
Tillval  

Kök  

 

Trädgårdsstaden 



 

Originalkök 

 
• Till originalköket har vi valt en klassisk stil med skåpsluckor i både 

över– och underskåp. 

• Luckmodellen heter Mono/KP och är en vit slät lackad lucka. 

• Handtaget Shape är en klassisk modell som tilltalar många. Storleken 

är 128 mm och har godkänt nickeltest. 

• Bänkskivan är en 30 mm tjock laminatskiva i färg Design Antracit. 

 

 

Lucka :  Mono / KP 

Bänkskiva : 30 mm Laminat Design Antracit / 450 Postformad framkant 

Diskbänk : Franke  DeLuxe 

Handtag :  Shape128 mm 

Bänkskåp : En lådhurts och övriga med ett hyllplan 

Vaskskåp : med ett avfallsstativ 

Lådtyp :  Standardlåda ( metalåda utan dämpning ) 

Väggskåp : med två hyllplan 

 

Obs ! 

Vitvarorna på bilderna är endast vägledande och inte de som ingår i pro-

jektet. 

 

 



Vy Arbetsvägg 

Vy Kyl– och Frysvägg 



 

Tillval Kök 
 

 

 

 

 

 

Vad får du om du väljer Tillvalsköket? 

• Välja lucka : Pristillägg efter prisgrupp på luckan ( Se lista ) 

• Lådor med mjukstängning överallt istället för hyllskåp, som ger en bätttre för-

varing och överblick. 

• Högre väggskåp vilket ger en extra hylla i förvaring. 

• Välja fritt bland HTH’s handtag, ( se lista ) 

• Välja fritt bland HTH’s standardlaminatfärger ( se lista ) 

• Byta ut diskbänken mot en hel laminatskiva med underlimmad vask. 

• Välj fritt mellan två vaskar 

• Luckor med mjukstängning. 

• Vaskskåp med utdrag och sopsortering med 4 st kärl. 

• Möjlighet till bättre lådor, vitrin etc 

Sätt din personliga prägel på ditt nya kök.  

Vad gillar du för stil? Ska det vara stilrent och ljust?  

Vill du ha den klassiska lantliga stilen? Möjligheterna är 

många ... 



Tillvalskök 1 



Tillvalskök 2 



 

Luckmodeller 

 

Pristillägg för tillvalsköket efter Prisgrupp enligt nedan 

För bilder på våra luckor se vår hemsida 

www.hth.se 

 

 

 

Prisgrupp 1—2    33 900 kr 

 

Slät Vit / 25 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 120 gr vit, silkesmatt me-

lamin och kantad med en vit list av konstmaterial. 

 

Slät Grå / 46 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 120 gr grå, silkesmatt me-

lamin och  

 

Oslo / 52 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 65 gr strukturerad melamin i 

ljus ask-look med horisontell ådring och kantad med en list av konstmaterial. 

 

Stockholm / 28 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 75 gr strukturerad melamin i 

mörk mocka och kantad med en list av konstmaterial.  

Närmast vägledande NCS-kod : S4005-Y5OR 

 



 

Trend Vit Ek /  16 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 120 gr vit, silkesmatt melamin 

och kantad med en tjock snedlist i massiv vitlackerad ek. 

 

Mono / KP 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock MDF. Hela luckan är lackad med en slitstark vit, 

matt lack. 

 

Prisgrupp 3    41 900 kr 

 

Sense / RS 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock MDF med en en klassisk enkel ramurfräsning. 

Hela luckan är lackad med en slitstark vit, matt lack. 

Focus / ZA 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF. Hela luckan är lackad med en slitstark vit, 

matt lack. 

Luckan finns även i färgerna Zero, Dammgrå och Grå. Övriga färger mot lacktill-

Next Vit / 21 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF med urfräst vårgrätt greppsspår. Hela luckan 

är lackad med en slitstark vit, matt lack. 

OBS ! Kan endast beställas med tillval lyxlådor. 

Next Grå / 23 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF med urfräst vårgrätt greppsspår. Hela luckan 

är lackad med en slitstark grå, matt lack. 

OBS ! Kan endast beställas med tillval lyxlådor 

 

 



 

Nova / XA 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 0,7 mm vitt högtryckslami-

nat. Kanten är av strukturerat konstmaterial. 

Havana / 45 

Tillverkad av en 1.6 cm tjock skiva belagd med 160 gr strukturerad melamin i 

mörk poppel-look med lodrät ådring och kantad med en strukturerad list av 

konstmaterial. 

One / 48 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock skiva belagd med 

Melamin i svart trä-look med lodrät ådring. Kantad med en strukturerad list i  

konstmaterial. 

 

Prisgrupp 4    48 900 kr 

Next Vit Högglans / 31 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF med urfräst vårgrätt greppsspår. Hela luckan 

är lackad med en slitstark vit, högglanslack. 

OBS ! Kan endast beställas med tillval lyxlådor 

 

Kvadrat / RW 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF med fasettprofil. Hela luckan är lackad med 

en slitstark vit, matt lack. Går att få i ett urval av andra färger mot lacktillägg. 

 

Art / RV 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock MDF med enkel fasettprofil. Hela luckan är 

lackad med en slitstark vit, matt lack. Går att få i ett urval av andra färger 

mot lacktillägg. 



 

Prisgrupp 5    57 900 kr 

 

Focus Fanér 

Tillverkad av en 1.9 cm tjock skiva belagd med  fanér med horisontell ådring. 

Fronten är försedd med en tjock kantlist i massiv ek. Träkanterna och den fane-

rade ytan  är behandlade med slitstark klarlack.  

Finns i 

• Natur Ek / DJ 

• Vit Ek / DI 

• Svart Ek / HD 



 

I Tillvalsköket ingår fritt val av nedan handtag. 

 

Handtaget sätter sin egen markanta prägel på kökets utseende och HTH ger dig 

många spännande designvarianter att välja mellan. Alla våra handtag klarar 

Nickeltestet. Måtten anger avståndet mellan hålen man gör på luckan. 

Line    200 mm 40 mm  Totallängd 

• Borstad Mässing 

• Eloxerad Brun 

• Antracit 

• Borstad Svart   

Curve  128 mm         

Hill   128 mm         

Shape  96 mm  128 mm 256 mm     

Tradition 96 mm 

• Mässing 

• Krom 

Nude Vit  128 mm 

Infinite  160 mm 

• Mattsvart 

• Antracit 

Antik Skål 64 mm 

Antik Knopp  

Klassisk Knopp 

Base Knopp 

• Stållok 

• Mässinglook 

Loop  Svart Knopp 

Priser på HTH’s övriga handtag lämnas på förfrågan 

 



 

I Tillvalsköket ingår fritt val av nedan laminatbänkskivor. 

 

Laminat är ett tåligt och slitstarkt material som är lätt att hålla rent. Bänkskivan 

är också med och sätter karaktären på ditt kök. Vill du att den ska vara neutral 

eller lite kaxig och ta plats ?  

För att se bilder på våra laminatskivor kan du gå in på vår hemsida www.hth.se 

 

Lava / 249 

Design Antracit / 450 

Granit Bianco / 519 

Svart Brazil / 525 

Mörk Metall / 534 

Design Vit / 537 

Rustik Metall / 542 

Mörkgrå Kvarts / 551 

Betong / 558 

Stav Ek / 571 

Struktur Svart / 584 

Textil Sand / 588 

Strukutr Ljus / 590 

Surface / 597 

Rustik Ek / 599 

Ljus Betong / 600 

Glitter Bianco / 603 

Struktur Mörk Ek / 604 

Vit Pine / 605 

Vit Betong / 606 

Oslo / 608 

Grå Marmor / 612 

Brun Alm / 613 

 

Granit Nero / 617 

Marmor Bianco / 619 

Nordisk Ek / 623 

Rustik Valnöt / 624 

Terazzo Bianco / 625 

Marmor Nero / 626 

Marmor Natura / 627 

Industriell Metall / 628 

Hickory / 629 

Grafit / 630 

Sandsten / 631 

 

Tänk på ! 

Laminatbänkskivor tål inte att man ställer en  

varm kastrull på.  

 

Rengör med ett milt diskmedel ! 

 

Öppna alltid diskmaskinsluckan helt när programmet är fär-

digt och vänta gärna med att öppna tills maskinen har sval-

nat och ångan lagt sig. 



 

Välj mellan två olika hoar 

 

Vi erbjuder fritt val av två olika hoar från Intra. 

Vilket behov har du ? 

 

Vill du ha en liten ho att skala potatisen i och kunna skölja skärbrädan i den 

andra.  

Då väljer du 1.5 ho. 

 

Vill du kunna få plats att skölja av hela gratängformen eller ugnsplåten ? 

Då väljer du en stor ho. 

 

 

Intra Omnia 600 SF 

520 x 380 x 180 mm 



 

Övriga tillval 

 

• Vill du byta ut standardlådorna mot vår ”lyxlåda” och få en ännu 

bättre förvaring ? 

 - du får fullutdragslådor vilket ger en ännu bättre översikt över innehållet 

 - lådorna tål fler kilo ( 30—50 kg mot standardlådans 25 kg ) 

 - de har en mjukare mjukstängning 

 - du har också möjlighet till mer inredning i lådorna 

• Lyxlådepaketet kostar     10 500 kr 

 



 

Trött på vitt ? 

- Vissa av våra luckmodeller går att få lackade i någon  av våra utvalda färger 

- Du behåller då socklar, stommar, frisidor och passbitar i standard vit 

 

Lackade luckor kostar     10 500 kr 

( prisförslag på övriga detaljer lackat lämnas efter  förfrågan ) 

 

De lackfärger vi har ser du på vår hemsida www.hth.se 

 

 

Med reservation för förändringar i sortimentet 



 

Takanslutning 

 

 - Vill du slippa dammhyllan över väggskåpen och  få tätt upp mot taket . 

 

Materialkostnad (vit melamin)    2 000 kr 

• monteringskostnad tillkommer från Skeppsviken. 

• Vid önskan om annat material lämnas pris efter förfrågan. 

 

 

Vitrinskåp 

• Det går att byta ut ett väggskåp mot ett vitrinskåp.  

• Pris lämnas efter förfrågan. 

 

 

Dimbara Spotlights under väggskåp 

 

• LED-spottar infrästa under överskåpen (1 spot under var lucka) 

• Materialkostnad (spotlights och trafo)  5 000 kr 

 

• LED-spottar infrästa under väggskåp samt i vitrin 

• Materialkostnad (spotlights och trafo)  6 000 kr 

 

OBS ! Monteringskostnad för Spotlights tillkommer från Skeppsviken. 



 

 

Boka en tid med mig för konsultation ! 

 

aryd@hth.se 

0500-49 34 41 

 

Varmt välkomna ! 

 

Hälsningar 

 

Anneli Rydberg  

HTH Skövde 


