
Maxhöjd Pris Antal Totalt

40 cm 795:-

100 cm 995:-

150 cm 1395:-

240 cm 1750:-

Maxhöjd Pris Antal Totalt

20 cm 475:-

40 cm 795:-

PRISLISTA RETRO IKEA METOD

UTFÖRANDE 
Överfalsad front i funkisstil 
där skåpstomme och gångjärn 
hamnar i fokus. 

Övervalsad 
front

Synliga 
gångjärn

VIKTIG INFO:  

Ikeas-kökssystem Metod är framtaget för utanpåliggande fronter. Då Retro är en överfalsad 
front, som till viss del bygger in i själva stommen och synliggör denna, behöver vissa 
justeringar göras. Nedan följer de viktigaste skillnaderna. 

BÄNKSKÅP: 

• För att få utseendet till Retro ersätts den metallist Ikeas bänkskåp har överst i stommen av 
vår ”Metod-regel”. Regeln installeras i samband med att stommen monteras och kan hämtas ut/
skickas innan våra fronter levereras. 

• Regeln förändrar bänkskåpen så att Ikeas 10cm höga låda inte längre får plats överst i 
stommen, den minsta lådfronten att ha överst i stommen blir därför 15cm. Se våra 
rekommenderade lådfrontskombinationer för Retro längre ner.  

• Lådor måste flyttas in för att ge plats för frontens fals, man använder sig av befintliga hål 
i stomme och lådor, se separat monteringsguide.  

VÄGGSKÅP: 

• För att hyllplanens urfräsning till hyllbärarna ska kunna användas behöver hyllplan kapas i 
framkant och ny list sättas. Hyllplanen kan lämnas in till oss alternativt köper vi in dessa 
från Ikea åt er för 550:-. Ny framkant går att få i ek, teak, valnöt eller vit. 

INTEGRERADE VITVAROR: 

• För att de synliga Retro-gångjärnen ska kunna användas vid kyl/frys måste modellen ha 
glidbeslag likt de Ikeas modeller har. För modeller med ”door on door” installation blir 
fronterna utan synliga gångjärn.  

• Integrerad kyl/frys ställs direkt på botten av skåpet och inte uppflyttad på ett hyllplan som 
till vanliga Ikea-fronter. Kyl/frys behöver även flyttas in ca 10-12mm för att ge plats för 
dörrens fals. 

• Om integrerad diskmaskin inte köps från Ikea säkerställ att den fungerar med en 770mm hög 
front och ett nischmått med höjden 860mm. Normalt nischmått till Metod är 880mm vilket minskas 
då en Metod-regel adderas ovanför diskmaskinen. 

ALLMÄNT: 

• Till Retro rekommenderar vi montering utan Ikeas väggskena och att stommen sätts direkt mot 
vägg då täcksidor inte används. Fästbeslagen flyttas in en hålrad och utrymmet till vägg fylls 
ut av stommens medföljande plastbricka. 

• Med gångjärnen medföljer en borrmall för att ta upp nya hål i stommen för gångjärnsbrickan.  

• Innerlådor, bakom yttre front, i grunda 37cm djupa skåp fungerar inte till Retro. Till skåp i 
djup 59cm kan däremot innerlådor används. 

• Ikeas horisontella gångjärn, trådbackar och lådserien ”Förvara" går inte att använda till 
Retro.

Framkant Pris Antal Totalt

Vit 50:-

Ek 100:-

Teak 100:-

Valnöt 100:-

Retro Pris Antal Totalt

Synligt 65:-

För offert & beställning se vår 
hemsida jarfallakok.se/offert 
för hur du går till väga och 
vilken info vi behöver från er

JÄRFÄLLA KÖK 
Luckor - Lackering - Inredning

Bredd Pris Antal Totalt

20 cm 100:-

40 cm 100:-

60 cm 100:-

80 cm 100:-

KULÖR 
Vi lackar med NCS 
originalfärger, ca 2000 st 
kulörer. Vår standardkulör är 
S0502-Y glans 30, varmvit.  

Önskas annan kulör beställer vi 
hem den till er produktion i 
glans 10 eller 30 för en 
kostnad om 1000:-/kulör.  

Önskas delarna endast 
grundmålade eller i rå MDF drar 
vi av 15% respektive 30% på 
nedanstående priser.

GÅNGJÄRN 
Inkl. borrmall för nya hål i stomme

DÖRR 
upp till 60 cm bred

LÅDFRONTER singel 
upp till 80 cm bred

NEDKAPNING HYLLPLAN 
inkl. montering av ny framkant

REGLAR 
Behövs till Metod-bänkskåp

REKOMMENDERADE LÅDFRONTSKOMBINATIONER  

Möjliga lådor bakom lådfront:  

15cm = låg 
20cm = låg eller medel 
30cm = medel* eller hög 
35cm = medel* eller hög 
65cm = hög** 

* = över lådan får en låg innerlåda plats 
** = över lådan får en till två låga 
eller en medel innerlåda plats 

OBS! Innerlådor, bakom yttre front, går 
ej att använda i grunda skåp.
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Djup 355mm 
Bredd från 600-1000mm 
Höjd från 925-1200mm 

Den nedre delen på skåpet håller 
alltid samma höjdmått, ca 600mm. Det är 
den övre delen av skåpet som ändras 
beroende på vald sluthöjd. 

I priset för snedskåp ingår stomme, 2st 
skjutdörrar med trälister, 2st fasta 
hyllplan i den nedre delen, 2st 
gångjärnsdörrar och ev. urfräsning för 
spotar i bottenplatta. Handtag till 
gångjärndörrar och LED-spotar tillkommer.   

600-1000mm
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SNEDSKÅP 13.500:-/st

http://jarfallakok.se/offert
http://jarfallakok.se/offert

