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vardagsglädje

Sedan vi började bygga kök i Ballingslöv, 
Skåne har människor bakat radiokakor, 
installerat mikrovågsugnar, återupptäckt 
filterkaffet och fortsatt sökandet efter den  
perfekta koktiden för ett ägg. I våra kök 
samsas vardagsglädjen med festhumöret, 
liksom erfarenheten med innovationen. 

För ett kök är ingenting utan människorna 
som använder köket. Det är för deras skull 
vi fortfarande vill bygga tidernas bästa kök 
i fabriken i Ballingslöv. 



vardagsglädje

Berättelsen om Ballingslöv 
är nästan ett sekel av  
vardagshistoria.
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vardagsglädje

KÖK SOM HÅLLER ÖVER TID 

Sedan 1929 har vi tillverkat kök i vår fabrik i 
skånska Ballingslöv. Nära vår förnyelsebara 
källa, trä, och nära våra kunder. Värderingarna 
är sedan starten av Ballingslöv i stort de samma 
idag och vi fortsätter utveckla och tillverka 
produkter med fokus på maximal livslängd och 
minimalt avtryck på klimatet.

Våra kärnvärden återspeglar även detta och 
orden inspiration, kvalitet, vardagsglädje och 
hållbarhet genomsyrar vår verksamhet.



vardagsglädje

KLIMATNEUTRALA KÖK 

När du köper ett kök från oss kan du vara trygg i 
långsiktigt kvalitet och att produkterna är fram-
tagna med ärliga material och schyssta villkor av 
dedikerade medarbetare. Vi tar även ett ytterli-
gare steg i vårt ansvarstagande och ditt blivande 
kök kommer att produceras i en klimatneutral 
fabrik. Detta gör vi tillsammans med svenska 
Ecoera som har en process som omvandlar rest-
produkter genom pyrolysbearbetning och skapar 
pellets som i sin tur används som jordberikare. 

Läs om vårt arbete 
för ett hållbart  
köksliv på  
ballingslov.se
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vardagsglädje

VARDAGSGLÄDJE HEMMA HOS DIG

Vi älskar kök. Vi kan det mesta om trä. Hos oss 
finns expertis om planering, material och opti-
mala funktioner. Hur vardagsglädje doftar, känns 
eller låter hemma hos dig är det förstås bara du 
som vet. Om köket är hemmets hjärta, är det du 
som ger köket själ. 

Så här tar vi ansvar 
kring ett långsiktigt och 
hållbart köksliv.



vardagsglädje

Våra kök levereras färdiga, och redan från första mid-
dagen sätts din personliga prägel. Inred skåp och lådor 
med tillbehör som matchar dina önskemål, komplettera 
och byt ut efter hand. Ett kök är en plats för liv och 
rörelse, och hjärtat i ditt hem. Låt det förändras och 
växla med livet. 
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vardagsglädje

NÄRA DIG

Att tillverka produkter och ha 
nära till sina kunder samt arbeta 
med produkter med lång livslängd 
är det som skapat och än idag, 
skapar Ballingslöv. 

Vi tillverkar produkter som kan 
användas under sin maximala 
livslängd och därefter återvinnas 
på ett bra och naturligt vis.  
Det kändes bra 1929 och det 
känns bra idag.



vardagsglädje

FRÅN TRÄ TILL KÖK

En grundförutsättning för ett kvalitetskök är prima trä. 
Långsamtväxande träd från välvårdad skog från en 
hållbar källa är en bra början på det kök som  
vackert skall patineras över tid, och som är lagom 
mjukt mot handen. Stark design med klassiska detaljer 
gör att även ögat finner ro i många år.

Ballingslöv kök, 
från en klimat- 
neutral fabrik.
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BISTRO Slät lucka med rak kant. Lucka 19 mm tjock. Kombinera 
gärna med tillvalskoncept System 10, System 25 eller System 45. 
Prisindex MDF: 60. Prisindex träfaner: 70

LINE Slät lucka med integrerat grepp. Lucka 19 mm tjock.  
Grepplist i aluminium.
Prisindex MDF: 70. Prisindex träfaner: 80

BIRKA Slät målad lucka med fasad och mjuk ytterprofil.
Lucka 19 mm tjock i målad MDF.
Prisindex: 65

STUDIO Lucka med ram och spegel i MDF. Lucka 19 mm tjock.
Kombinera gärna med tillvalskoncept System 10 eller System 25.
Prisindex: 70

CITY Slät lucka i högtryckslaminat med kantlist i aluminium.
Lucka 19 mm tjock. 1 mm kantlist i aluminium.
Prisindex: 80

MENY Lucka med ram och spegel i MDF. Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 80

STYLE Slät lucka i högtryckslaminat med fasad kantlist i massivt trä. 
Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 70

NORDIC Lucka i massivt trä. Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 100

WOOD Lucka av massivt skiktlimmat trä. Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 100

KÖKSMODELLER 
Vi på Ballingslöv erbjuder ett brett sortiment av köksmodeller i olika uttryck och 
material- och kulörutförande. Nedan ser du en överblick över köksmodellerna. 
Samtliga färg och träutförande på respektive modell finner du på ballingslov.se



STIL Slät målad lucka med integrerat grepp. Lucka 19 mm tjock.  
Grepplist i aluminium.
Prisindex: 60

FENIX Slät lucka med Fenixlaminat med raka kanter.
Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 90

GASTRO Lucka med ram och spegel. Lucka 19 mm tjock. 
Kombinera gärna med tillvalskoncept System 10 eller System 25.
Prisindex MDF: 80. Prisindex massivt trä: 100

STAR Fräst lucka i MDF. Lucka 19 mm tjock.
Prisindex: 70

VAD ÄR ETT PRISINDEX? 
Prisindex är en indikation var köksmodellen ligger i pris utifrån Ballingslövs 
totala modellprogram. Index 100 är den köksmodell med högst pris och 
övriga modellers index anges med denna som bas. 

Ta gärna del av vår prisguide i slutet på denna katalog och på ballingslov.se. 
Din återförsäljare lämnar alltid pris på just ditt kök.
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System10. Passar bra till köksmodellerna 
Bistro, Gastro och Studio.

System 25. Passar bra till köksmodellerna 
Bistro, Gastro och Studio.

TILLVALSKONCEPT  
Ni har möjligheten att förädla köket med våra olika tillbehörskoncept. De förändrar 
designuttrycket på ditt kök. Vi erbjuder 4 olika tillvalskoncept som förklaras här bredvid 
samt våra rekommendationer till de köksmodeller där de kommer mest till rätta.



System 10 är ett tillbehörskoncept som 
skapar kök med möbelkänsla.
Tillbehörskonceptet System 10 är baserat 
på olika snickeritillbehör som alla är 10 mm 
tjocka. Genom att infoga smala distanser 
och frisidor kan man skapa linjer och  
geometrier i köket.

System 45 är ett koncept för köksöar där 
lång- och kortsidor möts i ett gerat hörn. 
Detta ger ett modernt och avskalat intryck 
med få skarvar och snygga möten mellan 
lucka och frisida. 

System 25 är ett tillbehörskoncept som vi 
tagit fram för att kunna återskapa känslan 
av det klassiska platsbyggda köket. De väl 
tilltagna distanserna och frisidorna är hela 
25 mm tjocka för att förstärka intrycket av 
det gedigna i ett kök byggt på plats. 

Shaker är ett samlingsnamn för en rad till-
läggsprodukter som verkligen lyfter intrycket 
av ditt kök. Dessa produkter kombineras ofta 
med tillvalskoncept System 25. Shakerstilen 
har en lantlig prägel men med en minimalis-
tisk och funktionalistisk touch.

Shaker

System 45. Passar på köksöar till köksmodell Bistro. Shaker. Passar bra till köksmodellerna 
Bistro, Gastro och Studio.

System 
45

System 
10

System 
25
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INSPIRERAS AV VÅRA KÖK 



BIRKA OSTRONBEIGE | Birka är en målad lucka med mjukt rundad ytterprofil. HANDTAG: RK 95. BÄNKSKIVA: Laminat 2389, 
20 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: EVO185, Tapwell. VITVAROR: Neff. STÄNKSKYDD: Laminat 2389, 12 mm. 
GOLV: Oljad ek, fiskbensmönster.

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Integrera en sittbänk för skönt häng 
och sällskap i köket. Notera den 
”dolda” instickshyllan i nischen. 

BIRKA
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BIRKA VIT | Birka är en målad lucka med mjukt rundad ytterprofil. HANDTAG: HG 20 och HG 670. BÄNKSKIVA: Laminat 2424, 
20 mm. DISKBÄNK: MRX 210-50, Franke. BLANDARE: XT432543238 antracit, Newform. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. 
GOLV: Betong.

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Tänk på att integrera eluttag i ditt kök 
för dina hushållsmaskiner och optimera 
köksön som arbetsplats.

BIRKA
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BISTRO EK MATT VITPIGMENT och BISTRO OSTRONBEIGE | Bistro är en slät lucka med raka kanter, liggande faner eller 
målad. HANDTAG: HG 130. BÄNKSKIVA: Dekton Arga, 12 mm. DISKBÄNK: Clarion 700 IF, Intra. BLANDARE: Tapwell. 
VITVAROR: Siemens och Electrolux. STÄNKSKYDD: Dekton Arga, 12 mm. GOLV: Färgat betonggolv.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

För att skapa en mer levande högskåpsvägg är ett tips 
att göra ett högskåp öppet utan lucka. Bra för de saker 
du snabbt vill komma åt eller dina favoriter du alltid 
vill ha synliga.

BISTRO
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Diskret handtag. Nyhet  
i vår handtagsfamilj är 
HG 130, ett nätt och diskret 
litet smycke för den som 
är mer sparsmakad när 
det kommer till detaljer.

Smart eluttag. Placera  
kontakten med hissfunk-
tion där du behöver den. 
I bänkskiva eller som här  
i överskåp.

TIPS!
T

IP
S!



Fina små knoppar.
För dig som vill ha ett litet 
och nätt handtag finns 
även dessa alternativ,
RK 80 matt svart eller
RK 95 borstad metall.

DEKTON  ARGA  som bänkskiva och stänkskydd.

T
IP

S!

Nu får maten gå catwalk. Förr byggde man alltid en sval eller ett skafferi för att kunna 
förvara allt från sju sorters småkakor till inlagd saltgurka. I detta kök tog man höjd för 
förvaring av finporslin och skrymmande matvaror och gjorde ett walk in-skafferi i direkt 
anslutning till köket. Med öppna hyllplan är det lätt attt nå alla saker som inte får plats i  
köket. I skåpen under förvarar familjen alla storförpackningar och hushållsmaskiner 
som man väljer att inte ha framme i köket.

WALK IN-SKAFFERI



BISTRO EK SVARTBETS | Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. HANDTAG: HG 170. BÄNKSKIVA: Linoleum 
Nero, 30 mm och Natursten Steel grey satin, 30 mm. DISKBÄNK: KBG 210-50 och KBG 210-34, Graphit, Franke. BLANDARE: 
Essence 31615 AL0, Essence 30269AL0, Grohe. VITVAROR: Siemens. GOLV: Slipad betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.
                 Här i kombination med Fenix grafitgrå.

SY
ST

EM
 2

5

TIPS!  

Genom vitrinerna i linjeglas skönjer du sakerna innanför 
utan att behöva ha den perfekta ordningen. Det vackra, 
randiga glaset skapar en industriell känsla. 

BISTRO 
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BISTRO VIT | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Solidstål 6 mm, Decosteel och kompositsten Royal 
Reef, 12 mm. DISKBÄNK: XV55, Decosteel. BLANDARE: 590 rostfri, Vola. FLÄKT: Gaggenau. VITVAROR: Gaggenau. GOLV: Betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 45  
 som endast finns i målat utförande. 

SY
ST

EM
 4

5

TIPS!  

Vårt tillvalskoncept System 45 skapar 
snygga och perfekta avslut på din köksö 
där luckan och frisidan perfekt fasas ihop.

BISTRO
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BISTRO ASK BRUNBETS och BISTRO SVART | Bistro är en slät lucka med raka kanter, liggande faner eller målad. HANDTAG:  
HG 180. BÄNKSKIVA: Linoleum Nero, 20 mm och Laminat 2387, 20 mm. DISKBÄNK: Extreme 50 antracit, Decosteel. BLANDARE: 
590 mattsvart krom 61, Vola. FLÄKT: Sky, RørosHetta. VITVAROR: Electrolux. STÄNKSKYDD: Laminat 2387, 20 mm. GOLV: Betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 45  
 som endast finns i målat utförande.

SY
ST

EM
 4

5

TIPS!  

Att blanda öppen och stängd förvaring 
skapar dynamik i köket. Som här där vårt 
hyllsystem Frame skapar ett fint hörn där 
högskåpen möts.  

BISTRO
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BISTRO ASK BRUNBETS | Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. HANDTAG: HG 460. BÄNKSKIVA: Komposit-
sten Lagoon, 20 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV1 krom, Vola. GOLV: Vitpigmenterad ek, Kährs.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

SY
ST

EM
 2

5

TIPS! 

Använd det gamla städskåpet till att skapa  
ett vackert skafferi för effektiv förvaring. 

BISTRO



32 / 33



BISTRO ASK VITMÅLAD | Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. BÄNKSKIVA: Kompositsten Lagoon, 20 mm. 
DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV1 vit, Vola. FLÄKT: Vertikal, Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD:  
Kompositsten Lagoon, 12 mm. GOLV: Massiv ek, Kährs.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

SY
ST

EM
 2

5

TIPS!  

Utnyttja hörnan till fin förvaring med hjälp 
av öppna hyllplan och låt grönskan flöda 
över. Fyll på med klorofyll! 

BISTRO
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BISTRO LINDBLOMSGRÖN | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 295. BÄNKSKIVA: Kompositsten  
Lagoon, 20 mm. BLANDARE: 131 mattborstad koppar 64, Vola. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vit kakel 15x15 Harmony, 
CC Höganäs. GOLV: Winckelmans, CC Höganäs.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

TIPS!  

En klassiker i ny design som håller över tid. 
Den framdragna sockeln och tillvalskonceptet 
System 25 ger en gedigen känsla. 

SY
ST

EM
 2

5

BISTRO



36 / 37



BISTRO GRÖNGRÅ | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 35. BÄNKSKIVA: Dekton Keon, 12 mm. 
DISKBÄNK: Extreme 50, antracit, Decosteel. BLANDARE: XT432543238 antracit, Newform. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. 
STÄNKSKYDD: Dekton Keon, 12 mm. GOLV: Osmo hårdvaxoljat furu.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta kök har tillvalskoncept System 10 
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

Istället för kakel så skapa ett stänkskydd  
i samma utförande som bänkskivan.  
Funktion och design i ett. 

SY
ST

EM
 1

0

BISTRO
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TIPS! Använd mellanrum till att sätta upp praktiska hyllor 
för sådant som du använder ofta. 

TIPS! Både välanvänd sittbänk och 
smart förvaring i hallen.

Öppna upp! 
Familjen i huset har valt 
att ha öppen förvaring 
dels för koppar och fina 
prydnadssaker i över-
skåpet men även för 
brickor och höga grytun-
derlägg i underskåpet. 
Detta blir en fin detalj för 
helheten av köket och 
gör det lätt att nå  
vid behov.

Ballingslövs inredning passar även för hallen. För att få en helhet i den öppna planlös-
ningen i huset har man här valt att beställa en hallmöbel i samma utförande som köks-
luckan. Väggarna, den platsbyggda hyllan med krokar och den praktiska sittbänken med 
lådförvaring gör det enkelt för familjen att förvara både smått och stort. Knoppen på 
lådorna ger en skön brytning mot kökshandtagen som är mer rustika och praktiska.

FÖRLÄNG KÖKSKÄNSLAN

T
IP

S!



1.
2.
3.

Måla enhetligt. Utgå från ditt kök och om du tycker om fär-
gen så är det fint att måla även anslutande väggar i samma 
kulör. Våra NCS-koder hittar du i slutet av katalogen.

Öppna och gör ett bra flöde. Vi rör oss ofta och gärna 
kring köket. Se till att köket känns lättåtkomligt och  
skippa gärna onödiga dörrar.

Generösa arbetsytor. I kombination med praktiska och 
slitstarka bänkskivor i kompositsten, fortsätt gärna upp 
på vägggen med bänkskivan för fint stänkskydd.

Små fina ting. 
Med enkla små ting 
kan du förändra en 
tråkig hörna eller en 
lång bänkskiva. Varför 
inte kolla vad barnen 
har haft med sig hem 
från slöjden?

Stilren och snygg i rostfritt,
Franke MYX 110-55.

Blandare Tapwell ARM 184. 
Mattsvart köksblandare  

med diskmaskins-
avstängning.

TIPS!

Oras 272100 
Diskmaskinsavstängning i krom.
Trådlös diskmaskinsavstängning. 
Kan placeras där du vill.

Decosteel Extreme 50 Antracit.
Längd 540 mm. Bänkskåp 600 mm.



BISTRO LINDBLOMSGRÖN | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 295. BÄNKSKIVA: Kompositsten Coral 
Clay, 20 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV1 rostfri, Vola. FLÄKT: Box, Fjäråskupan. VITVAROR: Electrolux. 
STÄNKSKYDD: 6780-MKDG Micron 3x3 cm, Svenska Kakel. GOLV: Slipad betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 10 
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

Vi har möjlighet att lackera flera av våra 
fläktkåpor i samma kulör som ditt kök.  

SY
ST

EM
 1

0

BISTRO
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BISTRO MÖRKBLÅ | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: RK 95. BÄNKSKIVA: Kompositsten Royal Reef, 
20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: SK885 krom, Tapwell. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens.  
STÄNKSKYDD: New York vit blank 6,5x13 cm, Centro.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

SY
ST

EM
 2

5

TIPS!  

Skapa Bistrokänslan hela vägen. En del i detta kan 
vara att kakla hela vägen från bänkskåpen och upp 
till taket. Öppna hyllor bidrar också till stilen.   

BISTRO
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BISTRO PEPPARGRÅ | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 140. BÄNKSKIVA: Marmor Carrara. 
DISKBÄNK: Heltäckande rostfri specialdiskbänk, 30 mm, Decosteel. BLANDARE: XT4325 antracit, Newform. FLÄKT: Box, 
Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Rostfri stål, Decosteel. GOLV: Klinker 60x60 Mythos ljusgrå, Golvabia.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

När du väljer vitvaror är ett bra tips att välja en kombiugn 
istället för en ugn endast med mikrofunktion. Gör du det 
har du både funktionen som en traditionell mikrougn 
erbjuder och ytterligare en vanlig ugn.   

BISTRO
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BISTRO OSTRONBEIGE | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. HANDTAG: RK 175. BÄNKSKIVA: Kompositsten Coral 
Clay, 20 mm. DISKBÄNK: Supra 500, Blanco. BLANDARE: EVO 186 krom, Tapwell. FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Electrolux. 
GOLV: Slipat plankgolv.

   Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 10 
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

System 10 är vårt tillvalskoncept med 10 mm 
tunna distanser mellan och runt köksskåpen. 
Passar perfekt med köket Bistro.

SY
ST

EM
 1

0

BISTRO
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BISTRO EK MATT VITPIGMENT | Bistro är en slät lucka med liggande faner och raka kanter. HANDTAG: HG 300. BÄNKSKIVA: 
Linoleum 4166, 20 mm och natursten Via Lattea Satin, 30 mm. DISKBÄNK: Subline 500, Silgranit klippgrå, Blanco.  
BLANDARE: XT4325 svart, Newform. VITVAROR: Siemens. GOLV: Betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

Ett kök med maximalt umgängesutrymme med 
både rymlig köksö och generös sittbänk. Notera 
även de fristående skåpen med profilluckan 
Mesh som är perfekta för en ledig vägg. 

BISTRO
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BISTRO PÄRLGRÅ | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Rostfri mattborstad 12 mm, Decosteel. 
DISKBÄNK: XV50, Decosteel. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Rostfri mattborstad. GOLV: Slipad betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 10 
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

En hel rostfri bänkskiva är perfekt för dig 
som använder köket aktivt. Det rostfria blir 
bara finare med åren då det får lite patina. 

SY
ST

EM
 1

0

BISTRO
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BISTRO OSTRONBEIGE och BISTRO VARMGRÅ | Bistro är en slät målad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Dekton Danae, 20 mm. 
Heltäckande rostfri specialdiskbänk 20 mm, Decosteel. DISKBÄNK: BXX 260-34 och 210-34, Franke. BLANDARE: KV1 rostfri och  
KV1 koppar, Vola. VITVAROR: Neff. STÄNKSKYDD: Dekton Danae, 20 mm. GOLV: Mörkbetsat ekgolv i fiskbensmönster.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept System 10 
 som endast finns i målat utförande.

SY
ST

EM
 1

0

TIPS!  

Att blanda kulörer i köket fungerar utmärkt 
och bryter av lite i större kök. Här är kombina-
tionen ostronbeige och varmgrå.

BISTRO
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TIPS! Använd samma material som både bänkskiva 
och stänkskydd. 

Hyllplan med en plan! 
Genom att skapa 
hyllplan i ytterkanten 
av bänkskåpen fick 
den annars obrukbara  
ytan en viktig funktion 
för förvaring.

TÅLIGA ARBETSYTOR

T
IP

S!

DEKTON  DANAE

Naturnära bänkskiva som tål det mesta. Detta kök är resultatet av ett samarbete 
mellan Daniella Witte och Mija Kinning. Vänner sedan länge och båda välrenommerade 
inspiratörer för hemmets alla rum. Daniella som tog in Mijas råd vid sin köksrenovering 
för att få ut optimal funktion och smarta lösningar till sitt kök. Daniella vill ha väl tilltagna 
arbetsytor och valde att bänkskivan skulle fungera även som stänkskydd mot den vitmåla-
de väggen. En fin lösning som ger ett enhetligt intryck.



1.
2.
3.

Öppna hyllor ger möjligheter. Skapa öppna hyllor för 
förvaring av t ex brickor och boxar för saker som man  
lätt vill kunna plocka fram.

Köksö à la Witte. Tillsammans med Mija Kinning tog 
Daniella fram denna köksö med öppna hyllor och en 
rostfri bänkskiva med överhäng för sittplatser.

Val av handtag ger olika uttryck. Har du svårt att välja 
handtag. Begränsa ditt val genom att välja mellan  
mässing, rostfritt eller svart metall. Följ husets form

Låt inte en bärande  
vägg eller en halvvägg 
vara ett hinder för dina 
val. Använd istället ytan 
för att förstärka den 
som här, med bänk- 
skivan runt pelaren.

För dig som gillar rostfria ytor,  
Care rostfritt skydd.
Håller ytorna  blanka  
och rena.

HG 65 Mässing. c/c 160.
HG 75 Rostfritt. c/c 160.
HG 70 Svart metall. c/c 160.

TIPS!

För dig som är noga med detaljer. 
Vola KV1 Köksblandare  
designad av Arne Jacobsen.  
Redan en klassiker.

Praktisk och snygg dubbelvask,  
Franke BXX 260-34-16.



CITY GRÅ och VIT | City är en slät laminerad lucka med kantlist i aluminium. BÄNKSKIVA: Massiv ek vitolja, 20 mm. DISKBÄNK: 
Specialdiskbänk rostfritt borstat stål 15 mm, Decosteel. BLANDARE: 590 rostfri, Vola. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. 
GOLV: Klinker 60x60 Ikon grå, Keope. SKJUTDÖRR: Nano silver med handtag, fyllning klarglas.

   Köket finns i 2 laminatfärger med kant i aluminium. 

TIPS!  

Att integrera skjutdörrar i köket ger köket ett 
helt annat utseende och även nya funktioner. 
I detta kök har man valt glasdörrar men i vårt 
sortiment finns en mängd olika varianter.

CITY
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FENIX SVART | Fenix är en slät laminerad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 20. BÄNKSKIVA: Kvartsit Balvedere, 20 mm 
och Fenixlaminat 0720, 20 mm. DISKBÄNK: Fenix Nero Ingo 720, DFI. BLANDARE: Arm 184, Tapwell. FLÄKT: Electrolux.  
VITVAROR: Electrolux. STÄNKSKYDD: Kvartsit Balvedere, 20 mm. GOLV: Mattlackad ekparkett, fiskbensmönstrad,  
47x7 cm, KVM.

   Köket finns i 4 Fenixlaminat-färger.

TIPS!  

Vår lucka Fenix har en skön taktil yta och är väldigt 
sober. I kombination med mörka detaljer såsom 
blandare, ugn och handtag fullbordas stilen.

FENIX
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FENIX BEIGE | Fenix är en slät laminerad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Fenixlaminat 0717, 40 mm. DISKBÄNK: Extreme 
1634 antracit, Decosteel. BLANDARE: ARM 184 mattsvart, Tapwell. FLÄKT: Ignis, inklädd med halvstav i vitpigmenterad ek, 
RørosHetta. VITVAROR: Gaggenau. STÄNKSKYDD: Dekton Taga, 12 mm. GOLV: Ek lamellparkett, modern vit, Baseco.

   Köket finns i 4 Fenixlaminat-färger.

TIPS!  

Högt i tak? Utnyttja vårt flexibla sortiment 
för att maximera förvaring. Här har vi 
dubbla skåp på varandra.

FENIX
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FENIX GRAFITGRÅ | Fenix är en slät laminerad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Fenixlaminat 0724, 20 mm. DISKBÄNK: 
Extreme 50, Decosteel. BLANDARE: ARM 984 krom, Tapwell. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Magma,  
Grey Stone, Equipe Cerámicas. GOLV: Oak Pure stripe, mattlackat, Parador.

   Köket finns i 4 Fenixlaminat-färger.

TIPS!  

Låt överskåpen gå hela vägen upp för att möta 
taket och maximera din förvaring i köket.  
Vi erbjuder flera olika höjder på överskåp.

FENIX
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TIPS! Använd det vackra ljuset från fönstret och gör 
en inbyggd sittplats eller läshörna. Lyxig känsla med samma färg  

på lucka och väggar.

Förvaring med 
guldkant! 
I köksön har man 
valt öppna hyllor 
med kantlist i metall 
som ger ett extra 
lyster till de fina 
tingen som man 
gärna visar.

Hot-spot i hemmet där gästerna trivs bäst. När du planerar ytorna för ditt nya kök är 
ett tips att satsa på smarta sittplatser för nära och kära. Köket har blivit den naturliga 
platsen för umgänge och för de som lagar maten. Familjen i detta hem har valt att  
skapa fri yta under en del av köksön och placera höga pallar  
för mingel eller läxläsning. 

SITTPLATS I KÖKET

T
IP

S!



1.
2.
3.

Öppna hyllor. I samarbete med Mija Kinning skapades 
de fina öppna hyllorna med kantlist i mässing. En extra 
guldkant på ditt kök.

Köksö med känsla. En köksö kan utformas på många 
olika sätt. Här kan man ta ut svängarna och skapa en  
rörlig plats för vardag till fest.

Generösa arbetsytor. Tänk noga igenom hur du kan 
skapa arbetsytor i ditt nya kök. Man ska med fördel  
kunna arbeta flera stycken i köket samtidigt.

Vackra  högskåp. 
Bakom dessa fina 
högskåpsdörrarna 
förvaras allt det som 
inte längre får plats i 
köket, fast ändå nära 
tillhands. En fin och 
smart lösning. 

Fina pendellampor över ön. 
För en behaglig känsla och mysigt ljus 
passar det utmärkt med med två pendel- 
lampor över arbetsytan på köksön.

HG  255 Krom med svart läder. 
HG 295 Krom med ljusbrunt läder.  
HG 465 Mässing med natur läder.

En fyrkantig stilren vask i mässing, 
Intra Frame 520 Brass. 

TIPS!

Newform XT 4325.  
Köksblandare som finns  
i krom, svart, antracit och 
mässing.



GASTRO ASK OSTRONBEIGE | Gastro är en massiv ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: 
HG 30 och HG 35. BÄNKSKIVA: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: Arm 184, 
Tapwell. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. GOLV: Ek plankgolv, Setra.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

I de flesta kök finns det någon typ av hörn. Med 
vårt flexibla sortiment kan alla ytor bli sitt allra 
bästa. Här har man integrerat ett jalusiskåp i 
vitpigmenterad ek i hörnet.

GASTRO
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GASTRO EK SVARTBETS | Gastro är en massiv ram- och spegellucka rak ytterprofil och fasad innerprofil. HANDTAG: HG 115. 
BÄNKSKIVA: Massiv bok svartoljad, 30 mm. DISKBÄNK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. BLANDARE: Essence  
supersteel/svart 30294DC0, Grohe. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Slipad betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

Har du gott om plats i köket så skapa gärna en köksö 
med rejält djup. Avsluta kortsidan på köksön med en 
sittplats för två som inbjuder till skönt häng i köket.

GASTRO
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Laboratur, to quam, eturepe lectem untorep 
resequasped magnatem quatibust lam iuntur, 
eum ilibuscimet recte rem solumqui nieniandem 
quasperum.

TIPS! Vackert med bänkskiva  
i samma färg som luckan.

Kök in one piece!
Här består köket av 
en enda stor ö, fullt 
utrustad med vitvaror, 
häll och vask men 
även öppna hyllplan 
och sittplats.

Utnyttja fullhöjden i rummet. I detta kök fanns det möjliget att ta ut svängarna ordent-
ligt. Med den härliga rymden i taket och med det stora bokintresset i familjen var det 
självklart att skapa en ny vägg för alla böcker. Man 
valde att utforma köket som en stor ö i mitten av 
rummet. Här får den vackra träluckans struktur  
fullt fokus med det vackra ljuset från glasdörrarna 
på båda långsidorna av rummet. 

UPPÅT VÄGGARNA

TIPS! Låt ljuset flöda för för att framhäva den 
vackra luckan med träådring.

T
IP

S!



Benstativ som ger plats. Köksön är en central del i plane-
ringen av många kök. Att integrera sittplats är väldigt vanligt. 
Tänk bara på att det bör finnas gott om utrymme för benen.

Förvaring med karaktär. Skapa gärna ett fristående skåp 
i anslutning till köket eller matplatsen. Här med luckor  
i Mesh upptill och luckor som följer övriga köket nedtill.

Smart puck. För att undvika vattenskada finns det nu en 
trådlös diskmaskinsavstängning som du kan placera var 
du vill i köket.

För dig som vill ha allt i ett,  
Tapwell Arm 887 . 

Köksblandare i krom med 
diskmaskinsavstängning.

Varför inte en  
antracitfärgad vask?
Tålig och snygg, 
Franke  KBG 210-50.

HG 115 Gjutjärn. c/c 128.

Gott om plats. I detta 
kök har man valt en  
massiv bänkskiva  
i svartoljad bok.  
Måttet på denna skiva är 
hela är 4300 x 1220 mm 
och 30 mm tjock. 

Grohe Essence och Grohe Switch.   
Snygg blandare med utdragbart munstycke. 
Elektronisk diskmaskinsavstängning som 
placeras där du vill ha den.

TIPS!

1.
2.
3.
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GASTRO PÄRLGRÅ | Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: RK 400. BÄNKSKIVA: 
Marmor, Privat. DISKBÄNK: XV 55, Decosteel. BLANDARE: Privat. FLÄKT: Box, Fjäråskupan. VITVAROR: AEG. STÄNKSKYDD: Marmor, 
Privat. GOLV: Vitoljad fiskbensparkett.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept Shaker  
 som endast finns i målat utförande.

SH
AK

ER

TIPS!  

Med skåpet EverydaySafe™ integrerar du ett säkerhets-
skåp i ditt kök. Perfekt för förvaring av viktiga och värde-
fulla föremål. Skåpet öppnas med ditt fingeravtryck eller 
med din mobiltelefon. 

GASTRO



Scanna QR-koden och se 
filmen om EverydaySafe™
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GASTRO VARMGRÅ | Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: HG 105. 
BÄNKSKIVA: Kompositsten Eternal Statuario, 20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-68, Franke. BLANDARE: Inspera 3031F, Oras.  
VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Kompositsten Eternal Statuario, 12 mm. GOLV: Ek Nouveau Blonde, Kährs.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept Shaker  
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

Hos Ballingslöv får du funktion och design även 
på insidan. Du väljer själv om du vill ha lådorna 
i köket i vit eller grå plåt eller, som här, i trä.

SH
AK

ER

GASTRO



Shaker är ett samlingsnamn för ett kök utöver det 
vanliga. Med de olika tillvalen till luckan Gasto kan du 
skapa ett gediget men samtidigt ett modernt kök med 
hjälp av köksö, knopplist och vitrinskåp.
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GASTRO GRÖNGRÅ | Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: HG 100. 
BÄNKSKIVA: Keramik Concrete Taupe, 30 mm. DISKBÄNK: Combo Slim 3420, Decosteel. BLANDARE: Arm 184 mattsvart, Tapwell. 
VITVAROR: Gaggenau. STÄNKSKYDD: Keramik Concrete Taupe, 12 mm. GOLV: Ekplank med Bona Traffic Natural Lack.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Denna köksö har tillvalskoncept Shaker  
 som endast finns i målat utförande.

TIPS!  

Vackert med glasdörrar och trälådor som 
innehåller fin och praktisk förvaring av vackra 
ting. I konceptet Shaker finns ett flertal tillval 
som skapar stilen.

SH
AK

ER

GASTRO



Shaker är ett samlingsnamn för ett kök utöver det 
vanliga. Med de olika tillvalen till luckan Gasto kan du 
skapa ett gediget men samtidigt ett modernt kök med 
hjälp av köksö, knopplist och vitrinskåp.
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GASTRO GRÖNGRÅ | Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG:  
HG 75 och RK 95. BÄNKSKIVA: Kompositsten Lagoon, 20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-68 och BXX 210-34, Franke.  
BLANDARE: 590 krom, Vola. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Vitoljad furuplank.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

SY
ST

EM
 2

5

TIPS!  

Ett tips är att måla någon av väggarna i köket  
i samma kulör som köksluckorna. I detta kök vår  
omtyckta favorit - kulören gröngrå.

GASTRO
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GASTRO EK MATT VITPIGMENT | Gastro är en massiv ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: 
RK 95. BÄNKSKIVA: Keramik Zaha Stone, 30 mm. DISKBÄNK: XV3418, Decosteel. BLANDARE: Grohe Home Blue, Grohe.  
VITVAROR: Electrolux. GOLV: Slipad betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

TIPS!  

Att blanda trä och målat utförande är något vi 
starkt rekommenderar. Ek tillsammans med 
någon av våra grå kulörer är en säker fullträff.

SY
ST

EM
 2

5

GASTRO
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GASTRO VIT | Gastro är en ram- och spegellucka med rak ytterprofil med fasad innerprofil. HANDTAG: HG 255 och RK 245. 
BÄNKSKIVA: Kompositsten Lagoon, 20 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: Concetto 32663 krom, Grohe. FLÄKT: 
Signatur, Fjäråskupan. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Harmony vit 15x15 cm, CC Höganäs. GOLV: Ek Ulf, Kährs.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Detta köket har tillvalskoncept System 25.

TIPS!  

Kakel uppåt väggarna - att kakla hela vägen 
från bänkskivans ovankant upp till taket är 
ett både praktiskt och snyggt val.

SY
ST

EM
 2

5

GASTRO
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LINE PEPPARGRÅ | Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Kompositsten Fusion White, 20 mm. DISKBÄNK: 
BXX 210-54, Franke. BLANDARE: ARM 887, Tapwell. VITVAROR: Neff. STÄNKSKYDD: Kompositsten Fusion White, 20 mm. 

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

För att skapa en känsla och rymd i köket kan 
man kombinera klassiska överskåp med öppet 
skåp samt frihängande hyllplan. 

LINE



Missa inte den smarta förvaringen av 
kökshanddukar i avslutningen på köket.
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LINE OSTRONBEIGE | Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Kompositsten Fusion Taupe 20 mm. DISKBÄNK: 
BXX-210-54, Franke. BLANDARE: Arm 887 mattsvart, Tapwell. FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Electrolux. 
STÄNKSKYDD: Kompositsten Fusion Taupe, 12 mm. GOLV: Vitsåpad furu.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

Våra överskåp Lounge i ek bets ljusbrun 
med linjeglas skapar massor av förvaring 
utan att avslöja för mycket.

LINE
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LINE ASK BRUNBETS | Line är en slät lucka med liggande faner och grepplist. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 
20 mm, Decosteel. BLANDARE: KV1 mattsvart, Vola. FLÄKT: Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Kakel 10x20 cm vit, 
Royal Mosa. GOLV: Målat trägolv.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

Att välja ett av våra kök med integrerade 
grepp gör att du, som i detta kök, får en 
stilren köksdesign. 

LINE
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LINE VARMGRÅ | Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. DISKBÄNK: 
XV2350 och XV23, Decosteel. BLANDARE: KV1 och 590 krom, Vola. FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Siemens.  
STÄNKSKYDD: Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm. GOLV: Betong.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden. Här i kombination med Bistro gröngrå.

TIPS!  

Variera gärna skåpen i köksön med såväl stängd som 
öppen förvaring. Det blir både praktiskt och snyggt. 
Önskar du inte utstickande handtag på dina luckor så 
har vi praktiska pushbeslag. 

LINE
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IP

S!

TIPS! Fusion Taupe kompositsten 
i naturens färger.

NATURENS SKÖNHET
Bland kohagar och gärdesgårdar. Detta idylliska hem är resultatet av en dröm 
om att få leva och bo i harmoni med naturen. Både färger och material är noga 
utvalda av ägarna till hemmet och genom hela huset löper en harmoni i naturens 
vackra färger. Köksön är vald i en något mörkare färg än resten av köket och ger 
en solid bas i rummet. Luckorna är en kombination av den släta Bistro-luckan 
och Line-luckan med grepplist i aluminium. Som kronan på verket har vi den 
fantastiska kompositstenen Fusion Taupe som även 
löper upp på väggen och fungerar som ett snyggt 
stänkskydd.



Stor och liten. Familjen har valt att ha generös förvaring 
i  form av lådor i ena delen och luckor i motsvarande ö. 
Perfekt för både stora och små.1.

2.
3.

Handtagslöst. Luckan Line har ett integrerat grepp i luckan. 
På köksön har man den släta luckan Bistro och där har man 
dolda pushbeslag som öppnar luckan med ett lätt tryck.

Bänkskiva i kompositsten. En skiva i kompositsten gör 
livet i köket enkelt. Minimalt underhåll och en i princip 
outslitlig yta.

Vackra vitriner. 
Med höga dörrar i glas 
och en kombination 
av hyllor och lådor 
finns det gott om plats 
för fövaring av allt 
från keramikvaser till 
textilier och dukar.

TIPS!

Dubbelvask på ön för stora
grytor,  Decosteel XV5023.

En mindre vask 
för kallt kaffe 

eller hantering av 
små vaser, 

Decosteel XV23.

Den stilrena 
Volablandaren,
Vola 590. Tillhörande diskmaskinsav-

stängning  med keramisk 
tätning, Vola S50.

Fint med   
integrerade 
vitvaror. 
Bakom detta 
högskåp döljer 
sig ett kylskåp. En 
snygg avslutning 
på köksdelen.



LINE PEPPARGRÅ | Line är en slät målad lucka med grepplist. BÄNKSKIVA: Linoleum 4023 med framkant i ek vitolja, 20 mm. 
DISKBÄNK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. BLANDARE: 590 mattsvart, Vola. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD/
VÄGG: Marazzi Mystone Ceppo Di Gre Greige, Kakeldaxgruppen. GOLV: Ekplank med Bona Traffic Natural Lack.

    Köket finns i 10 färger och i olika träutföranden.

TIPS!  

Har du en ”vägg över” i köket? Varför då inte placera vårt 
fristående skåp Lounge på denna plats? Snyggt och mycket 
extra förvaring. Du väljer själv om du önskar rökfärgat eller 
linjeglas i vitrinen.

LINE



96 / 97



MAGNUM EK MATT VITPIGMENT | Magnum är en 30 mm tjock lucka i faner med integrerat handtag. BÄNKSKIVA: Massiv ek 
vitpigmenterad, 30 mm. DISKBÄNK: KBX 210-55, Franke. BLANDARE: KV1 krom, Vola. VITVAROR: Neff. GOLV: Målad betong.

  Köket finns i ek matt vitpigment.

TIPS!  

Att välja ett kök från Ballingslöv är alltid ett 
hållbart val. Att välja ett kök i trä är ett extra 
bra val. Hållbara tips hittar du på ballingslov.se 

MAGNUM
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MENY PÄRLGRÅ | Meny är en ram- och spegellucka med profilerad ytter- och innerprofil och med fasad spegel. HANDTAG: 
HG 360, HG 365, RK 372 och RK 375. BÄNKSKIVA: Keramik Pietra Di Vals, 30 mm. DISKBÄNK: Specialdiskbänkar, Decosteel. 
BLANDARE: Essence 30423DC0 supersteel, Grohe. FLÄKT: Mantica, RørosHetta. VITVAROR: Gaggenau. STÄNKSKYDD: Keramik 
Pitera DI Vals, 12 mm. GOLV: Oljad ekplank.

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Ett kök fullt med spännande och genomarbetade 
detaljer. En av dessa är de synliga krokarna som blir 
både vackra och samtidigt praktiska element i köket. 
Upplev gärna kökets alla funktioner på ballingslov.se 

MENY
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EN MODERN KLASSIKER 
Köket Meny med genomarbetade detaljer. Köket kombinerar en klassisk design 
med trendriktiga kulörer och innovativa funktioner som gör att du får ett vackert 
klassiskt kök som tål framtidens krav. Det finns listverk, vitriner och täcksidor i 
genomarbetad design som passar utmärkt till köks-
modellen Meny.



TIPS!

Färgmatchad 
fläktkåpa. 
Delar av vårt 
fläktsortiment 
kan fås färg-
matchat med ditt 
kök. Här en fläkt 
som verkligen 
tar för sig i detta 
stora och rymliga 
kök.

Vitrinskåpen sätter stilen. Handbearbetade vitriner 
med infälld belysning sätter stort avtryck i köket.1.

2.
3.

Köksön i centrum. Köksön blir navet i köket såväl för 
tillagning samt för uppläggning av mat. 

Kärl och redskap lättillgängligt. Med knopparna som är 
generöst utplacerade i köket har du alltid dina favoriter 
snabbt och enkelt åtkomliga.

Dubbeldörrar. 
Ett 80 cm brett skåp 
med dubbeldörrar 
som på insidan är klätt 
i trä och erbjuder för-
varing både i form av 
hyllplan och backar. 

Handtag och 
knoppar i samma 

utförande, antik-
behandlad metall. 

HG 360, RK 372 och 
RK 375.



NORDIC ASK VARMGRÅ | Nordic är en massiv lucka med frästa profiler och slät fyllning. HANDTAG: HG 30. BÄNKSKIVA: Komposit- 
sten Fusion Taupe, 30 mm. DISKBÄNK: ECO 60, DFI. BLANDARE: Essence 30423, Grohe. VITVAROR: Electrolux och Neff. STÄNKSKYDD: 
Kompositsten Fusion Taupe, 20 mm och kakel 7,5x15 Cevica Antic Gris Oscuro Mate. GOLV: Chevron Parquet vitpigmenterad ekplank.

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Har du lågt i tak är det ett gott tips att undvika en 
frihängande fläkt och istället använda en häll med 
integrerad fläkt eller fälla in fläkten i taket.

NORDIC
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NORDIC ASK PÄRLGRÅ | Nordic är en massiv lucka med frästa profiler och slät fyllning. HANDTAG: HG 391. BÄNKSKIVA: 
Laminat Fenix Solid Core 0032, 20 mm. DISKBÄNK: DI Combo 3434, Decosteel. BLANDARE: EVO 184, Tapwell. FLÄKT: 
Siemens. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Slät vit matt 7,5x15 cm, Konradssons kakel. GOLV: Ekgolv.

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Snedvägg i köket? Bygg en hylla som skapar 
såväl ett snyggt avslut samtidigt som du får 
god extra förvaring.

NORDIC



106 / 107



STAR GRÖNGRÅ | Star är en målad lucka med frästa profiler. HANDTAG: HG 115. BÄNKSKIVA: Massiv svartoljad ek, 40 mm. 
DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: Essence 30269, Grohe. FLÄKT: Mantica, RørosHetta. VITVAROR: Neff.  
GOLV: Douglas plankor 28 mm, Dinesen.

   Köket finns i 10 färger. Här i kombination med Bistro varmgrå.

TIPS!  

Blanda gärna två olika köksmodeller i samma 
kök. Med fördel med någon av våra ramluckor 
nedtill och en slät lucka på överskåpen.

STAR
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STAR VARMGRÅ | Star är en målad lucka med frästa profiler. HANDTAG: HG 75. BÄNKSKIVA: Rostfri specialdiskbänk 20 mm, 
Intra. BLANDARE: EVO 184 steel, Tapwell. VITVAROR: Electrolux. STÄNKSKYDD: Kompositsten Eternal Statuario, 12 mm.  
GOLV: Mörkt trägolv. 

   Köket finns i 10 färger.

TIPS!  

Med öppna överskåp är sakerna du använder allra mest 
alltid snabbt tillgängliga. Ytterligare ett välkommet plus är 
att tömningen av diskmaskinen går snabbt och smidigt.

STAR
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STIL GRÖNGRÅ | Stil är en slät målad lucka med raka kanter och grepplist. BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 30 mm, 
Decosteel. BLANDARE: EVO 184 krom, Tapwell. FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Slipad betong.

   Köket finns i 10 färger med grepplist i grafitgrått samt i vitt med vitt- eller polerat aluminiumgrepp. 

TIPS!  

Här skapas en lugn och balanserad känsla med 
den färgstämda sammansättningen av kök, 
vägg och fläktkåpa i samma kulör.

STIL
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STIL GRÖNGRÅ | Stil är en slät målad lucka med raka kanter och grepplist. BÄNKSKIVA: Laminat 2263, 20 mm. DISKBÄNK: 
BXX 210-54, Franke. BLANDARE: 4325 krom, Newform. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD/VÄGG: Grynna svart matt,  
CC Höganäs. GOLV: Vitpigmenterat ekplank.

   Köket finns i 10 färger med grepplist i grafitgrått samt i vitt med vitt- eller polerat aluminiumgrepp. 

TIPS!  

Avsluta köksön med vår snygga benställning 
som skapar en naturlig sittplats, integrerad 
med övriga köksön.

STIL
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STIL VIT | Stil är en slät målad lucka med raka kanter och grepplist. BÄNKSKIVA: Keramik Zaha, 12 mm. DISKBÄNK: BXX 210, 
Franke. BLANDARE: Grohe Home Blue, Grohe. VITVAROR: Siemens. GOLV: Douglas plankor 28 mm, Dinesen.

   Köket finns i 10 färger med grepplist i grafitgrått samt i vitt med vitt- eller polerat aluminiumgrepp. 

TIPS!  

Med dubbla bänkskåp ställda mot varandra 
skapar du en rejäl köksö med massor av för-
varing som verkligen blir centrum i hemmet.

STIL
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STUDIO VARMGRÅ | Studio är en slät målad lucka med spegel og ram utan profiler. HANDTAG: HG 295. BÄNKSKIVA: Dekton 
Taga, 20 mm och massiv mörk bambu, 30 mm. DISKBÄNK: Subline 700U svart, Blanco. BLANDARE: ARM 887 mattsvart, 
Tapwell. FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Siemens. STÄNKSKYDD: Vit kakel, 15x15 cm.

   Köket finns i 10 färger. 

TIPS!  

Kombinera gärna två bänkskivor i köket. Här föll 
valet  på en stenskiva där man har tillgång till vatten 
och tillagning av mat samt massivt trä på köksön som 
matchar köksgolvet.

STUDIO
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TIPS!  

Ett kök fullt med roliga detaljer! Den annorlunda lösningen 
i kökets hörn där överskåp och hyllplan kombineras med 
knopplisten i samma färg som köket är några detaljer att 
nämna.

STUDIO VARMGRÅ | Studio är en slät målad lucka med spegel och ram utan profiler. HANDTAG: HG 75 och RK 95. BÄNKSKIVA: 
Kompositsten Fusion White, 20 mm. DISKBÄNK: BXX 210-54, Franke. BLANDARE: SK 984, Tapwell. VITVAROR: Siemens.

   Köket finns i 10 färger. Här i kombination med Bistro ask brunbets.

STUDIO
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STUDIO MÖRKBLÅ | Studio är en slät målad lucka med spegel och ram utan profiler. HANDTAG: RK 95. BÄNKSKIVA: Kompositsten 
Blanco Orion, 20 mm. DISKBÄNK: Andano 340/180, Blanco. BLANDARE: SK 184, Tapwell. FLÄKT: Electrolux. VITVAROR: Electrolux. 
STÄNKSKYDD: Atelier Branco 6,7x14 cm. GOLV: Originalgolv från 60-tal i ek.

   Köket finns i 10 färger. 

TIPS!  

I ett mindre kök är det viktigt att använda takhöjden 
fullt ut vilket man i detta kök gjort genom att addera 
på ytterligare ett överskåp ovanpå högskåpen.

STUDIO
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STUDIO OSTRONBEIGE | Studio är en slät målad lucka med spegel och ram utan profiler. HANDTAG: HG 105. BÄNKSKIVA: Komposit- 
sten Fusion Taupe, 20 mm. DISKBÄNK: Decolight 20 mm, Decosteel. BLANDARE: EVO 984 krom, Tapwell. FLÄKT: Electrolux.  
VITVAROR: Electrolux. GOLV: Ek Andante, Boen.

   Köket finns i 10 färger. 

TIPS!  

Har du utrymme i anslutning till köket så 
hjälper vi dig gärna med inredning även till 
detta så du får en enhetlighet i hemmet. 

STUDIO
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STYLE GRÅ MED EKLIST | Style är en slät lucka i högtryckslaminat med fasad kantlist i massivt trä. HANDTAG: HG 160. 
BÄNKSKIVA: Heltäckande rostfri specialdiskbänk 20 mm, Decosteel. BLANDARE: Minta supersteel 32321DC2, Grohe. 
FLÄKT: Grue, RørosHetta. VITVAROR: Siemens. GOLV: Slipad betong.

   Köket finns i 2 laminatfärger med ekkant. 

TIPS!  

Integrera ett snyggt, öppet förvarings-
skåp i köket. Gärna i ett avvikande mate-
rial som förstärker uttrycket. 

STYLE
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WOOD EK BETS LJUSBRUN | Wood är en massiv skiktlimmad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Kompositsten Arden Blue 
Suede, 20 mm och massiv ek bets ljusbrun, 20 mm. DISKBÄNK: Extreme 50 antracit, Decosteel. BLANDARE: Minta borstad hard 
Graphite 32321AL2, Grohe. VITVAROR: Neff. GOLV: Mörkbetsad ekparkett.

  Köket finns i olika träutföranden.

TIPS!  

Ett tips är att ha olika bänkskivor på köksön och övriga köket. 
Här har man valt sten i anslutning till köksvasken medan man 
lagt en träskiva på köksön. Att integrera ett litet barskåp med 
vår smarta nedfällnadslösning är ett bra tips. 

WOOD
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Mjukt och hårt! 
Blanda med fördel 
olika material på bänk-
skivan. Både praktiskt 
och vackert!

TRÄ MED GRACE

Vackert snitt på ek bets ljusbrun.

TIPS! Med vår nya hylla i bets kan du få en  
homogen yta för förvaring av tavlor eller glas.

Viktigt val med rätt bänkskiva. För att få en praktisk men samtidigt mjuk 
känsla har man här kombinerat träskiva med en kompositsten. Det är inte bara 
en fin detalj utan även ett sätt att hantera den något känsligare träytan för spill 
och kladd. Vi har valt samma bänkskiva där blandare och vask är placerad för 
en mer praktiskt hantering av mat och disk. 

T
IP

S!



Lounge i ny kostym. Skåpet Lounge har fått fler syskon i 
luckvalen. Nu kan du välja olika utförande på glasfronten. 
Här i fyllning med linjeglas.

Retro i dörrar. 
Detta vackra skåp 
med dubbla glas-
dörrar i linjeglas är 
ett utmärkt sätt att 
addera förvaring av 
skålar och glas.

Luckan med flap-
down-lösning. 
En modern lösning 
på en klassiker. 
Gömd bakom 
underskåp kan du 
placera drycker 
och glas.

Detta köket har valt  
Grohe Minta borstad 
hard Graphite 32321AL2 
med utdragbar pip.

1.
2.
3.

Köksö med dolt barskåp. En klassisker i ny tappning. 
Den nedfällbara luckan med vårt nya gångjärn flapdown 
kan skapa ett barskåp i ett under-eller överskåp.

Vitrinskåpet Free.  Ännu en nyhet, skåpet Free med de 
infrästa gångjärnen och den snygga rökfärgade vitrin- 
glasluckan.

TIPS!

Snygg och stilren med två hoar, en stor och 
en liten,  Franke KBX 160-45-20.

Eller om du väljer en 
en vask med enkel ho,
i grafisk antracitfärg. 
Tålig och snygg!
Blanco Naya 6, 
antracit. 



WOOD EK SVARTBETS | Wood är en massiv skiktlimmad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Dekton Keon, 20 mm. DISKBÄNK: 
KBX 210-55, Franke. BLANDARE: Essence 30294, Grohe. FLÄKT: Sky, RørosHetta. VITVAROR: Electrolux. GOLV: Grå klinker.

  Köket finns i olika träutföranden.

TIPS!  

Maximera gärna umgängesytorna i köket. I detta kök har 
man skapat både sittplatser vid köksön samt integrerat 
en sittbänk med smart förvaring under. 

WOOD
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WOOD EK VITPIGMENTERAD | Wood är en massiv skiktlimmad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 70. BÄNKSKIVA: Laminat 
2386, 20 mm. DISKBÄNK: Extreme 50 och Extreme 22 antracit, Decosteel. BLANDARE: XT432543238 antracit, Newform. 
VITVAROR: Siemens. GOLV: Betong.

  Köket finns i olika träutföranden.

TIPS!  

För att optimera köket är det bra med två platser 
för rinnande vatten och matlagningen.  
Snyggt är det också! 

WOOD
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WOOD EK VITPIGMENTERAD | Wood är en massiv skiktlimmad lucka med raka kanter. BÄNKSKIVA: Carrara marmor C matt,  
30 mm och Solidstål 6 mm, Decosteel. DISKBÄNK: XV 55, Decosteel. BLANDARE: 590 rostfri, Vola. VITVAROR: Neff.  
GOLV: Målat plankgolv.

  Köket finns i olika träutföranden.

TIPS!  

En smart lösning för att hänga skärbrädor, 
kökshanddukar eller andra saker till köket 
ser vi här i avslutningen på köksön. 

WOOD



136 / 137



WOOD EK VITPIGMENTERAD | Wood är en massiv skiktlimmad lucka med raka kanter. HANDTAG: HG 75. BÄNKSKIVA: Carrara 
marmor C matt, 30 mm och Solidstål 6 mm, Decosteel. DISKBÄNK: XV 55 och XV 23, Decosteel. BLANDARE: Essence 30294DC0 
och 30423DC0, Grohe. VITVAROR: Gaggenau. GOLV: Grå klinker.

  Köket finns i olika träutföranden.

TIPS!  

Kombinationen av vackert vitpigmenterad 
massiv ek, stenskivor i marmor och detaljer 
i rostfritt tilltalar många. En av dessa är pris-
belönta kocken Daniel Berlin.

WOOD
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TILLBEHÖR KÖK



TILLBEHÖR KÖK
I ett kök ingår ju mer än luckor och stommar. Gå in och titta på hela sortimentet inom 
de olika tillvalen. I butiken ser du mer av vårt sortiment och kan känna och klämma.
Backa gärna tillbaka i katalogen och ta del av våra olika tips, sidor där vi lyfter fram 
tips på olika tillbehör som skapar vackra och smarta kök.



BÄNKSKIVOR

BLANDARE

VITVAROR

DISKBÄNK DISKHO

HANDTAG

BELYSNING

SCANNA QR-KODEN FÖR ATT KOMMA TILL SORTIMENTET  
INOM RESPEKTIVE KATEGORI
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Möte i butik

Att köpa kök är en rolig resa. Det garanterar våra duktiga återförsäljare som tillsammans med dig guidar dig fram till rätt val av köksprodukter, ritar 
upp ditt kök i verklighetstrogen CAD och även, om du önskar, kan rekommendera en montör som är certifierad på våra produkter.
Vill du veta med om resan mot ett nytt kök? Ta del av våra tips här:

ATT KÖPA KÖK

Hos våra återförsäljare, som är belägna över 
hela Sverige, finner du våra köksexperter 
som hjälper dig till ditt nya kök. 

K
Ö

PA
  K

Ö
K



Det är många val som ska göras i samband med ett köks-
byte. Låt våra köksexperter ge dig inspiration och goda 
råd inför ditt köp av nytt kök.

Du hittar enkelt din närmsta återförsäljare på ballingslov.se 

Här kan du boka ett möte direkt med säljaren i butiken och få uppleva och se 
våra produkter eller, om du så vill, boka ett första videomöte med butiken. 

I BUTIK ELLER VIDEOMÖTE

K
Ö

PA
  K

Ö
K
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PRISJÄMFÖRELSE

LUCKOR ELLER LÅDOR

VAL AV LUCKA OCH KÖKSMODELL

KÖKETS STORLEK OCH SKÅPENS BREDD

VAL AV BÄNKSKIVA OCH VITVAROR

Att svara på vad ett kök kostar är svårt utan att veta mer kring planlösning, materialval 
och på vilken nivå du önskar utrusta köket. Det beror helt enkelt på flera olika saker vad 
ditt kök kommer att kosta. Nedan ser du de faktorer som påverkar det slutgiltiga priset, 
mest samt en guide som påvisar ett grovt index på vad våra olika köksmodeller kostar  
i förhållande till varandra. 

VILKA VAL PÅVERKAR PRISET MEST?



TESTA DINA VAL PÅ ballingslov.se/kok/simulator-kok

VÅRA OLIKA KÖKSMODELLER – INDEX
Här får du en indikering kring vad våra olika köksmodeller kostar.  

Index 100 är vår köksmodell med högst pris och sen ser du ungefär vilket index våra övriga  
modeller har i förhållande till detta. Du får prisuppgifter på ditt kök hos våra återförsäljare.

KÖKSMODELL INDEX

Gastro trä ask/ek 100

Wood trä ek 100

Nordic trä ask 100

Fenix 90

City 80

Line faner 80

Meny 80

Gastro 80

KÖKSMODELL INDEX

Bistro faner ask/ek 70

Line 70

Star 70

Studio 70

Style 70

Birka 65

Bistro 60

Stil 60
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Att skapa innovativ design och kreativa lösningar kan även ta sig utanför köket och in i övriga hemmet. Vårt flexibla sortiment 
gör att du kan använda våra produkter till att få en enhetlighet i stora delar av ditt hem. Våra återförsäljare hjälper dig gärna. 

BALLINGSLÖV PÅ FLER SÄTT  



Vi på Ballingslöv erbjuder väl- 
designade och hållbara lösningar 
såväl i köket som i övriga hemmet. 
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Ballingslöv är så mycket mer än kök. Våra prisbelönta badrum är väl värda sin uppmärksamhet och skapar möjlig-
heter att ha en samstämmig design i ditt hem. Våra skjutdörrslösningar är både vackra och funktionella. Det flexibla 
sortimentet gör att du kan använda våra produkter till att få en enhetlighet i stora delar av ditt hem. Dedikerade 
återförsäljare i hela landet hjälper dig gärna.

BADRUM OCH FÖRVARING



Att skapa innovativ design och 
kreativa lösningar kan även ta 
sig utanför köket och in i övriga 
hemmet. 
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Se alla våra olika fristående 
lösningar och dess kombinations-
möjligheter på ballingslov.se 

FÄRDIGA FRISTÅENDE LÖSNINGAR
Låt våra vackra och smarta förvaringsskåp ta plats i hemmet. Vi erbjuder olika lösningar t ex våra skåp What a Mesh 
eller Lounge. Finns i flera utföranden och varianter på luckorna. 
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Aximetur sinus aut maximi, commoles nus etumenditem susamenias secea quo quis es int, ut doluptatem quo tempore volo comni conseniant qui 
bea peribus, unt excearc hillut am et essequae porectur? Quia nis de ex explianitati dit ad exerum litatistist re qui omnis sit volorerum est faccabo. 
Faces volora con pre nam re, officim endustion eum hilibea quaturi atempora simi, simusdam.

BIRKA FENIXBISTRO CITY GASTRO

LINE MENY STARMAGNUM NORDIC

STIL STUDIO STYLE WOOD

LUCKOR OCH UTFÖRANDE
Vi erbjuder en rad olika köksmodeller som ger köket sin unika form och framtoning. Våra kök 
kommer i många olika material, alla med olika design och funktion. Gemensamt för alla våra 
köksluckor är att de tillverkas i vår fabrik i Ballingslöv och att de håller vad vi lovar.

LUCKOR



Aximetur sinus aut maximi, commoles nus etumenditem susamenias secea quo quis es int, ut doluptatem quo tempore volo comni conseniant qui 
bea peribus, unt excearc hillut am et essequae porectur? Quia nis de ex explianitati dit ad exerum litatistist re qui omnis sit volorerum est faccabo. 
Faces volora con pre nam re, officim endustion eum hilibea quaturi atempora simi, simusdam.

OSTRONBEIGE
NCS S 2005-Y20R

LINDBLOMSGRÖN
NCS S 2005-G70Y 

GRÖNGRÅ
NCS S 6502-G

EK 
bets ljusbrun

EK 
grålasyr

EK 
natur

EK  
vitpigmenterad

ASK 
målad i 10 färger

ASK 
vitpigmenterad

PÄRLGRÅ
NCS S 1500-N

VARMGRÅ
NCS S 3502-Y

PEPPARGRÅ
NCS S 7500-N

VIT
NCS S 0300-N

SVART
NCS S 9000-N

ASK 
brunbets

MÖRKGRÅ
NCS S 4500-N

MÖRKBLÅ
NCS S 8005-R80B

EK 
svartbets

PROFILLUCKA

FÄRGER OCH UTFÖRANDEN

FYLLNING MESHFYLLNING TÄT FYLLNING LINJEGLAS Med profilluckan kan du skapa accent- 
luckor som gör ett avtryck på köket.
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FÄRGER OCH TRÄSLAG

LUCKOR Birka Bistro City Fenix Gastro Line* Magnum Meny Nordic Star Stil** Studio Style Wood

FÄRGER GLANS

Vit 35

Pärlgrå 35

Varmgrå 35

Mörkgrå 35

Peppargrå 25

Ostronbeige 35

Lindblomsgrön 35

Gröngrå 25  

Mörkblå 25

Svart 25

TRÄSLAG GLANS Birka Bistro City Fenix Gastro Line* Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Ask matt vitpigmenterad 5

Ask målad kulör 25/35

Ask brunbets 5

Ek matt vitpigmenterad 5

Ek grålasyr 5

Ek bets ljusbrun 5

Ek svartbets 5

 * = Tillverkas med aluminium och grafitgrå grepplist
 ** = Tillverkas med grafitgrå grepplist
 ***   = Kan även fås med vit grepplist  

LAMINAT Birka Bistro City Fenix Gastro Line Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Vit

Grå

FENIXLAMINAT Birka Bistro City Fenix Gastro Line Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Vit

Beige

Grafitgrå

Svart

***



LUCKOR Birka Bistro City Fenix Gastro Line* Magnum Meny Nordic Star Stil** Studio Style Wood

FÄRGER GLANS

Vit 35

Pärlgrå 35

Varmgrå 35

Mörkgrå 35

Peppargrå 25

Ostronbeige 35

Lindblomsgrön 35

Gröngrå 25  

Mörkblå 25

Svart 25

TRÄSLAG GLANS Birka Bistro City Fenix Gastro Line* Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Ask matt vitpigmenterad 5

Ask målad kulör 25/35

Ask brunbets 5

Ek matt vitpigmenterad 5

Ek grålasyr 5

Ek bets ljusbrun 5

Ek svartbets 5

Ballingslöv produktutvecklar ständigt. För uppdaterat sortiment, se ballingslov.se

LAMINAT Birka Bistro City Fenix Gastro Line Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Vit

Grå

FENIXLAMINAT Birka Bistro City Fenix Gastro Line Magnum Meny Nordic Star Stil Studio Style Wood

Vit

Beige

Grafitgrå

Svart

****
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KÖKSSTOMMAR
Alla våra kök byggs för hand i vår fabrik i Ballingslöv. Trä kapas, slipas och lackas. Köksskåpen 
limmas, pressas och pluggas. Köksluckor och lådor sätts på plats innan vi levererar köket färdigt 
hem till dig. För dig betyder det trygghet att ditt nya fina kök ser ut precis som du önskade dig, 
och att det fungerar både länge och väl. Det tycker vi är ett kök av god kvalitet. 
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I DENNA ÖVERBLICK SER DU VÅRA OLIKA HÖJDMÅTT  
PÅ LÅDFRONTER, ÖVERSKÅP OCH HÖGSKÅP. 
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För materialfakta, teknisk information och komplett sortiment 
besök ballingslov.se

För priser, köpvillkor m m kontakta din lokala återförsäljare. 

Följ oss gärna i våra sociala kanaler:
@ballingslovab



KONCEPT OCH PRODUKTION
Ballingslöv 

FOTO
Marcus Lawett  |  Malmö  
Kimme Persson | Kristianstad  
Ragnar Ómarsson  |  Stockholm
Michael Förster  |  Stockholm
Therése Eliasson  |  Hässleholm

TRYCKERI
Exakta Creative  |  Hässleholm

Ballingslöv produktutvecklar kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar  
i sortimentet. Vi reserverar oss för tryckfel och för trycktekniska begränsningar vad  
gäller färgåtergivningen i katalogen. Se alltid produktprov hos Ballingslövs återför- 
säljare innan du beställer. Massiva och fanerade produkter är levande naturmaterial,  
så variation i färg och struktur mellan produkter och leveranser kan förekomma.

INREDNINGSARKITEKTER 
OCH STYLISTER
Mija Kinning  |  Lomma/Stockholm 
Åsa Dyberg  |  Malmö
Therése Larsson  |  Stockholm 
Daniella Witte  | Lomma 
Martin Nygren | Kristianstad
Fanny Fager  |  Malmö 
Jonas Lindvall  |  Malmö
Anna Björkman  |  Ljunghusen
Tina Hellberg  |  Stockholm
Pernilla Nilsson DONA  |  Hästveda

Rekvisitalistan hittar du på ballingslov.se










