera
markerad färgnyansering.
Kärnpartierna mörknar starkt
(blir röda) jämfört med ytpar-
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tierna. Tillsammans ger detta
ett speciellt liv åt furuprodukten. Denna mognadsprocess
är inte speciellt för fanér utan
gäller även för massivt trä. Vid
fanéring vänds fanérhalvorna
mot varandra för att uppnå
mönsterpassning och i sådana
fall kan färgnyanser förekomma i synnerhet vid betsat
utförande.
Allmän beskrivning av fanér
I ett träd finns mer eller mindre dominerande strukturinslag som beror på trädets
sätt att växa. Sådana inslag är
exempelvis ”märgstrålar” som
går från ytan mot kärnan. Om
man vid tillverkning av fanéret
skär dessa strålar parallellt
uppstår en s.k. blixt. Om man
däremot skär dem vinkelrätt
så framträder porer. Ett annat
inslag är s.k. napp som är
benämningen på den struktur som bildas då ett lövskott
växt ut direkt på trädets stam.
Kärnan, trädets inre parti, är
hos vissa träslag mörkare än
det omgivande partiet. Sådana
variationer får förekomma
enligt svensk Standard. De
olika träslagen varierar även i
avseende på färg och hårdhetsgrad.
Alm, Ask, Björk, Bok och Ek
är ljusa träslag där kärnpartierna får en mörkare ton
efter mognad.

Culimars hämtlager är välfyllt
för att göra snabba leveranser
möjliga.

Martin och Börje arbetar med
en högblank bänkskiva som
ska ta plats i ett ultramodernt kök. Bara en av flera
specialbeställningar som görs
i Culimars snickeri under en
arbetsdag.
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Följ vår steg-för-steg- anvisning på
följande uppslag så slipper du göra om.

Så här
monterar
du ditt
Culimar-kök
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Innan du börjar...
En god och genomtänkt planeringen av det nya köket tar tid så räkna gärna med gott om tid för planering
och uppritning av köket. Ta hjälp av Culimar när du planerar för att komma fram till en väl fungerande och
praktiskt genomförbar lösning.
När du rivit det gamla köket, är det bra att försöka spara några skåp och placera dessa på en provisorisk
plats. Detta är väl investerad tid eftersom byggnationen av det nya köket kan ta längre tid än du tänkt
innan det är i funktion.
När köket är levererat skall du gå igenom alla kollin mycket noga, kontrollera att allt är med och inget
skadat. Kontrollmät även täckskivor, socklar, krönlister och dylikt.
Om något är fel eller saknas är det bättre att upptäcka detta nu eftersom det oftast tar lite tid att få
ersättningsleveranser.
När du börjar är det praktiskt att stapla paketen i ordningsföljd. Det som först skall användas längst ut
o.s.v. Monteringen av stommarna är lätt men räkna med minst en dag för detta jobb.

Tänk med tumstocken när du
planerar köket
• Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns
komfortabelt.

Tips om fällor och fel
• Kom ihåg att stänga av vattnet och koppla ur spis, fläkt och
andra maskiner som kräver elektriker och vvs-montör i
god tid innan.

• Se till att arbetsytan mellan hällen och vattnet är lagom,
80 till 120 cm är bra om du mäter i bänkskivans 			
framkant.

• Placera spis, diskmaskin och lådor minst 20 cm från hörnen.

• Det skall gå att passera varandra i ett kök, 120–140 cm
behövs för passagen i ett parallellkök. Samma mått gäller 		
om du planerar en fristående köksö.

• Ställ aldrig kylskåpet med sidan direkt mot vägg, använd
alltid passbit.

• Rummet mellan köksbordet och köksbänkar bör vara
120 cm eller mera för att fungera väl.
• Standardhöjden på arbetsbänkar är 90 cm eller 95 cm.
Välj den höjd som passar dig och de dina bäst.
• Avståndet från arbetsbänken till överskåpen skall vara 50 cm.
• Bänkskivan bör vara 60 cm djup och inte sticka ut mer
än 3,5 cm över bänkskåpen.
• Placera mikrougnen på lämplig höjd, ca 110 cm är lagom.
• Räkna med passbitar på minst 5 cm så att du enkelt kan
öppna luckor utan att de förstör väggarna.

Tips för tillverkning av specialskåp

• Undvik att placera diskmaskin direkt intill spisen. Det är
opraktiskt, fult och inte bra ur elektrisk synpunkt.

• Undvik väggskåp nära fönster, lämna minst 10 cm avstånd.
• Se till att innerdörrar går att öppna ordentligt så att inte
skåpen tar emot.
• Placera inte skärbrädor ovanför lådor.
• Se till att skåpdörrarna hänger åt rätt håll så att man kommer
in i skåpet. Störst felrisk vid spis eller diskmaskin.
• Passbitar finns i olika bredder att använda så att man ska
kunna öppna skåpdörrar eller dra ut lådor och backar när
skåpen är placerade i ett hörn eller mot en vägg. Skåp med 		
utstickande handtag bör ha passbitar både mot hörn och
vägg. Se upp vid ledade vinkeldörrar (hörnbänkskåp) så att 		
gångjärn kommer mot gångjärn på anslutande skåp repektive
knopp mot knopp.

• Skåpet sågas före montering.

• Var mycket noga med måttagningen när du mäter bänk
skivorna. Kontrollmät en extra gång. Ett felaktigt mått kan
gräva ett djupt hål i plånboken.

• Ändring av bredd: Såga av mellandelar och botten. Använd
tejp när du sågar för att undvika att laminatet spricker.

• Borra alltid hålen för handtagen eller knopparna när luckorna
sitter uppe.

• Ändring av djup: Såga av sidogavlar och botten.

• Montera inte skåpet dikt mot taket använd passbit.

• Ändring av höjd: Såga av sidogavlarna. Skruvas ihop från
utsidan. Om skruvarna syns, använd täcksidor. Spika fast 		
ryggskivan ovanpå. Tänk på att ryggen bygger 4 mm.

• Kolla elen innan du köper nya vitvaror.
• Mät höjden på fönstren så att de går att öppna när skåpen är
på plats.
• Tänk på att takhöjden minskar när du lägger nytt golv eller
fäller in spotar i taket.
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Dags att börja jobba
Ta bort lådor och luckor och skruva loss de
gamla bänskivorna. Stäng av vattnet, lossa
rören till kranen och lyft av skivan.

Är allt planerat, räknat och rätt beställt
skall det gå bra.

Om skåpen sitter fast är det milt våld
som gäller: du kan använda en stor hammare eller handslägga till att slå bort framstycket. Sedan kan du bryta loss skåpen
från väggen med en kofot.

Börja med att riva ut det gamla köket.
Ta ett foto både före och efter rivningen, för dig själv, barnen och
barnbarnen.

Tänk på att det kan vara bra att spara
några hela skåp medan du bygger de nya.
Gamla kakelplattor hugger du bort med
mejsel och handslägga eller hammare.
Se till att använda skyddsglasögon och
handskar.

Rita ditt nya kök direkt på väggen i full skala. Mät och märk ut var du
vill ha rör och el så gör du det enklare för elektriker och rörläggare.

Kontrollera att allt är rakt
Kontrollera att väggarna är raka och i lod. Kolla även lutningen
på golvet. Använd ett långt vattenpass.
För att mäta en rät vinkel, använd en tvåmeters tumstock.
Mät från hörnet 120 cm på ena väggen och 160 cm på den andra.
Måtten mellan de båda punkterna skall bli exakt 200 cm.
Skulle väggarna inte vara i vinkel kan du justera det med passbitar på lämpliga ställen eller när bänkskivan skärs till.

Gör klart rummet
Låt göra klart el- och rördragningar. Måla taket och
väggarna. Sätt upp eventuellt kakel innan skåpen monteras.
Skall du lägga in nytt golv, gör det nu.
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Ring rörmokaren

Så skall sockeln sågas

Anlita alltid fackman för VVS-installationerna om du
känner dig osäker på om du klarar det själv. Du kan få
problem senare med försäkringsbolag vid eventuella
vattenskador.

Palla upp sockeln så att översidan är vågrät. Rita med hjälp av en
distanskloss så vet du hur undersidan skall sågas för att överensstämma med golvet.

Fläkten en viktig del av kökskomforten
Det är inte nödvändigt att ha fläkten i ett speciellt fläktskåp.
Fläktarna är idag så tunna att de kan sitta direkt under väggskåpets botten. Såga upp ett hål för själva fläkthuset och gör ett urtag
i hyllorna där ventilationsröret skall sitta. Se bara till att fläkthuset
inte hamnar precis i en skåpvägg!
När du skall installera frånluftskanalen får det bara vara små
avvikelser från lodlinjen. Du måste kontakta en sotarmästare om
du vill ha en skarpare krök.

Sedan är det bara att koppla in vitvarorna
När köket är klart är det bara att få igång spis, diskmaskin, kyl och
frys m.m. Känner du dig osäker, tala med en elektriker.
Glöm inte bort att montera tippskydd bakom spisen. Sitter det kakel
bakom spisen, använd en bit maskeringstejp där borrhålet skall vara så
glider inte borrstålet mot det glatta underlaget.
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Placering av eluttag vid inbyggnad

Det är viktigt att tänka på hur du vill ha dina eluttag och köksbelysning
i ett tidigt skede. Planera i god tid tillsammans med en elektriker. Kom
ihåg att elinstallationer aldrig får göras av privatpersoner.

Högskåp/
inbyggnadsskåp:
Rekommenderade höjder enligt
bild, men läs vitvaruleverantörens anvisningar ifall det är ett
specialmått på just ert val.
Vid överskåp/toppskåp gäller
det att tänka på spikregeln. Vid
inbyggnadsugn/mikro kan två
stycken uttag sättas bakom mikron på rekommenderad höjd.
Dock aldrig bakom ugn, detta på
grund av platsbrist.

Väggskåp/bänkskåp:
Rekommenderad placering av
eluttag enligt bild. Vid placering
i fläktskåp, tänk på placering av
anslutning till imkanal. Det bör
vara lätt att komma åt kontakten. Vid enbart spishäll placeras
uttaget 400 C-C. Vid spishäll och
inbyggnadsugn placeras uttaget
800 C-C.
Vid anslutning av diskmaskin
rekommenderas att el- och
vattenanslutning dras nedtill i
diskbänksskåpet och att ett hål
med diametern 50 mm tas upp i
överdelen av sidan på skåpet för
ventilation.
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Montering av väggskåp steg för steg

Börja med att sätta fast en regel på 1 400 mm höjd i exakt våg där överskåpen ska sitta. Denna regel underlättar monteringen och gör att du
kan sätta upp skåpen själv. Regeln kan sedan tas bort när skåpen sitter
på plats.
Sätt först upp överskåpen eftersom de är enklare att sätta upp när det
inte finns några andra skåp i vägen, använd regeln som stöd. När skå-

1

Montera en stödregel på väggen enligt bild
ovan på ca 1 400 mm höjd.
Kontrollera att väggskåp och högskåp
kommer i samma höjd. Markera plats för ventilation till fläktskåp. Se fläktleveran-törens
anvisningar.

4

Om takanslutning skall monteras, mät ut var
den skall sitta. Spika eller skruva fast en list i
taket att fästa i. (Tänk på att montera listen
innan monteringen av väggskåp om det är
trångt mellan tak och väggskåpen.)

pen skruvas fast i väggen är det viktigt att skruva i regeln högst upp i
skåpet. Viktigt att tänka på när skåpen ska skruvas ihop med varandra
är att använda hål som inte ska användas för gångjärnen. Första och
sista hålet, av de förborrade hålen, går bra att använda. Fäst även på
mitten i skåpet om skåpen är så höga att det blir en glipa på mitten.

2

3

Montera upp väggskåpen med hjälp av
stödregeln. Börja alltid i hörn, välj skruvar
lämpliga för väggmaterialet (ingår ej i leveransen). Tvinga fast nästa skåp med det föregående och skruva ihop skåpen
(se bild 3).

Vid sammanbindning av skåp, skruva i
förborrade hål längst ned eller högst upp.
Vid fanerade skåp och vin/kokboks- hyllor,
skruva inifrån intilliggande skåp (TFX Ø
3,5x25 mm).

5

Kapa vid behov takanslutningen till rätt höjd
och montera den med lister och skruv.
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Montering av underskåp steg för steg

Börja med att fästa en regel på väggen på 150 mm höjd i exakt våg.
Denna kan man sedan ställa underskåpen på, vilket underlättar monteringen och gör att alla skåp kommer på samma höjd. Det är viktigt
att kontrollera att golvet är någorlunda rakt så att inte regeln på något
ställe ligger högre än 160 mm.
Monteringen av underskåpen görs på samma sätt som överskåpen med
undantag för benen som sätts fast på undersidan av skåpen i dess framkant. (Observera att det bara behövs ett ben för två skåp som monteras

6

Som sista moment skruvas eller spikas skåpen fast i väggen genom
regeln i skåpets överkant. Se till att förborra innan du skruvar eller
spikar så riskerar du inte att spräcka regeln i skåpet. En skruv eller spik
per skåp är tillräckligt.

7

Vänd bänkskåpen upp och ned och montera
sockelbensfästet i de förborrade hålen. Vänd
fästena inåt på det skåp som står ytterst.

9

Montera skåpen i sidled. Använd tvingar och
skruva ihop skåpen med sammanbindningsskruv (se bild 3).
Skruva fast skåpen mot väggen genom monteringsreglarna i bakkant. Använd skruvar
lämpliga för väggmaterialet (ingår ej i leveransen).
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mot varandra.) Se sedan till att justera in alla skåp i exakt våg med hjälp
av de S-justerbara benen. Före fastmontering av skåpen i väggen kan det
vara bra att klämma in några kilar i trä mellan skåp och vägg, annars är
risken stor att skåpen kommer ur våg när de skruvas fast i väggen.
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Vänd skåpen rätt och sätt dem på plats,
börja i hörn.

8

Justera skåpen i våg genom att skruva på
benen. (Justermån 145–173 mm, sockelhöjd
ca 150 mm.)

10

11

Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid
behov en stödlist i väggen. Skruva fast passbiten, (TFX Ø 3,5x25 mm) inifrån vidstående
skåp.

Montera socklarna. Börja med gavlar, där
clips trycks i sockeln och viks in mot be-net.
Framkantssocklarna låses mot sockelbenet genom att låsclipsen sätts på sockelns
ovansida och skjuts in i urtagen på sockelbensfästet.
Montera även socklar vid gavlar som är vid
spis eller diskmaskin. Gera ihop socklarna.

Totalhöjder med olika väggskåpshöjder

Takhöjden är kanske den faktor som varierar mest från hus till hus.
Tre skåphöjder är därför en förutsättning för rationellt utnyttjande
av rummets volym, såväl vid nyproduktion som vid ombyggnad av
äldre bostäder. Culimar har därför tre kompletta höjder att välja
på: 700, 860 och 990 mm. I vårt sortiment ingår även lämpliga
anslutningar mellan skåpöverkant och tak.

Sockel 150
Väggskåp höjd 700 mm

Väggskåp 990
Bänkskåp 720

Underkant väggskåp 1400

Totalhöjd 2390

Bänkskåp

Spikregel bänkskåp cc 840

Väggskåp

Spikregel cc 2340

Bänkskåp 720

Underkant väggskåp 1400

5

Totalhöjd 2260

Bänkskåp

Spikregel bänkskåp cc 840

Väggskåp

Spikregel cc 2210

Bänkskåp 720

Totalhöjd 2100

Underkant väggskåp 1400

Spikregel bänkskåp cc 840

Spikregel cc 2050

Väggskåp 860

565 + lucka
340 + lucka

Väggskåp 700

Skåpdjup:
Bänk/högskåp
Väggskåp

Sockel 150
Väggskåp höjd 860 mm

Väggskåp

Bänkskåp

Sockel 150
Väggskåp höjd 990 mm

Använd passbitar med eftertanke
När du ställer bänk- och högskåp på plats är det viktigt att planera passbitarnas placering noga. De skall sitta på rätt plats i innerhörnen så att luckorna går att öppna utan att fastna i handtagen på intilliggande skåp. Se också till att ugnsluckan och lådor går
att öppna utan problem. Passbitar behöver också anpassas till exempel mellan en vägg som inte är helt i lod och ett högskåp.
Passbitar gör underverk om de används på rätt sätt.
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Vet du att Boverket och
försäkringsbolagen kräver
att du vattensäkrar ditt kök?
”Vattensäkert kök” är det enda konceptet på marknaden som täcker kraven från både Boverket och
försäkringsbolagen när det gäller att vattensäkra sitt kök.
Tätskikt finns till samtliga typer av vitvaror och storlekar av diskbänksskåp. Både i skåpet och under. Allt är
testat och godkänt av SP och Byggvarubedömningen. Glöm inte att vattensäkra när du bygger nytt kök.
Fråga Culimar vad du behöver för att ditt kök ska stå sig mot vattenskador.

”Culimar utbildar snickare i ”vattensäkert kök”. Var säker du också, välj
en hantverkare med rätt kompetens”
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Källsorteringssystemet EkoLine
Nytt källsorteringssystem
håller lukten borta och
ordning i skåpen.
Culimar, köksgrossisten säljer
bland annat källsorteringssystemet EkoLine, som består av
funktionella och utrymmesbesparande kärl för olika behov. För
den som besväras av oangenäma
lukter från hushållssoporna är
det här systemet en mycket bra
lösning.
”Alla modeller med tio liters
sopkärl kan fås med ett speciellt biolock som suger upp de
besvärande lukterna från kärlen”,
berättar Kauko Lindstedt på
Culimar. ”I locket finns ett aktivkolfilter. Dessutom innehåller
EkoLine-serien en mängd olika
modeller, alla praktiska och lättskötta”.
Råmaterialet är återvinningsbar
plast. Metallskenorna av målat
stål går även de att återvinna.
Systemet är alltså rakt igenom ett
bra miljöval.
Behållarna finns i fem storlekar;
21 liter, 16 liter, 10 liter, 4 liter och
0,7 liter. Allt för att systemet ska
gå bra att anpassas till de flesta
kök. Det går bra även i begränsade utrymmen. Höjden är endast
32 cm utan lock och 34 cm med
lock. Kärlen kan därför enkelt placeras under diskhoar i diskbänksskåpen.
”Ett mycket flexibelt system som
glider på skenor in och ut i skåpen, säger Kauko Lindstedt, du
kommer åt även de bakre kärlen
mycket enkelt. Du kan även koppla till en mekanism som fästes i
dörren som gör att kärlen åker
fram så fort du öppnar dörren”
EkoLine-sortimentet finns även
i modeller med två plan. De här
plastbesparande modellerna
innehåller fyra stycken 10-liters
sopkärl som endast kräver 20 cm
utrymme på bredden. EkoLinesystemet är dessutom en starkt
bidragande orsak till bra ordning
och reda i skåpen.

Minska mängden hushållssopor. Skaffa avfallskvarn
Att minska sopberget där hemma betyder ett bekvämare liv samtidigt som miljövinsterna
är påtagliga.
I Amerika har avfallskvarnen varit mer eller mindre standard sedan 1930-talet och nu har
även vi svenskar fått upp ögonen för detta sätt att minska den ständigt växande högen av
hushållssopor.
Det är enkelt att installera avfallskvarnen direkt under diskhon och ansluta den till avlopp
och eluttag. En lite händig person kan göra installationen själv medan andra väljer att anlita
hantverkare till detta.
När kvarnen väl är igång finfördelas matresterna och transporteras till det lokala reningsverket där de omvandlas till biogas. Du minskar ditt eget behov av sophämtning samtidigt som
du bidrar till ny energi.
Avfallskvarnen genererar alltså en ren miljövinst. Enligt Naturvårdsverket är biogas det
bästa fordonsbränslet och dessutom billigare än bensin.
Avfallskvarnar är, än så länge, inte tillåtna och avgiftsfria i alla kommuner, så kolla upp hur
det ser ut där du bor innan du bestämmer dig för en installation.

Snabba fakta
• Kan installeras i alla hem: bostadsrätt, hyresrätt, villa eller radhus.
Tillstånd från styrelsen krävs.
• Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun.
• Stockholm vatten har slopat avgiften för de hushåll som installerar
avfallskvarn.
• I princip allt komposterbart avfall går att mala ner i kvarnen: grönsaker,
räkskal, frukt- och potatisskal, mindre ben från kött, fisk och fågel, kokta
kotlettben, fiskrens, kaffefilter och hushållspapper. Även äggkartonger och 		
andra ovaxade förpackningar går bra att mala om man först klipper ner och
blöter dem.
• Kvarnarna installeras direkt under diskhon.
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Från dröm till verklighet med
braskamin från Eldabutiken Interidé

Det här ska du ska tänka på
innan du kommer till butiken:

SPIS

•
•
•
•
•
•
•

Takmaterial; papp, plåt eller tegel?
Var ska kaminen stå och hur stor yta ska den värma?
Varför vill du elda, för trivselns eller värmens skull?
Behöver man göra en ritning för att det ska bli rätt?
Vilken typ av spis vill du ha?
Behövs det skydd för golvet?
Förbered dig genom att titta på olika modeller på vår
hemsida.
• Har du en gammal kamin som du vill byta ut? Ta med
mått och bilder till butiken.

www.interide.se

Det här frågorna är aktuella när du
väl befinner dig i butiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Var noga med färgval på spis och skorsten.
Finns det eller behöver du skorsten?
Behöver skorstenen vinklas?
Behöver skorstenen provtryckas?
Vad finns det för olika typer av golvskydd?
Hur är det med taket, behöver det säkras och hur?
Var vill du placera spisen?
Håller golvet för en tung kamin?
Behöver du ta kontakt med myndigheter och sotare?
Vad finns det för olika finansieringsmöjligheter?
Hur fungerar det med Rot-avdrag?
Hur eldar du bäst i kaminen?
Hur dyrt är ved?
Vad behöver du förbereda hemma inför installationen?

För- och nackdelar med olika typer av kaminer och spisar:
Gjutjärnskamin:
+ Klassiskt utseende • Snabb värme • Många modeller har kokplatta • Finns även i mycket små och kompakta modeller.
– Risk att man bränner sig • Svalnar snabbt efter eldning • Mindre modeller måste matas ofta.
Spisinsats i öppna spisen:
+ Litet utsug av varm rumsluft • Effektivare förbränning än i öppen spis.
– Förlorad känsla av öppen eld • Sotig glaslucka.

ms
en av Stockhol
Du hittar oss,
ldning, i
lbutiker på vede
största specia
r som Culimar
samma lokale

Täljstenskamin, murspis:
+ Håller värmen länge, beroende på storlek kan den ersätta andra värmekällor helt och hållet.
– Högre pris • Större vikt kräver ofta förstärkt bjälklager och till och med platta • tar större plats i rummet.
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Kökskomforten beror mycket på vilken
typ av fläktlösning du installerar
Standardutförande Det vanligaste alternativet för vägghängda kupor är att ha en fläktmotor inmonterad i kupan.
Motorn är tysktillverkad av märket Ziehl-EBM. Tack vare smarta
tekniska lösningar och funktioner är fläkten både tystgående
och i princip helt vibrationsfri. Motorn har en kapacitet på
700 m3 luft per timme och regleras i fyra hastigheter. Vid
500 m3/h är ljudnivån ca 53 db. Timerstyrd eftergång.
Extern fläkt Har du valt en frihängande fläktkupa eller har
ditt kök en lång ventilationskanal med krökningar eller öppen
planlösning? Då är det smartaste sättet att få en riktigt tyst
och effektiv ventilation att placera fläktmotorn utanför köket,
till exempel på taket eller vinden. Den externa fläkten betjänar
bara köket och regleras i fyra hastigheter och timerstyrd eftergång.
Centralventilation villa Detta är ett alternativ för dig
som har en extern fläktmotor som även betjänar övriga våtutrymmen. Något som är mycket vanligt i villor och radhus från
70- och 80-talet. Vi har tagit fram en motordriven spjällfunktion som monteras in i kupan. Den externa fläkten styrs från
kupan och det finns en funktion som kan forcera ventilationen
i olika lägen. Fungerar även till värmeväxlarsystem, men om

värmeväxlaren sitter bakom ett kryddskåp bör du kontrollera
att det finns tillräkligt med utrymme för kupans spjäll. Fråga
oss om råd om du känner dig osäker.
Centralventilation lägenhet Bor du i lägenhet?
Då är det möjligt att det finns en extern fläkt som betjänar
flera lägenheter i fastigheten. I så fall är detta ett alternativ för
dig. Lösningen består av en motordriven spjällfunktion som
sitter inmonterad i kupan. Spjällfunktionen är timerstyrd.
Kolfilter Kolfilter är ett alternativ för dig som inte har
någon möjlighet att ansluta till en ventilationskanal. Kupan
levereras med motor i standardutförande samt en kolfiltersats
med tvättbara kolfilter och utblåsventiler i skorstensröret.
Motorn har timerstyrd eftergång.

”Kolla vad din el
klarar av innan
du köper nya
köksmaskiner”

Vill du ha köksfläkten i din
favoritfärg är det bara att säga till
Du kan välja utförande, färg och mått på kupan.
Vi har många olika modeller som kan anpassas för att passa
just ditt kök.
Vi anpassar kupan i höjdled och kan enkelt göra en vinkel
anpassad för lutande tak. Om du ger oss en färgkod kan vi tillverka fläkten i vilken färg du än önskar. All tillverkning sker i en
toppmodern anläggning i Torslanda.

Oavsett vilket system du än väljer ingår alltid en touchkontrollpanel på fronten, halogenspotlights eller LED-belysning med
steglös dimmerfunktion och maskindiskbara fettfilter i metall.
Nu finns det även en fjärrkontroll som tillval till alla våra kupor,
så du enkelt kan styra fläkten var du än befinner
dig i köket.

Vi har inga kupor på lager, utan varje exemplar produceras
först när vi får in en order till oss. Oavsett ventilationssystem
kan du alltid välja en Fjäråskupa, vi anpassar din order till fem
olika fläktsystem:
• Standardfläkt

• Extern Fläkt

• Centralventilation Villa

• Centralventilation Lägenhet

• Kolfilter
En Fjäråskupa levereras alltid komplett, färdig att installeras.
Men eftersom flexibilitet och valmöjlighet är våra nyckelord,
kan du välja mellan fem olika fläktlösningar till din kupa. På så
sätt får du ett alternativ som är optimerat för just ditt boende.
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BESÖK VÅR
HEMSIDA

Culimar är en köksgrossist verksam i Stockholm sedan snart 25 år.
Företaget har specialiserat sig på att ge god service, kunskap och ett brett sortiment
till små byggföretag och till privatpersoner som själva renoverar eller bygger sitt kök.
Culimars sortiment består - förutom bänkskivor av god kvalitet - av köksinredningar
från de allra bästa svenska och finska leverantörerna.
Utan mellanhänder får kunden kunnig vägledning och undviker extra kostnader.
Culimar hjälper också till med montering av kök vid behov.
Välkommen.
Här hittar du oss:

BESÖK OSS
PÅ FACEBOOK

Du hittar en av Stockholms största specialbutiker på
vedeldning i samma lokaler som Culimar.
Med över 150 kaminer och vedspisar uppmonterade kan du lätt se vilken
modell som passar dig bäst. Om du känner dig osäker inför ditt inköp så svarar
våra säljare, med över 30 års erfarenhet i branschen, för att du ska få ett snabbt
svar på din fråga.
Inter Idé är dessutom medlem i Eldabutiken, en sammanslutning av svenska
fackhandlare.

Culimar Köksgrossisten
Slakthusgatan 20 (vid Globens tunnelbanestation) • 121 62 JOHANNESHOV • www.culimar.se
Tel (växel): 08-462 05 94 • Fax: 08-462 05 93 • E-post: info@culimar.se

