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NORDISK DESIGN
& GODT HÅNDVÆRK

SIDEN 1970

Selv tænker vi ikke så meget over, at vi 
startede som en snedkervirksomhed for 
over 40 år siden, hvor hvert eneste køkken 
var håndbygget. Vi er bare fortsat med at 
dyrke det gode håndværk og vælge de 
bedste materialer. For os er det naturligt 
at skabe køkkener i den nordiske design-
tradition. 

Det er smukke, stilrene køkkener, man 
lever i – hver dag, og hvor man samles om 
de gode måltider. I JKE lover vi, at vores 
køkkener, bad- og garderobeløsninger er i 
gode materialer, den håndværksmæssige 
kvalitet er høj og et stilrent design, der 
passer til det afslappede nordiske liv, er 
en selvfølge.
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BILLED MED 
LINOLEUM + 
TRÆSKUFFER
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JKE har siden 1970 sat en ære i at 

skabe et køkken, der fletter sig ind i 

dit liv og bliver det naturlige om-

drejningspunkt i dit hjem. Vi vil skabe 

ægte køkkener til ægte liv, og vi er 

først tilfredse, når vi sammen med 

dig skaber et leverum, der indram-

mer dit gode køkkenliv. Et køkken, 

der både lever op til dine drømme 

og til din hverdag.

Et godt køkken er indrettet til netop 

dit liv. Derfor har vi et fleksibelt sor-

timent, hvor næsten alt kan lade sig 

gøre, og derfor bruger vores køkken-

konsulenter lang tid på at finde frem 

til den løsning, der passer 

godt til dig og dine behov.

Vi synes, at et køkken skal holde i 

mange år, derfor holder vi fast i høj 

kvalitet og godt håndværk. Vi pro-

ducerer dit køkken på vores fabrik i

Nordjylland. 

I dette katalog ser du ægte billeder 

fra ægte køkkener, hvor livet leves. 

Vi tager dig med ud på besøg i de 

mange forskellige hjem i Skandina-

vien, hvor vi har skabt rammen om 

godt køkkenliv - et nordisk køkkenliv.

DANSK
PRODUCERET
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9 GENNEMTÆNKTE LØSNINGER HOS JKE

HVORFOR VI ER UNIKKE

FINGERTAPPEDE 
TRÆSKUFFER

EKSTRA 
SLIDSTÆRK LAK

HØJE STÅLSKUFFER MED 
EASY-LUK ER STANDARD

SOKLER 
SKÅRET I SMIG

MASSIVE 
TRÆFRONTER

HÅNDSORTERET OG 
FARVEBALANCERET TRÆ

VÆLG MELLEM
2000 LAK-FARVER

CUSTOMIZED 
SPECIALSKABE

INGEN SYNLIG
KØLESKABSRIST
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KØKKEN
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LINOLEUM – 
GOD KARMA TIL 
HJEMMET

Linoleum er i generationer blevet brugt til især gulve 
og bordplader og er kendt for stor slidstyrke. Det er 
samtidigt et bæredygtigt naturmateriale. JKE intro-
ducerer nu linoleum og dets gode egenskaber 
til køkkenfronter.

Fremtidsforsker Mette Sillesen taler om, at jo mere vi 
omgiver os med teknologi i en travl hverdag, jo mere 
har vi brug for sanselighed, natur og nærvær i vores 
liv. Linoleum bidrager ganske enkelt til god karma i 
boligindretningen. 

Vi vil gerne omgive os med naturmaterialer i vores 
boligindretning – f.eks en kombination mellem træ 
og linoleum.  

”Naturmaterialer giver os ro, udtrykker simple living 
og understøtter et minimalistisk udtryk. Det vil 
præge fremtidens hjem – fremtidens køkken,” siger 
fremtidsforsker Mette Sillesen.

Mange ønsker en mere bæredygtig livsstil. I det 
bæredygtige ligger ønsket om at vælge materialer, 
der ikke belaster naturen unødigt. 

”Vi vil gerne vise hensyn til naturen, når vi indretter 
vores hjem. Her passer træ og linoleum fint ind. Det 
er materialer, der giver os god samvittighed. 
Materialerne må gerne udstråle noget råt og sim-
pelt i god nordisk stil. Vi vil i stigende grad have na-
turen og naturens farver ind i hjemmet. Det ’ground-
er’ os,” siger Mette Sillesen.    

Fotograf: Stine Heilmann
FREMTIDSFORSKER - METTE SILLESEN
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NATURMATERIALE 
MED MAT FLØJLS-
BLØD OVERFLADE 

JKE har i samarbejde med Halvor Bakke, en af Norges 
mest anerkendte designere, udviklet JKE Linoleum. I 
JKE Linoleum finder du tre meget forskellige køkken-
er med linoleum, fra det helt lette lyse udtryk til det 
mere sofistikerede mørke køkken. 

’Det er en lille revolution til køkkenet. Udover at 
linoleum er et naturmateriale, er det rart at røre ved 
og smukt med fronternes matte fløjlsagtige blødhed. 
Og så er det fantastisk sammen med materialer som 
natur eg eller røget eg.’ Se Halvors favorit køkken og 
hør ham fortælle om det på jke-design.dk

NEMT I HVERDAGEN

Linoleum er let at holde i hverdagen, så det ser 
pænt ud. Det er et slidstærkt materiale, det er let 
at rengøre og naturlig hygiejnisk. Den matte bløde 
overflade tåler både olieprodukter, fedtstoffer og 
traditionelle opløsningsmidler. 

Linoleum er et naturligt materiale, der består af en 
blanding af linolie, harpiks, kalk, kork, træmel og plan-
tefibre fra juteplanten. 

INDRETNINGSARKITEKT - HALVOR BAKKE

DESIGN / NORDIC INLINE LINOLEUM 
ANTRACITGRØN / NORDIC CRAFT
BORDPLADE / KERAMIK SILK BETON
VASK / ISTØBT VASK I KERAMIK SILK BETON  
ARMATUR / CASSØE, NEWFORM BØRSTET MESSING
HVIDEVARER / NEFF / BORA
LOFT / BOLIGAKUSTIK FRA MOELVEN
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TO ØER – OPTIMAL ARBEJDSP-
LADS

De fleste vil nok være betænke-
lige ved at vælge to køkkenøer. 
Men vi synes, at de to vinkeløer 
giver en optimal arbejdsplads, 
hvor alt er indenfor rækkevidde. 
Køkkenøerne er fuldstændig 
identiske og giver et flot arkitek-
tonisk look.

Vi har ofte gæster, og køk-
kenøerne gør køkkenet yderst 
funktionelt, selv om vi er mange. 
Funktionaliteten og designet er 
det, vi især sætter pris på hver 
eneste dag.

Vi valgte JKE fordi der er uen-
delige muligheder, eksempelvis 
specielle skabs- og skuffeløs-
ninger, som er et must-have. Vi 
faldt klart for looket i røget eg. 
Det skaber kontrast og passer 
perfekt til omgivelserne,” under-
streger Luise.

SORT OG HVIDT SKABER LIV  
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GODT HÅNDVÆRK OG 
FINE DETALJER PÅ 3. ETAGE

Ragnhild Kjellind bor med sin familie 
i den lille norske by Svartskog, som 
ligger tæt på Oslo. Her er enestående 
natur lige udenfor døren. Den smukke 
natur nyder familien også fra husets 
bedste rum - køkkenet på tredje sal. 
Her er fuld panoramaudsigt til naturen 
gennem de store vinduespartier. 

”Arkitekten foreslog, at køkkenet skulle 
ligge på anden sal, men vi insistere-
de på, at det skulle ligge på øverste 
sal, hvor vi har ekstra højt til loftet og 
masser af lys kommer ind. Vi sætter 
stor pris på at lave mad omgivet af 
familie og venner, og om sommeren 
indtager vi også den store terrasse lige 
udenfor køkkenet,” fortæller Ragnhild.

Der er kælet for mange detaljer i 
familiens køkken – bl.a. er der pop 
up-stik i den hvide corian bordplade. 
Stikket er kun synligt, når stikket er 
i brug. ”En lille detalje, som ikke syner 
af meget, men som vi er rigtig glade 
for,” siger Ragnhild Kjellid.  
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HELT HVIDT VILLE BLIVE KEDELIGT

”Vi har rigtig mange vinduer og store flader i vores hus. Hvis vi 
havde valgt et helt hvidt køkken, var det blevet kedeligt. Derfor 
kombinerede vi hvidt og sort. Sort eg giver en varme til huset 
og rummet, og det hygger især om vinteren, som jo er lang i 
Skandinavien,” siger Ragnhild. 

Hun er fascineret af JKE’s Nordic Multifront med de vandrette 
lameller, som giver et eksklusivt udtryk og liv til rummet. Ved 
den hvide sektion nyder Ragnhild Kjellind og familien ikke blot 
at lave mad, men i lige så høj grad den fantastiske udsigt til 
naturen. 

Sort eg til en indbygget skabsvæg med ovne og espresso-
maskine samt en køkkenø skaber kontrast til det hvide og giver 
varme til køkkenet.

”Vi valgte keramikbordplade til køkkenøen, fordi den er praktisk 
og tåler, at der fx bliver stillet varme gryder eller bageplader. Et 
valg, jeg er rigtig glad for,” fortæller Ragnhild.

Den åbne, indbyggede reol op mod væggen giver en lethed til 
køkkenet og vidner om, at der er kælet for detaljerne med godt 
håndværk.
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MESSING – ET FLOT MATERIALE

”Jeg valgte en Quooker i bruneret 
messing, da det er et flot materi-
ale, der giver en kontrast til den 
hvide corian bordplade, de hvide 
køkkenelementer og den sorte 
eg. Jeg glæder mig hver dag over 
bordpladen – corian er et slidstærkt 
materiale, hygiejnisk og let at ved-
ligeholde,” siger Ragnhild.

Quookeren står også højt på famil-
iens bedste valg til køkkenet. Det er 
nemt og bekvemt – her er kogende 
vand lige ved hånden, når der fx 
skal laves te eller vaskes skære-
brætter af. 

FINE GLAS BAG SMUK 
JALOUSILÅGE

De fine glas er i hverdagen gemt 
væk bag en smuk jalousilåge. Det 
ser eksklusivt ud, når krystalglass-
ene netop er synlige.

HOS / RAGNHILD OG FINN KJELLID 
STED / SVARTSKOG
DESIGN / NORDIC ONE SORT EIK / NORDIC MULTOFRONT HVID
BORDPLADE / CORIAN /CERAMIC BASALT BLACK 
VASK / CORIAN
ARMATUR / QUOOKER
HVIDEVARER / GAGGENAU /MIELE
EMFANG / MIELE

SE HVORDAN RAGNILD HAR DESIGNET MED 
JKE I DAGLIGSTUEN PÅ SIDE 82
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PERFEKT SYNERGI

Tom og hans familie flyttede 
ind i deres nye hus i Billingstad 
i Norge for et år siden. Køkken-
et blev nøje udvalgt. Det skulle 
matche boligens arkitektur 
og indretning, så der blev en 
flot sammenhæng i boligen, 
men også mellem ude og inde. 
Det minimalistiske hus, som 
ligger på en smuk naturgrund, 
er beklædt med sibirsk lærk i 
horisontale linjer.  

UDE ER NÆSTEN INDE

Sammenhængen mellem ude 
og inde er også tydelig, når 
den store terrassedør mellem 
køkkenet og haven står åben. 
”Vores køkken er husets hjerte. 
Her hygger vi med familie og 
venner, som sætter stor pris 
på at sidde i køkkenet omkring 
vores store spisebord, som 
nemt har plads til 10-12 person-
er,” siger Tom.

På en lun sommerdag er det 
let at flytte udenfor eller bare 
nyde nærheden til naturen og 
fuglenes sang gennem den 
åbne dør.

NATUREN ER 
FLYTTET MED IND I HUSET 
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HOS / TOM OG MARIANNE ELIASSEN 
STED / BILLINGSTAD I ASKER
DESIGN / NORDIC MULTIFRONT I NATUR EG, 
NORDIC MODERN I NATUR EG OG NORDIC 
MODERN HVID LAMINAT
BORDPLADE / CORE 30 MM DFI-GEISLER 
VASK / BLANCO
ARMATUR / BLANCO LINNEA-S
HVIDEVARER / SIEMENS STUDIO-LINE
EMFANG / MIELE

NATURENS MATERIALER

”Vi ville gerne undgå synlige greb. Vi er rigtig glade for 
de integrerede greb i JKE-køkkenet. De er flotte, og det 
er en dejlig fornemmelse at mærke egetræet, når man 
åbner eller lukker skuffer og skabe. Vi kan også godt 
lide tanken om, at vores børn på 2 og 7 år vokser op 
med naturens materialer,” siger Tom. 

MASSER AF PLADS

Køkkenet er indrettet praktisk og har masser af op-
bevaringsplads i de store højskabe, hvor der også er to 
store køleskabe. Den væghængte emhætte bidrager 
også til et let og luftigt udtryk i køkkenet. 

Der er kælet for sammenhængen mellem materialer og 
udtryk ude og inde i huset i Billingstad.  Det oplever 
man med det samme.

DRISTIG MED DEKOBLÅ

Tom og familien har valgt en smuk 
dekoblå til væggene. Farven bringer 
ekstra liv til egetræet og står flot 
til den hvide corian bordplade, den 
hvide sokkel og det lyse flisegulv. En 
sydlandsk stemning opstår næsten i 
kontrasten. 
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VI GÅR EGNE VEJE

Parret Luise og Rasmus bor i en 
lille by i det nordlige Danmark. De 
har indrettet sig i en stor ejendom, 
hvor der foruden deres egen private 
bolig er to længer, som de selv har 
bygget om og indrettet som en 
interiørshop og en jagtstue. Deres 
drøm om et lille gods er til at få øje 
på.  

Luise og Rasmus valgte røget eg til 
deres køkken og to vinkeløer med 

integreret hyggekrog, hvor man kan 
slå sig ned og studere kogebøger 
eller hygge sig med gæster.

Da Luise og Rasmus skulle vælge 
køkken, kiggede de efter kvalitet og 
stil og ikke mindst mulighederne for 
at vælge specialløsninger. 

”En stor del af vores professionelle 
liv handler om design, og derfor var 
det essentielt for os, at vi kunne cus-
tomize vores køkken og selv vælge, 
hvilken vej vi ville – også selv om 

vi ville i en helt anden retning, end 
andre ofte vælger. Hos JKE fandt 
vi ud af, at produktsortimentet og 
mulighederne var mange. JKE greb 
vores ideer og hjalp os med at føre 
dem ud i livet,” siger Luise.

VILLA I ROLIGE OMGIVELSER
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HYGGEKROGE I FOKUS

”Vi var enige om, at vi ville integrere 
hyggekroge i både gang og køkken. 
Det var vigtigt for os, at rummet blev 
designet til os og udtrykker, hvem vi er. 
Hyggekrogen i køkkenet bidrager til en 
mere afslappet atmosfære i forbindelse 
med madlavningen og lægger op til flere 
samtaler i køkkenet. Vi har mange gæster, 
og hyggekrogen samler familie og venner 
omkring madlavningen,” forklarer Luise. 

HOS / LUISE OG RASMUS LYNGBY
STED / TRANBJERG
DESIGN / NORDIC INLINE RØGET EG / SORT EG
BORDPLADE / 30 MM GRANIT NERO 
ASSOLUTO MED SATIN OVERFLADE 
ARMATUR / TIMELESS, MAT SORT
VASK / SILGRANITE ANTRACIT
HVIDEVARER / SIEMENS

SE LUISES BRYGGERS PÅ SIDE 75

TO ØER – OPTIMAL ARBEJDSPLADS

De fleste vil nok være betænkelige ved 
at vælge to køkkenøer. Men vi synes, at 
de to vinkeløer giver en optimal arbejd-
splads, hvor alt er indenfor rækkevidde. 
Køkkenøerne er fuldstændig identiske og 
giver et flot arkitektonisk look.

Vi har ofte gæster, og køkkenøerne gør 
køkkenet yderst funktionelt, selv om vi 
er mange. Funktionaliteten og designet 
er det, vi især sætter pris på hver eneste 
dag.

Vi valgte JKE fordi der er uendelige 
muligheder, eksempelvis specielle skabs- 
og skuffeløsninger, som er et must-have. 
Vi faldt klart for looket i røget eg. Det ska-
ber kontrast og passer perfekt til omgivel-
serne,” understreger Luise.
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“Hyggekrogen skaber grobund for 

en mere afslappet atmosfære omkring 

madlavningen, og ligger op til flere 

samtaler i køkkenet.”

“En af de ting som er med til at gøre Luise og 

Rasmus’ køkken særligt er et vinrum. Det skaber 

hygge og danner rammen for ’et ekstra rum’, som 

understøtter den landlige charme.”
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DIT KØKKEN SKAL KUNNE HOLDE TIL LIVET
Det er i køkkenet, livet leves - og derfor slides det oftere på, end husets andre rum. Vi synes ikke, man skal lade sig nøje 
med standardløsninger, men derimod give plads til personlighed, når man indretter familiens leverum. Derfor har vi hos 
JKE fokus på, at dit køkken skal kunne holde i mange år. 
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MARKEDETS BEDSTE LAK

Hos JKE ved vi at kunderne har høje forvent-
ninger til kvaliteten af deres køkken, derfor har 
vi indført markedets stærkeste lak. Vores lak er 
ekstrem holdbar og slidstærk, så du undgår at 
bekymre dig om gradvis misfarvning og synlige 
små ridser. Udover at være blandt den stærkeste 
lak på markedet, så får du også en flottere finish.

9 ud af 10 adspurgte i en undersøgelse om køk-
kener, siger at det vigtigste er, at køkkenet kan 
holde til at blive slidt på dagligt. 

Lakken fås til fronterne Nordic Inline -, Nordic 
One -, Nordic Classic -, Nordic Frame -, Nordic 
Soft hvid.

FARVEFRIHED

Hos JKE er der ingen begrænsninger 
på farvepalletten. Du kan frit vælge mellem 
2000 farver. De mest populære farver er samlet i 
et TREND-program.
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NORDISK LETHED  
MED INDUSTRIEL KANT
Den fantastiske panoramaudsigt med høj himmel, grå fjelde og blåt vand er omdrejningspunktet for Inger-Lise og Eldar 
Lillerovdes villa. Følelsen af rå nordisk natur går igen indenfor, hvor en lys og luftig indretning får et industrielt modspil 
af betonbordplader, Tolix-stole i stål og sort-hvide detaljer. Køkkenøen er helt central for familiens gode køkkenliv, og de 
nyder, at den giver mulighed for at være sammen og snakke, mens der laves mad. 

Familien er særligt glade for deres Siemens DownDraft emhætte, der er gemt i bordpladen og blot køres op, når man 
laver mad.

HOS / INGER-LISE OG ELDAR LILLEROVDE
STED / LEINØY 
DESIGN / NORDIC INLINE, HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 40 MM BETON, FARVE 210
VASK / AQUA B1, SORT
ARMATUR / TAPWELL, EVO 176, BØRSTET KROM
HVIDEVARER / SIEMENS
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Hos JKE er der ingen begrænsninger på farvepaletten. 
Du kan frit vælge mellem 2000 farver. 
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PLADS TIL 
STORE OG SMÅ KOKKE 
For Charlotte og Alex Villadsen opstår det gode køkkenliv, når hele familien er samlet i køkkenet. Derfor har de indrettet et 
stort køkken med plads til både store og små kokke på én gang. Og hvis mesterkokkene Marco og Mille på 7 og 6 år bliver 
trætte af madlavning, kravler de op på barstolene ved broløsningen og følger med derfra. 

Køkkenet er en del af en åben planløsning, hvor stue, køkken og gangarealer flyder sammen. Har man behov for at trække 
sig lidt tilbage, kan man nyde en kop kaffe i køkkenets hyggekrog med indbygget espressomaskine. 

JKE bruger stærk europæisk eg og håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så træstrukturerne er så ens, som naturen 
tillader.
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HOS / CHARLOTTE OG ALEX VILLADSEN
STED / NIBE
DESIGN / NORDIC INLINE HVID OG 
NORDIC MULTIFRONT SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, CORE 10+, TITAN WHITE 
/ CERAMICS GRÅ / BROLØSNING I MASSIV SORT EG
VASK / BLANCO
ARMATUR / QUOOKER, NORDIC ROUND, BØRSTET KROM
HVIDEVARER / MIELE, SIEMENS OG WITT
EMFANG / THERMEX, METZ MAXI, 120 CM 
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NORGES VAKRESTE HJEM 
I et af Tromsøs allerførste funkishuse fra 1938 har Ronja Worum og Rudi Thomassen indrettet sig med nordisk design kry-
dret med industrielle elementer som værkstedslamperne, der er inspireret af gamle skandinaviske håndværkstraditioner. 
Familien ønskede et åbent køkken-alrum, hvor de kan lave forskellige ting – og alligevel være sammen. 

Ronja har givet køkkenet en sort-hvid grafisk stil med hvide højglanslåger, Røros emhætter og eksklusiv sort eg på de 
køkkenlåger, der vender ind mod stuen. Bag tavledøren, der bruges til børnenes tegninger og som huskeseddel til ind-
køb, gemmer der sig et lille viktualierum, der skjuler køkkenmaskiner og alt det andet grej, familien ikke vil have stående 
fremme i køkkenet. 

Ronja og Rudi vandt indretningskonkurrencen ”Norges vakreste hjem” i 2014.

HOS / RONJA WORUM OG RUDI THOMASSEN
STED / TROMSØ
DESIGN / NORDIC INLINE HVID HØJGLANS OG 
NORDIC MULTIFRONT SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, KOMPOSITSTEN, GLACIAR, POLERET 
VASK / BLANCO, SUBLINE 700, SILGRANIT, HVID
HVIDEVARER / MIELE
EMFANG / RØROS METALL, TO STK CILINDRO 37, SORT
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HOS /  FAMILIE I ÅRHUS
DESIGN / NORDIC INLINE SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, NATURSTEN,  
NERO ASSOLUTO, MATSLEBET
VASK / INTRA, NEMO N100, ONYX
ARMATUR / VIPP
HVIDEVARER / SIEMENS OG WITT 
BORDEMHÆTTE 

EN 
KØKKENØ 
DER SAMLER 
FAMILIEN
Vær kreativ og lad spisepladsen 
være en del af køkkenet. Når køkkenø 
og spisebord smelter sammen, er der 
mulighed for at bruge køkkenet på 
andre måder når familien skal samles. 
Sort eg er tidsløst og let at holde ren. 
Design dit helt eget samlingspunkt, 
ved at kombinere sorte fronter i mas-
siv eg, med bordplader og reoler eller 
hylder i rå, rustikt træ. 
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GODT 
HÅNDVÆRK
NORDIC 
CRAFT

JKE laver fingertappede massive 
træskuffer, som langt overgår markedets 
andre skuffetyper. 

Vores Nordic Craft skuffe er lavet af 
egetræ. Den er stærk og i en smuk hånd-
værksmæssig forarbejdning. Den kan 
både anvendes som indvendig træskuffe 
eller som ’udvendig’ uden ekstra skuffe-
front.

Nordic Craft er essensen af kvalitet og 
godt håndværk. Med denne skuffetype 
opnår du et lækkert køkken, i veludført 
design fra inderst til yderst.
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FUNKISINSPIRERET FORMSPROG
I køkkenet i den funkisinspirerede villa i Nord-Trøndelag i Norge er form og funktion smeltet sammen i et simpelt, men 
smukt formsprog, der matcher husets stramme arkitektur. Familien på fem nyder det praktiske og funktionelle i sin helhed, 
men måske allermest duften af friskkværnet kaffe fra den indbyggede espressomaskine.

HOS / FAMILIE PÅ 5

STED / STEINKJER

DESIGN / NORDIC INLINE HVID LAMINAT OG HVID EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 20 MM CORIAN, GLACIER WHITE
VASK / DFI-GEISLER, CORIAN VASK MED STÅLBUND
ARMATUR / BLANCO, LINUS-S, KROM
HVIDEVARER / GAGGENAU



41.



42.

Træhuset i Stord ligger på en fjeldside med udsigt over 
fjorden. Huset er Arnhild Myklebusts barndomshjem, som 
hun har overtaget sammen med sin mand Arne Valvatne.

Huset har mange synlige træflader på vægge og gulve 
og for at understrege husets sjæl har Arnhild valgt et 
køkken i hvid eg, som har træets varme spil i et stramt 

design. Det lette og lyse træ får råt modspil af industrielle 
strukturer og overflader som bordplade i Silestone, et sort 
gummigulv og vægge med betonlook. Køkkenet er blevet 
Arnhilds yndlingsrum. Her samles familien til måltiderne, 
her nydes et glas vin og en snak.

OPDATERET BARNDOMSHJEM
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HOS / ARNHILD MYKLEBUST OG ARNE VALVATNE
STED / STORD 
DESIGN / NORDIC MODERN FINER HVID EG
BORDPLADE / 12 MM SILESTONE LAGOON, POLERET 
VASK / BLANCO, SUBLINE 350/350, SILGRANIT, ANTRAZIT
HVIDEVARER / SIEMENS, AEG OG NORCOOL VINKØLESKAB
EMFANG / EICO, HAMLET 80N  
LAMPER / LAMPEFEBER, MODEL TILT
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CHEFKONDITORENS 
EGET MADVÆRKSTED
Tag med på besøg i privaten hos Lars Juul-Mortensen, der til daglig er 
chefkonditor på det traditionsrige Conditori La Glace i København. 

CHEFKONDITORENS EGET VÆRKSTED

Skuldrene sænkes, når man træder ind i den lyse lejlighed med 
den varme stil. Her er etniske tæpper, varme træsorter og skulp-
turelle planter kombineret med dansk design, klar farveholdning 
og charmerende effekter, som det store klassiske fuglebur, hvor 
et ivrigt kanariefuglepar leverer lejlighedens lydside. Fra stuen er 
der udsigt over byen, og fra køkken og altaner kigger man ned 
i en ægte københavnergård med bevoksede gule facader og en 
mangfoldighed af liv bag de mange vinduer.

Det er her, Lars Juul-Mortensen slapper af og lader op efter en 
dag på jobbet som chefkonditor på La Glace i København. 

Lars har, helt fra han var dreng, vidst, at han ville lave noget med 
mad. Lige fra skoletiden har han lavet mad, bagt og eksperimen-
teret i køkkenet og drømte om at blive kok, bager eller kondi-
tor. Et fritidsjob i en bagerforretning  førte til en læreplads, og 
bageruddannelsen blev efterfulgt af konditoruddannelsen. Siden 
tog Lars til Østrig, hvor han var konditor på Hotel Sacher, der er 
verdenskendt for klassikeren Sacher torte fra 1832. 
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Hjemme i København igen blev Lars 
dessertkok på et af bedste spisesteder 
i 1990’ernes København, Restaurant 
Olsen, der var ledet af Nikolaj Kirk, in-
den han i 1998 blev ansat på La Glace. 

Selvom Lars tilbringer det meste af 
dagen med at bage, smage, dekorere 
og udtænke nye kager, fortsætter han 
gerne i køkkenet, så snart han kom-
mer hjem. Han elsker at bruge tid på 
madlavning og eksperimentere ved 
køkkenbordet. I sit køkken fra JKE la-
ver han alt fra husmandskost til franske 
specialiteter med samme omhu. Lars 
holder af at have gæster og forkæle 
dem med god mad lavet fra bunden. 
Han synes, det er vigtig at bruge den 
tid, der skal til, og tilberede maden 
med nærvær og kærlighed – for det 
kan smages og mærkes. 
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HYGGE SKABER TRIVSEL

Med sin baggrund som konditor havde 
Lars klare krav til sit private køkken: 
En funktionel arbejdsplads og et rum, 
man har lyst til at være i. Indretningen 
er gennemtænkt og praktisk – alt er 
rengøringsvenligt og holdbart. 
Bordpladen er af kompositsten, greb 
på skuffer af stål og over vasken 
hænger en professionel vandhane, lige 
ved siden af en Quooker – vandhanen 
med kogende vand. Kogetop og ovn 
er topmodellerne fra Gaggenau. Lang- 
tidsholdbare løsninger, der tåler at 
blive brugt gennem mange år. Men for 
Lars er det mindst ligeså vigtigt, at 
det funktionelle rum er hyggeligt. For 
hygge, varme og personlighed skaber 
trivsel og giver lyst til at være i rum-
met. Det bliver et sted, man kan koble 
af og lade op. 
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Hyggen og varmen er elegant indarbejdet i en design-
detalje af et utraditionelt materiale, der går igen i alle 
lejlighedens rum: Store flader af rust, der skaber en rå og 
varm kontrast til det hvide og stilrene. Rustfladerne er 
brugt som vindueskarme i stuen, som stænkplader i køk-
kenet, rundt om brændeovnen og som vægge i  bruse-
nichen. De rustne jernplader er specialfremstillet af 
en smed og er lakeret så grundigt, at de tåler vand og 
rengøring. 

ALTAN OG KØKKEN FLYDER SAMMEN

I den ene ende af køkkenet har Lars indrettet spiseplads 
ved en høj bar i rustik eg med sorte Gubi stole omkring. 
Bordet er tegnet, så det kan vendes både på langs og på 
tværs alt efter, hvor mange man er, og om der er åbent til 
altanen. Dørene mellem køkken og altan kan skydes helt 
til side, så inde og ude flyder sammen som ét rum med 
udsigt til himmel og den hyggelige gård fra bordet.

HOS / LARS JUUL-MORTENSEN
STED / KØBENHAVN
DESIGN /  NORDIC ONE LINE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM KOMPOSITSTEN,  
BLANCO CAMILIA
BROLØSNING / DFI-GEISLER, 80 MM MASSIV  
RUSTIK EG MED FINGERTAP SAMLING 
VASK / BLANCO, SUBLINE 500
ARMATUR / BLANCO, CULINA-S, STÅLLOOK  
OG QUOOKER NORDIC ROUND
HVIDEVARER / GAGGENAU OG MIELE
EMHÆTTE / EICO, SWEET 85P, WHITE
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HOS / NINA HOLST
STED / DRAMMEN 
DESIGN / NORDIC ONE SORT EG
BORDPLADE / SOLID CORE FENIX
VASK / INTRA QUADRA 500TH
ARMATUR / VOLA
HVIDEVARER / AEG OG GAGGENAU

RÅT, ELEGANT OG MODIGT
Nina Holst fra Drammen i Norge går højt op i boligindretning og interiør - faktisk så meget, at hun lever af at give andre 
gode råd på sin blog. Derfor gik der også mange tanker forud for valget af det nye køkken derhjemme.

”Mit ønske var at få et køkken, som er lidt råt i sit udtryk og passer til husets arkitektur og den øvrige indretning. Vores 
køkken havde en del vinduer, så vi tænkte, at et sort køkken ville passe flot ind.

Vi valgte sort eg, så vi har både fået træ og struktur ind i køk-
kenet. Jeg er ret vild med den matte finish på lågerne og for at 
fuldende udtrykket, valgte vi en sort bordplade af typen Solid 
Core Fenix. 

Vi ville også gerne skabe en spændende kontrast, og derfor 
valgte vi en vandhane fra Vola i messing, som Arne Jacobsen har 
designet. Det er prikken over i’et,” siger Nina Holst.  
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NEJ TIL OVERSKABE – JA TIL SOCIAL ZONE

Nina Holst ønskede godt med skabsplads, men ingen overskabe til at fylde ud i rummet. Løsningen blev i stedet store 
skuffer og indbyggede højskabe. 
”Køkkenet skal være en social zone hjemme hos os. Her kan man lave mad, mens familie og venner er ved spisebordet. 
Derfor beholdt vi en eksisterende halvø, som vi byggede bredere for at få mere skabsplads. Vi fjernede også en stor em-
hætte, som tog vores udsigt. I stedet fik vi monteret en emhætte, som er integreret i taget,” fortæller Nina Holst.
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LIGE DET KØKKEN VI DRØMTE OM

Nina Holst vidste, hvad hun gik efter 
og undersøgte markedet nøje. 

”JKE var det køkkenfirma, som havde 
præcis det køkken, vi ønskede os. Det 
var også vigtigt for os, at JKE er kendt 
som et brand med fokus på høj kvalitet. 
Følelsen af kvalitet oplevede vi hele ve-
jen igennem - fra vi kom ind ad døren til 
køkkenet var monteret. Bl.a. fik vi rigtig 
god rådgivning i planlægningsfasen. 

Det er vigtigt at få støtte i at vælge 
nogle smarte løsninger, som man bliver 
glad for i de næste mange år,” under-
streger Nina Holst.

”Jeg er så glad for det elegante og 

rene udtryk. Vi har fået et køkken, som vi 

nyder at bruge og være i hver eneste dag.”
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NORDISK
RAMMEKØKKEN
NORDIC FRAME

Nyt køkken giver nye muligheder. Ikke blot for at lave 

mad i nye omgivelser, men for at være sammen med 

dem, du holder af. Vores rammekøkken er eksklusivt, 

stilrent og langtidsholdbart.

Smalle 12 mm rammer indkapsler skabene og giver 

et eksklusivt og stilrent udtryk - på en og samme 

tid er det både moderne og tidløst. Rammekøkken-

et fungerer som et møbel, som får hjemmet til at 

hænge sammen.

Her er det en skænk i Nordic Frame sort eg med 

marmorbordplade, der binder køkkenet sammen 

med stuen. Der er vidt forskellige udtryk med ram-

mekøkkenet. Alt efter hvilke kombinationsmulighed-

er familien vælger og alt efter valg af materialer. 

Måske er du til en af de seks forskellige træsorter, 

som inviterer naturen med ind i boligen? Eller du 

holder af farver? Der er et utal af muligheder for, at 

du kan lave dit helt eget rammekøkken. 
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COMPACT LIVING
Det er blevet hot at leve småt. Da Peter Dybvad gennemrenoverede det lille 
60’er hus i Åbyhøj, fravalgte han den typiske løsning med at slå et lille køkken 
sammen med stuen. Med store åbninger i stedet for døre og optimal udnyttelse 
af pladsen har han fået masser af lys og luft i det lille køkken. Højskabene går 
helt op til loftet, og skabet med tandemudtræk rummer, ifølge ham selv, ”alt”.

HOS / PETER DYBVAD
STED / ÅBYHØJ 
DESIGN / NORDIC PURE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER,  
12 MM CORIAN, GLACIER WHITE
VASK / INTRA QUADRA 500TH
ARMATUR / QUOOKER,  
NORDIC SQUARE, BØRSTET KROM
HVIDEVARER / SIEMENS OG AEG
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HOS JKE DESIGN KAN DU FÅ SOKLER MED 
DISKRET SMIGSAMLING UDEN SYNLIG ENDEKANT.
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DEN MATTE OG SILKEBLØDE OVERFLADE
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NY TEKNOLOGI HAR GJORT DET 
LIDT LETTERE AT VÆRE BØRNEFAMILIE. 

De matte overflader vinder frem på både 
skabe og bordplader. Specielt den eksklu-
sive Fenix laminat som er slidstærk og let 
at holde ren er populær. Fås i sort, hvid og 
sandgrå.

Fenix er en intelligent laminat-overflade 
udviklet til et aktivt køkkenliv: 

Lågen er ekstra modstandsdygtig overfor 
ridser og slag. 

Du slipper stort set for aftryk af fedtede 
fingre. 

Den matte overflade føles silkeblød under 
fingerspidserne og er nem at rengøre. 

Teknisk intelligente overflader er en stærk 
trend, som gør hverdagen lidt lettere. Fenix 
overflade fås i serien Nordic One, Inline og 
Modern. Findes også som bordplade.
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PLADS TIL EN FUNKTIONEL HVERDAG

HOS / MARIA SØRENSEN OG JAKOB WÜRTZ
STED / DRONNINGLUND
DESIGN / NORDIC ONE SORT FENIX / 
NORDIC INLINE BASIC WHITE
BORDPLADE / ZEUS KOMPOSIT HVID 
VASK / SUBLINE BLANCO PLANLIMET 500F ANTRAZIT UX
ARMATUR / QUOOKER 
HVIDEVARER / SIMENS
EMHÆTTE / WITT
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STORE DRØMME SKAL UDLEVES

Maria og Jakob i Dronninglund 
havde store drømme om et køkken, 
og heldigvis også et stort rum til at 
føre drømmene ud i livet.

”Vi har behov for et stort køkken og vil 
gerne have masser af skabsplads, så vi 
kan få vores ting gemt af vejen. På den 
måde er det nemt at holde køkken-
et ryddeligt. Der er højt til loftet, og 
vinduerne sørger for, at der kommer 
masser af naturligt lys ind i køkken/al-
rummet. Derfor turde vi godt kaste os 
ud i kontrasterne sort og hvid, der står 
flot til de rå mursten,” siger Maria.
 
I det store køkken blev der plads til 
hele to køkkenøer, som samler det 
store rum og gør det nemt og prak-
tisk at lave mad. Køkkenøerne skaber 
også hyggelige pladser til familien og 
gæster, når der skal laves lektier, eller 
gæsterne skal nyde en drink, mens 
maden bliver færdig.

”Jeg er rigtig glad for 

vores to øer, fordi det 

er helt unikt for vores 

hjem, og så betyder 

det, at jeg har alt, hvad 

jeg skal bruge lige ved 

hånden, fordi vi har store 

dybe skuffer hele vejen 

rundt.”
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RÅDGIVNING, 
FUNKTIONALITET OG DESIGN

”Vi ville gerne have to køkkenøer som 
store arbejdsstationer, og JKE gav os 
den helt rigtige rådgivning og en flot 
visualisering, så indretningen gik op i 
en højere enhed – både med hensyn til 
funktionalitet og design. Vi holder af det 
stilrene, nordiske look. JKE specialde-
signede også et højskab til os, hvor vi 
har en ekstra integreret bordplade til 
kaffemaskinen, så den også er gemt 
væk, når den ikke er i brug,” fortæller 
Maria.

Familien valgte at kombinere sort og 
hvid, fordi det giver liv i rummet og en 
flot kontrast. Skabsvæggene er udført i 
matte nano-behandlede Fenix overflader, 
så familien undgår fedtede fingre, selv 
om låger og skuffer åbner ved hjælp af 
push-teknologi. 

FAVORITE SPOT

”Jeg er rigtig glad for vores to øer, 
fordi det er helt unikt for vores hjem, 
og så betyder det, at jeg har alt, hvad 
jeg skal bruge lige ved hånden, fordi vi 
har store dybe skuffer hele vejen rundt. 
Vi har også valgt at have ekstra højde 
på alle højskabe, så vi har en maksimal 
udnyttelse af pladsen. Jeg nyder også 
overfladen på skabsvæggene, der skyr 
fedtede fingre og kompositbordpladen 
er prikken over i’et, fordi den har en så 
lækker finish,” siger Maria.

MARIA OG JAKOB DELTOG I ‘FRA BOLIGDRØM

TIL VIRKELIGHED’ PÅ DR1 I 2017, HVOR MAN 

FULGTE DEM PÅ TÆT HOLD I BYGGEPROCESSEN.
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HOS / KIRSTI OG JON LARSEN
STED / DRAMMEN
DESIGN / NORDIC ONE LINE SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER,  
12 MM CORIAN, GLACIER WHITE
VASK / BLANCO, CLARON 700
ARMATUR / NIBU, BØRSTET
HVIDEVARER / SIEMENS

I Kirsti og Jon Larsens hus i Drammen trækker køkkenet i 
sortbejdset eg, det rustikke træbord og lammeskindene på 
træbænken naturen helt ind i køkkenet. Husets moderne arkitektur 
får modspil af parrets personlige indretning, og kontrasten mellem 
det moderne køkken i sortbejdset eg, det antikke langbord fra 1850 
og træbænken giver boligen sjæl og personlighed.

Da køkkenet i Drammen skulle indrettes, stod en indbygget kaffe-
maskine højt på ønskelisten. Espressomaskinen fra Siemens blev 
integreret i et af køkkenets højskabe, så Jon og Kirsti nemt kan bry-
gge espresso, latte eller cappuccino. Familien har valgt en eksklusiv 
hvid corian bordplade, der strækker sig over fem meter og giver god 
plads til flere kokke i køkkenet på samme tid. 

Jon og Kirsti har næsten tre meter til loftet og valgte derfor ekstra 
høje skabe. De høje skabe står godt til den lange bordplade og 
giver ekstra opbevaringsplads. For at skabe et let udtryk i køkkenet 
prioriterede parret ekstra afstand mellem bordplade og overskabe, til 
gengæld er overskabene mindre end normalt, så de bryder design-
mæssigt og ikke flugter med højskabene.

MODERNE
MØDER 
RUSTIKKE
RAMMER
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INDUSTRIELLE KONTRASTER
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Kim og Charlotte bor i Stensballe ved Horsens. Parrets stil er enkel 
og eksklusiv med rå detaljer og overraskende twists. 

En rå betontrappe fører op til et stort åbent rum med pano-
ramaudsigt over Horsens fjord, marker, skov, by og himmel. Her er 
køkken, kontor, spisestue og dagligstue smeltet sammen i ét stort 
funktionsopdelt leverum. Køkkenøen er hvid, så den virker let og 
luftig foran de store panoramavinduer. Køkkennichen er i elegant 
og stilren sort eg, der med sine diskrete åretegninger giver rummet 
varme og spiller op mod væggens rå beton. 

Udsigtsvillaen er tegnet af Lundhilds Tegnestue og udført af 
Arktuel Vejle. Den øverste etage er placeret forskudt og gør villaen 
til en skulptur i sig selv. De forskudte vinkler skaber små og store 
overdækkede rum udenfor og sprælske og overraskende vink- 
ler indenfor. 

HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK
STED / HORSENS
DESIGN / NORDIC ONE HVID 
OG NORDIC ONE SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER,  
12 MM KOMPOSIT, GLACIAR
VASK / BLANCO, SUBLINE 500, ANTRAZIT
ARMATUR / VOLA, KV1
HVIDEVARER / GAGGENAU
EMHÆTTE / THERMEX, METZ MAXI
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En smuk gammel smedejernsport mellem høje træer byder velkommen til den charmerende gamle villa på toppen 
af bakken i Brønderslev. Huset er nænsomt renoveret af Bettina og Claus Nielsen, der har bevaret boligens originale 
stemning og detaljer fra 1959 og mikset med stilrent design til et moderne familieliv. 

Med en enkel palette af sort, hvid og eg som gennemgående farver og materialer i huset har parret skabt et charmer-
ende og harmonisk miks mellem moderne designmøbler og villaens oprindelige stil med sildebensparket, stuklofter, 
jernsprosser i vinduerne og en antik svensk porcelænsovn. 

STEMNING PÅ TOPPEN AF BAKKEN



67.HOS / BETTINA OG CLAUS NIELSEN
STED / BRØNDERSLEV
DESIGN / NORDIC ONE FINER SORT EG 
OG NORDIC MULTIFRONT SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM EG, GRÅ OLIE 
OG CERAMICS BASALT BLACK
VASK / BLANCO, SUBLINE, ANTRAZIT
ARMATUR / QUOOKER, NORDIC ROUND, 
BØRSTET KROM
HVIDEVARER / NEFF OG SIEMENS 
GREB / NR. 6660105
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STED / FAMILIE I HORSENS
DESIGN / NORDIC ONE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 
40 MM BETON, FARVE 210
VASK / BLANCO, CLARON 700
ARMATUR / HANSGROHE OG QUOOKER 
NORDIC ROUND
HVIDEVARER / GAGGENAU, SIEMENS
EMFANG / THERMEX 

NEW 
YORKER
INSPIRERET
VILLA

Familiens åbne køkken er 
placeret på 1. sal, med udsigt 
ud over byens tage og haver. 
Den lyse køkkenø brydes med 
en 40 mm betonbordplade 
i et rå look.  
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I køkkenet på Askøy i Norge er forskellige farver og materialer som sten, massiv træ og keramik sat sam-
men i et afstemt miks med en undertone af naturlighed. Låger i sorte og grå farver skaber sammen med 
stål, stengulv og keramisk bordplade et elegant og afdæmpet univers af gråtoner. 

RUSTIKT OG KLASSISK I SHAKER-STIL 
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STED / ASKØY
DESIGN / NORDIC FRAME FINER SORT EG 
OG TREND LYS GRÅ
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM LAMINAT, 
FARVE 6117 / 30 MM CERAMICS, BASALT GREY 
/ 40 MM MASSIV EG, OLIEBEHANDLET 
VASK / BLANCO, ANDONA 500-IF/A
ARMATUR / BLANCO, LINUS-S MED UDTRÆK
HVIDEVARER / SIEMENS OG NORCOOL
GREB / NR. 6660013 OG 6660011
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CHARMERENDE
NORDISK LANDKØKKEN
Heste er Louise og Simons store interesse. Parret byggede der-
for et arkitekttegnet ”skagenshus” på landet, hvor der er plads 
til heste, hunde og masser af udeliv.

Den rolige landidyl indenfor er klassisk landstil, der er gennem-
ført i hele huset. I køkkenet skaber fyldninger, lister og pied-
estaler en charmerende atmosfære. 

Stilen understreges af sprossede vitrineskabe og den håndlave-
de emhætteskjuler i træ. Gulvet er marmorklinker, der er prak-
tiske på landet, og klinkernes varme spil matcher de massive 
bordplader i olieret eg.

HOS / LOUISE OG SIMON
STED / VENDSYSSEL
DESIGN / NORDIC CLASSIC HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 
60 MM EG, HVIDOLIE 
VASK / BLANCO, ZENAR XL 6 S, HVID
ARMATUR / VOLA
HVIDEVARER / SIEMENS OG GAGGENAU
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74.

BRYGGERS
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MØBELLOOK I BRYGGERSET
Luise og Rasmus valgte hvid lak til sit bryggers. Rummet er i forlængelse med køkkenet, adskilt med en dør. Her valgte 
de også at integrere en bænk, der kan fungere som en hyggekrog. “Vi elsker den rå mur til den hvide kontrast. Løsnin-
gen med skuffer i lak er super funktionelt og holdbar. Det er et rum der bruges og slides på i årene, så her var slidstærke 
materialer et must,” fortæller Luise. 
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HOS / LUISE OG RASMUS LYNGBY
STED / TRANBJERG
DESIGN / NORDIC INLINE HVID LAK
BORDPLADE / DFI GEISLER
VASK / BLANCO DALAGO 8 MX
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MATERIALERNE GÅR IGEN
Da Bo Kirkeby tegnede og byggede sit hus, lod han køkkenets linjer 
og materialer flyde ud i det praktiske bryggers, så husets rum bindes 
sammen i en smuk helhed. De indfræsede greb i sortbejdset eg giver 
bryggerset både kant og karakter.

Med Nordic Modern kan du designe din egen låge, vælge frit mellem 
flere træsorter og farver til front og det indfræste greb.

HOS / BO KIRKEBY
STED / THYREGOD
DESIGN / NORDIC MODERN HVID LAMINAT OG SORT EG
BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT  
MED SORT KERNE
VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT
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HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK
STED / HORSENS
DESIGN / NORDIC INLINE BASIC WHITE
BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT MED SORT KERNE
VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT
ARMATUR / VOLA
HVIDEVARER / AEG OG GORENJE

FOKUS PÅ OPBEVARING
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HUSETS  
EKSTRA INDGANG
Wenche Håhjem og Bjarte Myster ønskede sig et rummeligt bryggers i deres 
hus på Askøy i Norge. Rummet bliver brugt som en ekstra indgang til huset, 
så det var vigtigt for familien, at der blev plads til at skifte og tørre vådt og 
beskidt udetøj. Løsningen blev et praktisk rum i klassisk stil, hvor skabene er 
lukket af mod loftet, så man undgår støv og snavs oven på skabene.

Vaskemaskine og tørretumbler er 
hævet til ergonomisk korrekt højde, 

og skuffen under har en smart 
udtræksplade til vasketøjskurven.

HOS / WENCHE HÅHJEM OG BJARTE MYSTER
STED / KJERRGARDEN
DESIGN / NORDIC FRAME TREND LYS GRÅ
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM LAMINAT, FARVE 2114 
VASK / FRANKE, RBU 480 1H
GREB / GREB NR. 6660036
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ANDRE RUM
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OPBEVARING  
MED SIDDEPLADS
Charlotte og Kim i Stensballe ved Horsens holder af enkelhed og 
lige linjer, samtidig med at indretningen gerne må overraske. I kon-
tor og soveværelse er opbevaringen gemt væk i store skuffer, der 
danner en bred bænk. Her kan man slænge sig og nyde udsigten og 
lyset foran vinduerne. Bænken begynder i kontoret og fortsætter 
ind i soveværelset, så der dannes en visuel sammenhæng mellem 
de to rum. 

HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK
STED / HORSENS
DESIGN / NORDIC ONE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 
HVID KOMPAKTLAMINAT
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CUSTOMIZED OG PERSONLIG
Ragnhild Kjellind er optaget af at skabe sammenhæng i hele boligen. Derfor går det sort/hvide igen i hele 
huset. Reolen er en skulptur i sig selv. Den giver lethed til rummet uden at stjæle billedet.

HOS / RAGNHILD OG FINN KJELLID 
STED / SVARTSKOG
DESIGN / NORDIC ONE HVID

SE HVORDAN RAGNHILD HAR DESIGNET SIT 
BADEVÆRELSE PÅ SIDE 92
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BOGREOL I KØKKENET
Hvordan forener man drømmen om en stor væg-til-væg reol og biblioteks-
stemning med ønsket om åben planløsning og ganske få vægge? I samarbejde 
med familien Hjørringgaards arkitekt tegnede JKE en halvhøj reol, der både 
skaber stemning i stuen og skærmer køkkenet af.

HOS / DITTE OG JOHN HJØRRINGGAARD
STED / HJØRRING
DESIGN / 16 MM HVIDMALEDE HYLDER
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN, 
GLACIER WHITE



84.

KREATIVT HJEMMEKONTOR
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Anne Mette og Palle Vejrup besluttede 
sammen med deres to teenagedøtre at 
flytte fra parcelhus i oplandet til small 
space living i byen. Valget faldt på 
ikonbyggeriet Lighthouse på havnen i 
Aarhus tæt på job, uddannelse, by og 
løbeture langs vandet. Pladsen 

udnyttes optimalt og elegant med  
et skjult soveværelse i den rummelige 
stue, hvor familien har brugt JKE’s 
sortiment kreativt. Det skulpturelle 
skabsarrangement er i virkeligheden 
forældrenes klædeskab, og to sorte 
puffer gemmer sengen. 

HOS / ANNE METTE OG PALLE VEJRUP
STED / AARHUS
DESIGN / NORDIC INLINE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM EG, HVIDOLIE
REOL / FINER HVID EG
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BAD
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RO OG HARMONI
Charlotte og Alex har bygget en moderne funkisvilla på en ugenert grund tæt på 
Limfjorden. De har valgt træ og eksklusive materialer til hele boligen. Det skaber 
en god harmoni i det lyse badeværelse med en hel flisevæg i grå der er kombineret 
med sorte skabe i egetræ. Her kan man slappe af i det nedsænkede badekar med 
en rolig udsigt til grønne marker og den lille bæk for enden af grunden. 

HOS / CHARLOTTE OG ALEX VILLADSEN
STED / NIBE
DESIGN / NORDIC MULTIFRONT SORT EG
BORDPLADE / KUMA, 20 MM MARMOR WHITE 
VASK / KUMA, ZURA
ARMATUR / VOLA
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EGETRÆ I FOKUS
Fra badekarret kan familien nyde udsigten til den norske natur 

gennem det runde vindue. De funktionelle linjer fortsætter hen ad 
badeværelsets lange møbel med to håndvaske til en travl familie. 
Her er alt overflødigt gemt af vejen bag de smukke multifronter i 

egetræ og i de indbyggede skabe med spejlfront. 

HOS / FAMILIE PÅ FEM
STED / STEINKJER
DESIGN / NORDIC MULTIFRONT EG
BORDPLADE / 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE
VASK / INTEGRERET VO48 VASK
ARMATUR / VOLA
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HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ OG POUL FREDERIKSEN
STED / EBELTOFT
DESIGN / NORDIC MULTIFRONT HVID
BORDPLADE / IFÖ 
VASK / INTEGRERET VASK
ARMATUR / GROHE

WELLNESS 
VED STRANDEN
I badeværelset hos Anette og Poul står de lette, lamelopbyggede 
låger i fin kontrast til en varm pejs og et afslappende spabad, der 
tilfører sommerhuset et strejf af luksus. 
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RÅT MED 
MARKANTE
LINJER
Maria og Jakob valgte at bryde 
lyse fronter med rustfarvede 
klinker i brushenichen. 

Skufferne er i hvid laminat med 
en gennemgående grebslinie 
i eg. Det giver et markant og 
anderledes præg, der supplerer 
den varme rustfarve.

HOS / MARIA SØRENSEN OG JAKOB WÜRTZ
STED / DRONNINGLUND
DESIGN / NORDIC INLINE LAMINAT 
I HVID MED EG KANT
BORDPLADE / 12 MM CORIAN
VASK / INTEGRERET VASK
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HOS / LARS JUUL-MORTENSEN
STED / KØBENHAVN
DESIGN / NORDIC ONE LINE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN,  
GLACIER WHITE 
VASK / INTEGRERET VASK, DG-550-EXTRA
ARMATUR / HANSGROHE, AXOR STARCK

RUST SKABER VARME
Lars Juul-Mortensen, har med et simpelt greb skabt en varm atmosfære i sit stilrene 
badeværelse. Bruserummet er bygget op af rustne jernplader, der står i dyb kontrast til 
de enkle hvide skuffer og det lyse stengulv. Pladerne er specialfremstillet og lakeret, så 
de tåler vand og rengøring. 
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MØRKT OG
NATURLIGT
I badeværelset hos Ragnhild 
Kjellid, har hun som i sit køkken, 
valgt Nordic Multifront fra JKE. 

Denne gang med lameller i sort 
eg, som giver ro og varme til 
badeværelset, som får masser af 
dagslys fra de store ovenlysvin-
duer.

HOS / RAGNHILD KJELLID
STED / SVARTSKOG
DESIGN / NORDIC MULTIFRONT 
SORT EG
BORDPLADE / KUMA, 
RECTOR HVID
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MASKULIN LUKSUS
Bo Kirkeby har selv tegnet det store parcelhus i Thyregod og har forkælet sig selv og børnene med et 
eksklusivt badeværelse. Rummet domineres af store flader i sortbejdset eg med indfræsede greb og 
gennemførte detaljer som det lange spejl med indirekte belysning og nedsænket badekar.

HOS / BO KIRKEBY
STED / THYREGOD
DESIGN / NORDIC MODERN SORT EG
BORDPLADE / 12 MM CORIAN
VASK / INTEGRERET VASK 
VDC400.260
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HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK
STED / STENSBALLE
DESIGN / NORDIC ONE HVID
BORDPLADE / 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE
VASK / SPA KOMPAGNIET, MILUO
ARMATUR / VOLA

RÅ OG UNDERSPILLET
Charlotte og Kim fra Horsens har en fast indretningsfilosofi: Enkelt, stilrent og lidt råt med en wauw-oplevelse i hvert rum. 
Badeværelset er ingen undtagelse. Her træder man ind i et roligt og eksklusivt rum. Grå betonfliser er ført helt op til loftet 
og skaber en rå kontrast til et stilrent badeværelsesmøbel, hvis lethed understreges af dæmpet lys under møblet. 
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LYS OG ENKEL 
STIL GØR BADEVÆRELSET STØRRE
Tilde og Anders Juel tænkte anderledes, da de ombyggede deres store familievilla ved Horsens fjord. I stedet for et stort 
badeværelse har de prioriteret at få tre mindre badeværelser, så børn, voksne og gæster har hvert sit. De små badeværel-
ser er gjort større ved hjælp af grebsfrie hvide elementer i et rent design, der er visuelt lette og ikke fylder.

HOS / TILDE OG ANDERS JUEL
STED / HORSENS
DESIGN / NORDIC INLINE HVID
BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN
VASK / INTEGRERET VASK, VDC 600 INTEGRERET
ARMATUR / HANSGROHE
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Da Dorthe og Mads Helm Petersen vendte hjem til Danmark, 
efter i en årrække at have solgt designbriller i Spanien, fik de 
mulighed for at lade deres sikre, funktionelle og personlige stil 
brede sig i en helt nybygget villa. På badeværelset har parret 
leget med kontrasten mellem sort og hvidt uden at slippe det 
lette nordiske udtryk.

HOS / DORTHE OG MADS HELM PETERSEN
STED / SKØDSTRUP
DESIGN / NORDIC ONE LINE HVID
BORDPLADE / KUMA, 22 MM HVID MARMOR
VASK / KUMA CONCEPT

KONTRASTEN
GØR FORSKELLEN
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HOS / MAJA SCHOU KRISTIANSEN  
OG HENRIK MUNK NIELSEN
STED / HORSENS
DESIGN / NORDIC INLINE BASIC WHITE
BORDPLADE / JKE DESIGN, VASKEBORDPLADE, 
MAT HVID
ARMATUR / BØRMA CUBIC, KROM, 1-GREB

SIMPELT OG ENKELT
Den gamle murermestervilla i Horsens var slidt og upraktisk indrettet, og i mere 
end to år brugte tømrer Henrik Munk al sin fritid på at forvandle villaen til en 
lys og funktionel bolig til sig selv og kæresten Maja. Det oprindelige køkken var 
lille  og flyttede derfor ind i stuen, mens badeværelset flyttede ind i det gamle 
køkken. 
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STED / TRANBJERG
DESIGN / NORDIC ONE BASIC 
HVID HØJGLANS
BORDPLADE / JKE DESIGN, 
VASKEBORDPLADE, HVID 
VASK / INTEGRERET VASK
GREB / NR. 6660116

KLASSISK UDTRYK
Fuglesang og sollys strømmer ind ad vinduet på badeværelset i rækkehuset syd for Aarhus. Lige 
udenfor ligger Tranbjerg Sø med sin smukke natur. Naturen er også rykket ind på badeværelset, 
hvor natursten og detaljer i træ giver en blød kontrast til den lyse og lette indretning. 
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RUMMELIG NOSTALGI
Kasper og Charlottes moderne fortolkning af den trelængede gård er indrettet 
rummeligt og praktisk til familien på fire. I badeværelset giver et lækkert højskab 
masser af plads til håndklæder, undertøj, badedyr og ekstra shampoo.

HOS / CHARLOTTE OG KASPER THORUP
STED / AARSLEV
DESIGN / NORDIC CLASSIC HVID
BORDPLADE / 30 MM GRANIT, GALAXY STAR
VASK / UNDERLIMET PORCELÆNSVASK
ARMATUR / CASSØE, IQUA
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LUKSUSBAD I GARAGEN
Søren Jacobsen så hurtigt mulighederne i den gamle garage, da familien fik 
behov for et større badeværelse. Loftet blev åbnet til kip, gulvet gravet ud, og 
rummet fik højtsiddende vinduer og ovenlys, så dagslyset strømmer ind i det 
nye badeværelse. Den store bruseniche er bygget op af grå mursten, som ska-
ber en maskulin kontrast til de hvide højglanselementer og blanke kromdetaljer.

HOS / KARINA OG SØREN JACOBSEN
STED / HJØRRING
DESIGN / NORDIC ONE BASIC,
LINE HVID HØJGLANS
BORDPLADE / MARBRÈ, TRENTO HVID
VASK / INTEGRERET VASK, PRISMA
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GARDEROBE
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LET AT 
ORGANISERE
I soveværelset med loft til kip hos 
Anette og Poul, rummer et stort og 
praktisk garderobeskab alt.

Et klassisk garderobeskab understre-
ger helheden i huset. Vælg samme 
låge til både køkken, bad, soveværelse 
og børneværelser og skab design-
mæssig sammenhæng i hele hjemmet.

HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ 
OG POUL FREDERIKSEN
STED / EBELTOFT
DESIGN / NORDIC ONE HVID
GREB / NR. 6660117 
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MODEL
OG TILBEHØR
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NORDIC MULTIFRONT 
Model i 19 mm tykkelse med vandretliggende 
lameller, som også fungerer som greb. 
Lamellerne fås i massiv træ, i malet, i laminat og 
linoleum med trækanter. Se nedenfor.

NORDIC ONE

19 mm MDF-plade med rette kanter. 
Kan leveres med Line- og Design greb i top eller bund. 
Modellen fåes i malet, laminat, linoleum og træfiner. 

TRÆSORTER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg røget

FINER  
ask hvid

FINER 
eg natur

TRENDFARVER

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
natblå

TREND  
kalksten

TREND 
hvid HG

FARVET/MALET/HØJGLANS
Vælg mellem hvid og 2000 
NCS farver

LAMINATER / LINOLEUM

LAMINAT 
hvid mat

LAMINAT  
fenix 
sandgrå

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
antracit

LINOLEUM
antrazitgrøn

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
blågrå

LINOLEUM
antrazit

LINOLEUM
sand

LINOLEUM
blå
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NORDIC INLINE

22 mm plade med indfræsede gribelister i top eller bund af lågen.

Fås med vandretliggende finer med underliggende massive kanter i alle  
JKE’s finertyper, laminater, linoleum, hvidmalet, TREND-farverne eller 
malet i en af JKE’s 2000 forskellige farver i almindelig glans eller høj-
glans. 

NORDIC INLINE BASIC

19 mm MDF-plade med indfræsede gribelister i top eller bund. 
Overflade i glat White (hvid) folie. Bagside i hvid melamin. 

TRÆSORTER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg røget

FINER  
ask hvid

FINER 
eg natur

LAMINATER / LINOLEUM

LAMINAT 
hvid mat

LAMINAT  
fenix 
sandgrå

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
antracit

LINOLEUM
antrazitgrøn

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
blågrå

LINOLEUM
antrazit

LINOLEUM
sand

LINOLEUM
blå

TRENDFARVER

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
natblå

TREND  
kalksten

TREND 
hvid HG

FARVET/MALET/HØJGLANS
Vælg mellem hvid og 2000 
NCS farver

FOLIE 
white

FOLIER 

FOLIE 
hvid højglans
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NORDIC MODERN

22 mm plade med underlimede, rette trækanter og indfræst greb 
i massiv træ. 
Fås med vandretliggende finer i alle JKE’s finertyper, med farvet laminat 
på begge sider eller i linoleum.

NORDIC ONE BASIC

18 mm MDF-plade med afrundede kanter. Belagt med folie. Bagside 
i hvid melamin. Kan leveres med integrerede Line- og  Design greb i 
top eller bund af lågen. Fås i hvid folie og hvid højglansfolie.

FOLIE 
white

FOLIER 

FOLIE 
hvid højglans

TRÆSORTER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg røget

FINER  
ask hvid

FINER 
eg natur

LAMINATER / LINOLEUM

LAMINAT 
hvid mat

LAMINAT  
fenix 
sandgrå

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
antracit

LINOLEUM
antrazitgrøn

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
blågrå

LINOLEUM
antrazit

LINOLEUM
sand

LINOLEUM
blå
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NORDIC FRAME

19 mm rammelåge med glat fyldning. I egetræ er lågen med fineret 
ramme og fineret fyldning.  
Fås i JKE’s finertyper, hvidmalet, TREND-farverne eller malet i en af 
JKE’s 2000 forskellige farver i almindelig glans eller højglans.

NORDIC CLASSIC

18 mm MDF-front udført som almue med bred ramme. Fås 
i hvidmalet, TREND-farverne eller malet i en af JKE’s 2000 
forskellige farver i almindelig glans eller højglans.

TRÆSORTER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg røget

FINER  
ask hvid

FINER 
eg natur

TRENDFARVER

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
natblå

TREND  
kalksten

TREND 
hvid HG

TRENDFARVER

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
natblå

TREND  
kalksten

TREND 
hvid HG

FARVET/MALET/HØJGLANS
Vælg mellem hvid og 2000 
NCS farver

FARVET/MALET/HØJGLANS
Vælg mellem hvid og 2000 
NCS farver
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NORDIC SOFT

18 mm plade med facet på fire sider og afrundede hjørner. Fås i hvidmalet, 
TREND-farverne, malet i en af JKE’s 2000 forskellige farver i almindelig 
glans eller højglans.

TRENDFARVER

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
natblå

TREND  
kalksten

TREND 
hvid HG

NORDIC BASIC

19 mm plade med rette kanter. Kan leveres i 3 
farver og 2 træstruktuerer, med frit kantvalg 
mellem de 5 muligheder. 

TRÆSTRUKTUR

 Eg hvid Eg sort Lys grå Mørk gråHvid

FARVER

NORDIC PURE

18 mm plade med hvid laminat på to sider. Med underlimede, rette 
trækanter i massiv eg hvid. 

LAMINATER

LAMINAT  
hvid

FARVET/MALET/HØJGLANS
Vælg mellem hvid og 2000 
NCS farver
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DETALJEN DER GIVER KØKKENET KARAKTER 
Du kan enten rendyrke køkkenets stil eller skabe et designmæssigt modspil, alt efter hvilke greb du vælger. Blød minimalismen 
op med organiske linjer eller giv nostalgien kant med et moderne greb. De integrerede greb giver et ekstra designelement til det 
enkle, moderne køkken. 

LINE

SOKKELSKUFFE6660119

6660118

6660117

6660116

SORT LINE

DESIGN6060109

6660123

6660107

6660179

6660180

6660036 6660072

6660178

6660112

6660173

6660175

6660177

6660174
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FRONT UDEN GREB
Med indvendige push-open beslag og automatisk åbning kan du gennemføre 
det enkle og rene udtryk helt uden greb på låger og skuffer.

6660182

6660183

6660043

6660087

6660086

6660080

6660093

6660092

6660035

6660095

6660120

6660125

6660124

6660106 6660013

6660181

6660051

6660011

6660062

6660176
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SKUFFER OG 
INDVENDIGE 
BAKKER
Skuffer i køkkenet giver overblik og 
gør det nemt for både kokken, børn og 
gæster at finde det, man skal bruge, 
lige når man skal bruge det. Pladsen 
udnyttes optimalt, så selv det, der står 
inderst, er nemt at komme til. 

SKUFFETYPER
Skufferne er også en del af køkken-
ets design. Du kan fx gennemføre det 
hvide køkken med helt hvide skuffer 
eller skabe overraskelse med grå 
skuffer. JKE har skuffer og indvendige 
bakker med fuldudtræk i hvid,  grå og 
massive træskuffer, i flere dybder og 
højder og lige fra 30 cm til 120 cm i 
bredden.  

Du kan også vælge Meta-skuffer 
uden fuldudtræk - både uden og med 
dæmper, så skuffen lukker i en stille, 
glidende bevægelse.

SKUFFESIDER
Du vælger selv, om skuffesiden skal 
være høj eller lav eller i smuk sand-
blæst glas.
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Underskab med én front. Skabet 
har automatisk åbning. Med en 
lav og en høj indvendig bakke. 
Fås i 60 cm. 

Underskab med to fronter, der 
giver flotte linjer i køkkenet. 
Fås i 40, 50, 60, 80, 90, 100 og 
120 cm.

Underskab med to fronter. 
Øverst en indvendig lav bakke 
til fx bestik. Fås i 40, 50, 60, 80, 
90, 100 og 120 cm.

Underskab med tre fronter. Fås 
i 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
og 120 cm. 

Underskab med fire fronter. 3 
lave skuffer og en kolonialskuffe 
nederst. Inkl. bestikindsats i grå 
plast. Fås i 60 cm bredde. 

Underskab med fem fronter  
(eller - 5 skuffer). Inkl. be-
stikindsats i grå plast. Fås i 40 
og 50 cm. 

Vælg mellem skuffer i zenit, hvid 
eller cuno, i flere dybder og højder 
og fra 30 cm til 120 cm i bredden. 
Du kan også få metalskuffer uden 
fuldudtræk. Både med og uden 
dæmper. Metalskuffer fås i 40, 45, 
50 og 60 cm.

SKUFFETYPER

INDVENDIGE BAKKER

HYLDER MED GITTERKANT

Du kan vælge mellem indvendige 
bakker i zenit, hvid eller cuno. I flere 
dybder og lige fra 40 til 120 cm i 
bredden. 

Du kan vælge indvendige bakker i 
flere højder i zenit, hvid eller cuno. 
I flere dybder og lige fra 40 cm til 
120 cm  
i bredden. 

Grebet til indvendige bakker gør 
det let at få fat i persillehakker og 
pastakrukker. Fås i hvid. 

Glas, krus og kopper står trygt og 
fast på en gummimåtte, selv når 
skufferne ryger op og i mange 
gange på en dag. 

Skuffer med rørudskæring giver 
mulighed for at udnytte pladsen i 
vaskeskabet. Fås i bredde 60, 80, 
90 og 120 cm. Fås også som løst 
kitsæt til individuel placering af 
rørudskæring.

Du kan også vælge hylder på 
udtræk med gitterkant til at skabe 
overblik i skabet. 

UNDERSKABE
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Netkurv i silver tråd med 
fuldudtræk. Fås i 40, 50 og 
60 cm bredde.

TRÅDKURVE/RIST

Vasketøjskurv i silver tråd med 
fuldudtræk. Fås i 40 og 60 cm 
bredde. Kan også bruges til fx 
garn eller gavepapir. 

Gryderist i silver tråd med 
fuldudtræk. Fås i 40, 50 og 60 
cm bredde.

Underskab med én hylde og 
udtrækshylde med gitter. Fås i 
bredde 40, 50 og 60 cm. 

Underskab med to indvendige 
bakker i zenit, hvid eller cuno. 
Fås i bredde 40, 50 og 60 cm. 

Underskab med to gryderiste til 
potter og pander. Fås i bredde 
40, 50 og 60 cm. 

Underskab med tre udtræk-
skurve. Fås i bredde 40, 50 og 
60 cm. 

Underskab med fast skridsikker 
bund og to kurve til fx. olier og 
krydderier. Fås i bredde 30 cm. 
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RØRUDSKÆRING
Pladsen under vasken udnyttes opti-
malt med en rørudskæring i skuffen.

TRÅDKURVE
Du kan vælge alternative løsninger til 
gryder, viskestykker og vasketøj. Med 
trådkurve kan du holde styr på potter 
og pander, skåle og spaghettiglas eller 
viskestykker og vasketøj. 
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INDSATSE I TRÆ
Med eg natur træindsatser fuldender du designet helt ned i skufferne. Mix eller match til et personligt 
udtryk med indsatser til bestik, knive eller den tredelte indsats, der holder orden på lidt af hvert.
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Varenr. 17554
Bestikindsats i eg natur.  
Til skuffebredde på 45 til 
120 cm.

Varenr. 17555  
Storrumsindsats i eg natur.  
Til skuffebredde 30 til 
120 cm.

Varenr. 17556 
Bestikkasse i eg natur. 

Varenr. 17557 
Knivindsats i eg natur.  
Til skuffebredde 30 til 
120 cm. 

Varenr. 17558 
Bestiksæt i eg natur. 
Indeholder bestikindsats 
og storrumsindsats. Til 
skuffebredde 70 til 120 cm. 

Varenr. 17559
Bestiksæt i eg natur. 
Indeholder bestikind-
sats, fire bestikbakker 
og storrumsindsats. Til 
skuffebredde 100 til 
120 cm. 

Varenr. 17563
Bestiksæt i eg natur. 
Indeholder bestikindsats 
og fire bestikbakker. Til 
skuffebredde 90 til 120 cm. 
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INDSATSE I STÅL
Fleksible metalindsatser skaber orden og overblik i køkkenskufferne. Indret skufferne efter dit eget 
ønske, så krydderier, bestik eller viskestykker kan organiseres til at gøre hverdagen lettere. 
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Varenr. 17546
Bestikindsats i aluminium. 
Antrazit. 
Til skuffer i zenit og cuno. 
B 300 mm - D 475 mm

Varenr. 17547
Skuffeinddeler med to rum. 
Antrazit. 
Til skuffer i zenit og cuno. 
B 242 mm - D 270 mm - 
H 50 mm

Varenr. 17548
Skuffeinddeler med to rum. 
Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 100 mm - D 475 mm - 
H 50 mm

Varenr. 17549
Skuffeinddeler med to rum. 
Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 200 mm - D 475 mm - 
H 50 mm

Varenr. 17550
Skuffeinddeler med to rum. 
Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 242 mm - D 270 mm - H 110 mm

Varenr. 17551
Skuffeinddeler med to rum. 
Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 218 mm - D 400 mm - H 110 mm

Varenr. 17552
Knivindsats. Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 185 mm - D 407 mm - H 45 mm

Varenr. 17553
Dispenser for husholdningsfilm 
og stanniol. Antrazit.
Til skuffer i zenit og cuno.  
B 187 mm - D 407 mm - H 60 mm
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INDSATSE I PLAST 
Vi har skuffeindsatser i plastic, der passer på de skarpe knive. Skuffeindsatser, med små rum til 
opbevaring af alt fra elastikker til brødknive. Indsatser, der giver det store overblik over alle småtingene.
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Varenr. BESTIK030PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast.  
Til hvide skuffer. Til 30 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK040PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast.  
Til hvide skuffer. Til 40 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK045PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast. Til hvide skuffer. 
Til 45 cm skuffer.

Varenr. BESTIK050PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast. Til hvide skuffer. 
Til 50 cm skuffer.

Varenr. BESTIK060PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast. Til hvide skuffer. 
Til 60 cm skuffer.

Varenr. BESTIK070PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast. Til hvide skuffer. 
Til 70 cmskuffer.

Bestikindsats i formstøbt 
grå plast.
Til meta-skuffer. Fås i 40, 
50 og 60 cm bredde.

Varenr. BESTIK120PA 
Bestikindsats i formstøbt grå 
plast. Til hvide skuffer. Til 120 
cm skuffer.

Varenr. BESTIK100PA 
Bestikindsats i formstøbt grå 
plast. Til hvide skuffer. Til 100 
cm skuffer.

Varenr. BESTIK080PA 
Bestikindsats i formstøbt grå 
plast. Til hvide skuffer. Til 90 
cm skuffer.

Varenr. BESTIK080PA 
Bestikindsats i formstøbt 
grå plast. Til hvide skuffer. 
Til 80 cm skuffer.

Varenr. 17565 
Storrums-indsats med tre rum i
formstøbt grå plast. Til hvide 
skuffer i 60 cm bredde.

Varenr. 17566 
Storrums-indsats med fem rum 
i formstøbt grå plast.  Til hvide 
skuffer i 80 cm bredde

Krydderiindsats i formstøbt grå 
plast. Til hvide skuffer. Fås 
i 40, 50 og 60 cm bredde.

Varenr. 17067 
Bestikindsats i formstøbt grå 
plast.
Til hjørneskuffer i hvid.

Varenr. 05952 
Skuffeinddeler til badskabe, i 
formstøbt grå plast for skuffer 
i hvid. Med tre små og en stor 
fleksibel inddeler.
Fås til skuffer med en bredde 
og en dybde på 40 cm.



122.

SMART 
OPBEVARING 
I SKUFFERNE
En god opdeling i skufferne sikrer 
overblik og orden. Hold spaghetti og 
speltmel adskilt fra sukker og salt og 
sorter kopper fra krus med fleksibel 
inddeling af store skuffer.

TALLERKENHOLDER

Tallerkenstativet er fleksibelt og kan 
bruges til at bære tallerkenstakken ind 
på spisebordet eller fra opvaskemaski-
nen og tilbage på plads i skuffen.
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Inddelere til kolonialskuffer i hvid. 
Til hvide skuffer i 40 og 50 cm bredde. 

Inddelere til kolonialskuffer i hvid. 
Til hvide skuffer i 60, 80, 90, 100 og 120 
cm bredde. 

Varenr. 17065 
Tallerkenholdere, der kan justeres i  
størrelsen. I grå plast. Leveres i sæt  
á 2 stk. 

Varenr. 17066 
Krydderiholder i grå til kolonialskuffer. Til 
zenit, hvide eller cuno fra bredde 40 cm. 
Kan fastmonteres på skuffebunden. 
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40 cm underskab med to stk. 13 
liter affaldsspande i ergonomisk bord-
højde. Affaldsspandene har låg og står 
på skridsikker bundplade. Nederst en 
almindelig dyb skuffe, der kan rumme både 
rengøringsmidler og affaldsposer. Mulighed 
for servo-drive.

Underskab med affaldssystem bag  
frontudtræk. Med tre affaldsspande,  
to kurve til rengøringsartikler og aflæg- 
ningsplads. Fås i 50 og 60 cm bredde.  
50 cm - 1 stk. 12 liter og 2 stk. 8,5 liter
60 cm - 1 stk. 18 liter og 2 stk. 8,5 liter

Skån bunden i dine skuffer med bund- 
plade i grå plast til affaldsspande. I flere 
dybder og bredder og med mulighed for  
udskæring for rør. Til 60, 80, 90 og  
120 cm bredde. 

Plastbund til vaskeskabet i 50, 60, 70  
og 80 cm bredde. 

Varenr. 17420 
6 liter affaldsspand. Passer til skabe  
med fronthøjde på 34,8 cm. Tip! Brug den 
grå bundplade under affaldsspandene. Så 
står de fast i skuffen.  
B 140 mm - D 210 mm - H 275 mm

Varenr. 17421 
13 liter affaldsspand. Passer til skabe  
med fronthøjde på 34,8 cm. Tip! Brug den 
grå bundplade under affaldsspandene. Så 
står de fast i skuffen.  
B 210 mm - D 280 mm - H 275 mm 

AFFALD 
OG RENGØRING 
Sortering af affald giver et bedre miljø og god samvit-
tighed. JKE har gjort det nemt at sammensætte den 
affaldsløsning, der passer til dine behov. Få plads til både 
glas, pap og grøntaffald under vasken eller få en ergonom-
isk løsning med en affaldssortering i bordhøjde ved siden 
af vasken, så du kan skylle og smide ud samtidig.
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Varenr. 06254 
Affaldssystem med to stk. 10 
liter spande i grå plast, der kan 
trækkes ud. Monteres indvendigt 
på skabssiden.  
B 280 mm - D 513 mm - 
H 320 mm

Varenr. 06140 
Udtræk til rengøringsartikler 
og opvaskebørsten. Monteres 
indvendigt på skabssiden i 
vaskeskabet.  
B 217 mm - D 470 mm - 
H 400 mm

Varenr. 06172 
Udtræk til viskestykker og kar-
klude. Monteres indvendigt i fx 
vaskeskabet. 

Varenr. 06253 
Stativ til affaldspose til montering  
indvendigt på skabslågen.  
B 225 mm - D 220 mm - H 360 mm

Varenr. 06178 
Rund affaldsspand med låg til 
montering indvendigt på skabslå-
gen. Skabslågen skal være minimum 
40 cm. B 270 mm - H 320 mm

Varenr. 17422
21 liter affaldsspand. Passer til skabe  
med fronthøjde på 34,8 cm. Tip! 
Brug den grå bundplade under 
affaldsspandene.  
Så står de fast i skuffen. B 210 mm - 
D 423 mm - H 275 mm

Låg i tre størrelser, til affaldsspande  
på 6, 13 og 21 liter. 

Varenr. 17419
5,5 liter affaldsspand. Passer til 
skabe med fronthøjde på 28,1 cm. 
Tip! Brug den grå bundplade under 
affaldsspandene.  
Så står de fast i skuffen.  
B 153 mm - D 230 mm - H 220 mm

Varenr. 17423 
12 liter affaldsspand. Passer til skabe  
med fronthøjde på 28,1 cm. Tip! 
Brug den grå bundplade under 
affaldsspandene.  
Så står de fast i skuffen.  
B 230 mm - D 306 mm - H 220 mm

Låg i to størrelser. Til affaldsspande  
på 5,5 og 12 liter. 

Varenr. 06146/06147 
Affaldssystem for skuffer. 
Leveres med 3 spande ved 
skuffebredde på 60 cm og 4 
spande fra skuffebredde på 80 
cm. Kan også monteres i siden i 
bredere skuffer i 70, 90, 100 og 
120 cm bredde.

Affaldssystem med grålarkeret 
ramme. For montering i bund af 
Zenit skuffe. Leveres for B:60cm 
og op og for B: 80cm og op. 
B:60cm = B:55,0 - D:35,4 - 
H:28,5 cm m/4 spande - 2 små 
(10 l) og 1 stor (19 l).
B:80cm = B: 75,0 - D:35,4 - 
H:28,5 m/4 spande - 2 dsmå (10 
l) og 2 store (19 l).

Affaldssystem 2PK med låg og 2 
stk. 10l spande. Min. 30 cm låge.
- excl. dørmekanisme

Affaldssystem 3SK med låg og 
2 stk. 10l spande og 1 stk. 16l 
spand. Min. 40 cm låge.
- excl. dørmekanisme
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HJØRNESKABE
Der gemmer sig masser af god opbevaringsplads rundt omkring i 
hjørnerne. Med innovative opbevaringsløsninger får du nemt adgang og 
overblik over hjørneskabet, hvad enten det er et underskab med udtræk 
eller skuffer eller et overskab.
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Hjørneskab med hylde. I 
80 og 100 cm bredde med 
lågebredder på 40, 50  
eller 60 cm. 

Hjørneskab med to 
halvkaruseller. Skabsbredde 
på 100 cm og lågebredde 
på 50 cm. 

Hjørneskab med Magic 
Corner udtræk giver dig let 
adgang til alt i skabet.  
Skabsbredde på 100 cm og 
lågebredde  
på 50 cm. 

Hjørneskab med LeMans 
udtræk giver dig det totale 
overblik. Skabsbredde på 
100 cm og lågebredde på 
50 cm. 

Hjørneskab med 
vinkellåge og hylde. 
Skabsbredde 90 x 90 cm

Hjørneskab med 
vinkellåge og to  
karusseller i silver tråd. 
Skabsbredde 90 x 90 cm

Hjørneskab med to 
karusseller i hvid plast. 
Lågerne er fastmonteret på 
karussellen, og kører med 
ind i skabet. 
Skabsbredde 90 x 90 cm

Hjørneskab med tre vinkel-
skuffer, der udnytter hjørnerne 
optimalt. Du kan vælge mellem 
sorte, hvide og alu-skuffer og 
fuldende med sider i sandblæst 
glas.  
Skabsbredde 100 x 100 cm

Hjørneskab med to store vin-
kelskuffer til fx de høje gryder. 
Fås med hvide skuffer. 
Skabsbredde 100 x 100 cm

Hjørneskab med 
diagonallåge og hylde. 
Skabsbredder 90 x 90 cm og 
105 x 105 cm

Hjørneoverskab med 
vinkellåge og to hylder. 

Hjørneoverskab med 
diagonallåge og  
to hylder. Lågebredde på 34,5 
cm. 

Hjørneoverskab med diago-
nallåge og to karusseller. Gør 
det let at komme til både kaf-
fekopper og karamelsauce. 

Hjørne højskab med hylder og 
LeMans udtræk.

OVERSKABE

HØJSKAB
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HØJSKABE
Et højskab i køkkenet giver masser af 
dejlig opbevaringsplads lige i øjenhøjde. 
JKE har et væld af smarte løsninger, der 
giver overblik i hele skabets dybde. Lige 
fra tandemudtrækket, der giver opbevaring i 
to lag, til frontudtrækket, der giver overblik i 
et enkelt træk. I større skabe kan traditionelle 
hylder udskiftes med udtrækshylder eller 
skuffebakker, så du kan se, hvad der står 
inderst.
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Kosteskab med trådkurv til støvsugerslange, 
støvsugerposer mm. Fås i bredde 40, 50 og 
60 cm. 

Højskab med fire hylder. Fås i bredde 40, 50 
og 60 cm. 

Højskab med fire udtrækshylder med  
gitterkant i silver og en fast hylde.  
Fås i 40, 50 og 60 cm bredde. 

Højskab med tre lave bakker, to høje  
bakker i zenit, hvid eller cuno og en fast 
hylde. Fås i 40, 50 og 60 cm bredde. 

Højskab med tandem-udtræk gør det let 
at se, hvad der står inderst. Kurvene har 
skridsikker bund. Fås i 50 og 60 cm bredde. 

Højskab med convoy-udtræk, der giver  
overblik i et enkelt træk. Fås med bakker i 
zenit, hvid eller cuno i 60 cm bredde. 

Højskab med to slidedoors, der gemmer 
på bordplade i arbejdshøjde, 2 hylder og 
luksusskuffer i massiv eg med finger-
tapsamlinger. 
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KLASSISK TILBEHØR
Det klassiske køkken fuldendes med herskabelige detaljer, der emmer af hygge og håndværk. JKE sætter en ære i 
smukt håndværk og giver dig et væld af sprosser, kroge, hylder, skuffer, gavle, vinreoler og meget mere, så du kan sam-
mensætte dit nostalgiske drømmekøkken. Du bestemmer selv, om stilen skal være enkel og nordisk med blot et dryp af 
gamle dage, eller om stilen skal gennemføres med alt fra sukkerlister til sofistikeret emhætteskjul.
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Nostalgiskab til bordplade med 
kryds-vitrine og lav skuffe. Vælg 
mellem vitrine med sprosser eller 
kryds i udvalgte modeller.

Søjleskab til montering på bord-
pladen. Med fast front i toppen 
og silver udtræk nederst til fx oli-
er og eddiker. Fås i bredde 15 cm. 

Søjleskab til montering på bord-
pladen. Fronten har en smuk lille 
vitrineindsats. Med to kurve på 
udtræk. Fås i bredde  
15 cm. 

Underskab med udtræk med to 
kurve og påmonteret kvartsøjle 
til frembygning af fx kogezone. 
Fås i 15 cm bredde. 

Håndbygget 18 cm høj hylde 
med sukker- og gesimsliste til 
indbygning af emhætte indsats. 
Fås i 120 cm bredde. 

Løs kvartsøjle til montering på 
fx en 15 cm pasliste. Kan leveres i 
tre højder. 

Piedestaler til montering 
mellem skabe. Fås i mange 
højder. Bredde 5 cm. 

Afslutningspiedestal med glat 
gavl. Fås i mange forskellige 
højder og dybder. Bredde 5 cm. 

Afslutningspiedestal med profil-
eret gavl. Fås i mange forskellige 
højder og dybder. Bredde 5 cm. 

16 mm  vinliste til montering på 
hylder i åbne reoler. Fås i 20, 30, 
40 og 120 cm bredde.
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Kassette med hylde og små kroge, til mon-
tering under overskabe. Fås i 30, 40, 50 og 
60 cm bredde. 

Lige lysliste, 6 cm i højden. Kan leveres  
i hele længder. 

Profileret almue lysliste, 7 cm i højden. Kan 
leveres i hele længder.

Profileret almue gesimsliste, 5 cm i højden. 
Kan leveres i hele længder eller tilskåret fra 
fabrikken efter mål. 

LYS-, SUKKER- 
OG GESIMSLISTER

Sukkerliste. Anvendes sammen med almue 
gesimsliste, 2 cm i højden. Kan leveres i hele 
længder eller tilskåret fra fabrikken efter 
mål. 

Tagkassette til montering mellem overskab 
og loft. Højde 16,7 cm. Kan leveres i hele 
længder.

Håndbygget vægemfang til indbygning af 
emhætte. Med almue gesimsliste.  
Fås i 80 cm bredde. 

EMFANG
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BELYSNING
Et velindrettet køkken bruges 
hele døgnet. JKE tænker i optimal 
belysning, så der er arbejdslys til 
madlavning, de sene aftentimer eller 
mørke morgener. 

Vi kan skjule lyset under overskabe 
eller få det til at definere rummet i en 
markant designlampe.

Diskret elektronik og skjulte 
stikkontakter gør køkkenlivet mere 
stilrent, lettere og funktionelt. 

OPLADERDOCK

Gem mobiltelefoner og tablets væk 
i skuffen eller skabet, mens de lades 
op med en indbygget opladerdock 
med både 220V og USB. 

Krydderiindsatsen kan bruges krea-
tivt. Brug den i køkkenskuffen til at 
holde styr på tablets og mobiltele-
foner, mens de lades op. 
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LED powerlight spot med 
varmt hvidt lys, 2,45W

Varenr. 09218 
Trafo uden dæmper. Kan 
tilkobles 1-6 stk. LED pow-
erlight spots. Op til 20W.

Trafo for LED-spots. Kan 
tilkobles 1-6 stk.  
Op til 20W. Fås med eller 
uden ekstern dæmper  
i el-udtag fra væg.

LED-spot med varmt hvidt 
lys, 1,7 W.

Glashylde med LED 
lysliste. Fås i 40 cm 
bredde. 

Varenr. 09228 
LED gummiliste med varmt 
hvidt lys. Fx til montering 
af lys under sokkel. 4,8 
meter inkl. transformator. 
Leveres med fjernbetjening 
og mulighed for dæmp.

Tophængt overskab med elek-
tronisk åbning. Med et let tryk 
på et af lågens hjørner åbnes 
skabet. Det er lige så enkelt at 
lukke igen - med et enkelt tryk. 
Fås i 40, 50, 60, 80, 90, 100 og 
120 cm bredde.  

Back-flip strømudtag for to 
stik (DK) til montering i bord-
pladen eller i et skab.

Varenr. 09243 
Gem mobiltelefoner og tab-
lets væk i skuffen eller skabet, 
mens de lades op med en ind-
bygget opladerdock med  
2 elstik (DK) og 2 USB stik. 

Varenr. 09244 
Pop-up strømudtag for tre 
stik (DK) til montering i bord-
pladen eller i et skab.



136.

SOKLER
Den rigtige sokkelløsning 
kan udnytte pladsen op-
timalt i det lille bykøkken 
eller fuldende designet 
med smukke smigsamlede 
hjørner. Hvad enten sok-
kelskuffen skal give ekstra 
plads under smalle skuffer 
eller rumme store gryder 
under ovnen, finder du den 
rette størrelse hos JKE.

SOKKELPLATEAU
Sokkelskuffen kan skjule en stige eller et lille plateau, der gør små kokke større. 

SMIGSAMLING
Undgå endestykker, der bryder designet. Godt håndværk er vigtigt for os, og derfor tilbyder vi at samle soklerne i smig, så 
du får et perfekt og diskret hjørne – og en hurtig og enkel montering.
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Sokkelskuffer udnytter 
pladsen i køkkenet optimalt. 
Fås i 16,7 cm højde og 40, 45, 
50, 60, 70, 80, 90 og 100 cm 
bredde. 

Høj sokkelskuffe i sort, hvid 
eller grå. 30 cm høj og 40, 
50, 60, 70, 80, 90 og 100 
cm bred. 

Varenr. 06107 
Hjul til mobile elementer uden 
bremse. 

Underskab for indbygn-
ingsovn med integreret 
sokkelskuffe. Giver plads til 
de store gryder under ovnen. 
Fås i 60 cm bredde. 

Varenr. 06108 
Hjul til mobile elementer med 
bremse. 

Sokkelskuffe med lille 
trappestige, der gør det let 
og sikkert at nå de øverste 
hylder. Fås i 50 og 60 cm 
bredde. 

Sokkelskuffen skjuler et lille 
plateau, der gør små kokke 
større. Fås i 40, 45, 50 og 60 
cm bredde. 

Sokkelben til montering 
under skabe. Justerbart 
aluminiumsben med satin 
overflade og grå fod. Ø40 
mm. Højde 167 mm eller 
250 mm.

Varenr. 06296 
Forkromet sokkelben til 
montering under skabe. Fås 
i højde 250 mm. 

Sokkelben i alu med grå 
justerbar fod. 40x40 mm. Kan 
leveres i tilpassede højder. 

Varenr. 17129 
Stålramme til bordplade. 
Valgfri højde, bredde og 
dybde. 

Varenr. 06987 
Justerbart bordben, forkrom-
et, Ø60 mm. Fås i 80,5 cm 
højde med mulighed for 10 
cm justering. 

Varenr. SGI-06016
Sokkelgarage til din iRobot 
støvsuger. Med tophængt 
front i sokkelfarve og Aven-
tos topbeslag. Uden bund.  
Højde 16,7 cm. 
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SMARTE DETALJER 
Gennem årene har vi udviklet smarte detaljer, der letter køkkenlivet i det daglige; tunge køkkenmaskiner kan gemmes 
væk i et skab. Robotstøvsugeren kan skjules i soklen. Strygebrættet trækkes nemt ud af en skuffe i bryggerset.  
Mikrobølgeovnen er skjult, men nem at komme til. Skjult stikkontakt i køkkenbordet. Skuffen under vaskemaskinen kan 
designes med en indbygget hylde til vasketøjskurven.
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Underskab med hævebeslag, 
der gør det tunge arbejde for 
dig, når tunge køkken- 
maskiner skal findes frem og 
gemmes væk igen. Fås i 40, 
45, 50 og 60 cm. 

Gem strygebrættet væk i en 
skuffe i bryggerset. Fås i 40 
og 50 cm bredde. 

Underskab med viskestykke-
udtræk til dine viskestykker 
og karklude.  
Fås i bredde 20 og 30 cm. 

Underskab med snavse-
tøjskurv på vippebeslag. Fås 
i bredde 30 og 40 cm. 

Håndklædeudtræk til udvendig 
montering på skabe. Til to 
håndklæder. Fås i to dybder. 

Mikrobølgeovnen er skjult bag 
hævelågen i højskabet, men 
nem at komme til, når den skal 
i brug. Fås i 60 cm bredde. 

Få den rette arbejdshø-
jde ved vaskemaskine og 
tørretumbler. Skuffen under 
vaskemaskinen er designet 
med en indbygget hylde til 
vasketøjskurven.  
Fås i 60 cm bredde. 

Udnyt pladsen optimalt 
med skabe helt til loftet. 
Tophængte skabe i to højder  
og mange bredder. 

Skjult ophæng til finerede og 
malede hylder. 

Varenr. 06176 
Dæmper til Meta-skuffer, 
så skuffen lukker i en stille, 
glidende bevægelse. 

Varenr. 06175 
Click-up beslag til åbning af 
glatte fronter uden greb
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BORDPLADEGUIDE

LAMINAT
Laminatbordpladen er vedligeholdelsesfri 

og giver dig et utal af valgmuligheder. Fra 

lys til mørk, fra træ- og terrazzo-look og 

fra retromønstre til alverdens farver. Pladen 

tåler en del og skal ikke vedligeholdes.

• Stort udvalg af farver og mønstre

• Tåler kun begrænset varme

• Vedligeholdelsesfri

STÅL
Stål er den stærkeste overflade, du kan 

vælge til køkkenet. Den er helt lukket og 

tåler stort set alt. Bordpladerne håndlaves 

og kan svejses sammen med vasken eller 

kombineres med en bordplade i Corian®. 

Stålbordpladen tilfører køkkenet en rå og 

industriel undertone, der understreges, 

efterhånden som du bruger bordpladen, 

og den får ridser og matteres.

• Høj hygiejne

• Tåler kortvarig varme

• Vedligeholdelsesfri 

TERRAZZO
Terrazzo er et klassisk bygningsmateriale 

sammensat af marmorskærver og cement. 

Det særlige spil i overfladen er markant og 

fås i forskellige farver og sammensætninger, 

blandt andet med glasskærver og flintesten. 

Terazzo tåler varme, men er sart over for 

syreholdige væsker.

• Naturmateriale

• Tåler begrænset varmepåvirkning

• Mindre skader kan repareres

• Kræver jævnligt vedligehold

KOMPAKTLAMINAT
Kompaktlaminat er en tynd og eksklusiv 

udgave af den velkendte laminatbordplade, 

der giver et let og moderne udtryk. Pladen 

er gennemfarvet, og overfladen er ensfarvet, 

hård og meget hygiejnisk.  

• Høj hygiejne

• Stort udvalg af farver og mønstre

• Tåler kun begrænset varme

• Vedligeholdelsesfri

• Småridser kan ikke undgås

TRÆ
Bordplader i træ giver et varmt og naturligt 

udtryk og er bløde og behagelige at arbejde 

ved. Træ har gennem århundreder været 

brugt som bordplade i køkkenet og er fort-

sat det eneste rigtige materiale for mange. 

En bordplade i træ bringer naturen ind i 

køkkenet og tilfører en hyggelig varme. 

• Naturmateriale

• Lydabsorberende

• Bakterienedbrydende

• Tåler ikke varme

• Skader kan repareres

• Kræver jævnligt vedligehold

BETON
Bordplader i beton giver køkkenet et helt 

særligt råt og rustikt udtryk, men samtidig 

er de silkebløde at røre ved og dejlige at 

arbejde på. En betonbordplade ændrer 

udtryk efterhånden, som du bruger den. 

Betonen tåler varme, men er sart over for 

syreholdige væsker.

• Naturmateriale

• Tåler begrænset varmepåvirkning

• Mindre skader kan repareres

• Kræver jævnligt vedligehold
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CORIAN®
Corian® er det mest eksklusive bordplade-

materiale på markedet. Naturlige mineraler 

og akryl er blandet til et ekstremt hårdt 

materiale, der er gennemfarvet, så det aldrig 

slides eller blegner. Det stærke materiale er 

fleksibelt og findes også i vaske, der svejses 

fast på bordpladen uden synlige samlinger. 

Corian® kan bruges på utallige måder og 

er smuk i kombination med træ og granit. 

Corian® kan svejses sammen med stål.

• Stort udvalg af farver 

• Ekstremt stærkt materiale

• Mindre skader kan repareres

• Vedligeholdelsesfrit

• Småridser kan ikke undgås

GLAS
Glasbordplader giver et let og eksklusivt 

udtryk i køkkenet. Overfladen fås matteret 

eller klar og i alverdens farver. Glas er ved-

ligeholdelsesfrit og meget hygiejnisk. Den 

glatte overflade er dejlig at ælte dej eller 

snitte grønt på.

• Høj hygiejne

• Syrefast

• Vedligeholdelsesfrit

• Småridser kan ikke undgås

GRANIT
Granitbordpladerne skæres ud af bjerggran-

it, og ikke to granitstykker er ens. Med granit 

er du sikret en personlig og smuk overflade, 

der holder hele køkkenets levetid.

• Naturmateriale

• Tåler begrænset varmepåvirkning

• Mindre skader kan repareres

• Kræver minimalt vedligehold

KERAMIK
Keramik er et nyt, eksklusivt og naturligt 

materiale til køkkener, der virkelig leves i. 

Den lukkede, glatte overflade har en dyb 

farve og en behagelig fornemmelse under 

fingerspidserne. Keramik får ingen ridser, 

tåler en varm gryde eller bradepande og er 

nem at vedligeholde.  

• Naturmateriale

• Varmefast

• Stærkt og ridsefrit

• Farvebestandigt

• Syrefast og suger ikke

• Vedligeholdelsesfrit 

KOMPOSITSTEN
Kompositsten er knust granit, der form-

støbes til en stærk og smuk stenoverflade, 

der er helt lukket og ikke skal vedligeholdes. 

Kompositbordplader har en ensartet over-

flade og fås i mange forskellige farver.

• Mindre skader kan repareres

• Tåler kortvarig varme

• Suger ikke

• Vedligeholdelsesfrit
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FORM
Udformningen af køkkenvasken skal afspejle 

det,  du bruger den til. Hvis du renser mange 

grøntsager og vasker en del op i hånden, er 

det en fordel med en dobbeltvask, måske 

endda med opvaskebakke, hvis der er plads. 

I det moderne og enkle køkken sætter en 

helt firkantet vask trumf på stilen.

MATERIALE
Stålvasken er funktionel og derfor stadig  

den mest populære vask til køkkenet.  

Corian® bliver dog mere og mere brugt,  

fordi den indstøbte vask giver et let og 

eksklusivt udtryk i køkkenet. Til det  

nostalgiske køkken er den klassiske vask i 

porcelæn et smukt og praktisk valg.

ARMATUR
Armaturet skal både passe til vaskens 

størrelse og dig, der skal bruge det. Det 

må ikke være hverken for lille eller for stort 

til vasken, og her hjælper konsulenten fra 

JKE dig. Hvis du bruger vasken meget fx til 

rengøring af grøntsager, eller den også  

fungerer som grovvask, så vælg et armatur 

med udtræk, så du har fleksibilitet.  

MONTERINGSMETODE AF VASK

Alt efter, hvilken vask du vælger, skal 
den underlimes, underfræses, plan-
limes, fræses i, svejses i eller nedfæl-
des. 

Underlimning er en elegant og hy-
giejnisk løsning, fordi der ikke er en 
kant mellem bordplade og vask. Med 
planmontering er vasken i niveau med 
bordpladen. Er bordpladen i Corian® 
eller stål kan vasken svejses i, hvilket 
giver en helt lukket og usynlig samling.

QUOOKER
Den kogende vandhane – blancherer 
nemt grøntsagerne, giver hurtig kaffe 
og skolder skærebrættet – altsammen 
uden at tage komfuret i brug. 

GUIDE TIL KØKKENVASK OG ARMATUR
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MATERIALE OG MONTERINGSMETODE
I badeværelset kan du vælge mellem en vask, der er støbt 
ud i et med bordpladen, eller en klassisk separat keramisk 
porcelænsvask. Til den støbte vask kan du få et klassisk 
udtryk med terrazzo eller et råt look med beton, mens det 
eksklusive og fleksible materiale Corian® giver dig uende-
lige muligheder for at skabe et personligt udtryk.

ARMATUR
Armaturet – eller vandhanen – fremhæver badeværelsets 
stil. Et søjlearmatur giver et klassisk udtryk, mens et væg-
monteret eller enkelt armatur understreger det moderne 
og minimalistiske badeværelse. Alt efter temperamentet 
i familien kan du vælge ét greb eller to greb til at blande 
den rette temperatur eller måske et elektronisk, der tænder 
automatisk? Hvis du har mindre børn sikrer du dig mod 
skoldning ved at vælge et armatur med temperaturbe- 
grænsning.

GUIDE TIL BADVASK OG ARMATUR
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HVIDEVARE- 
OG EMHÆTTEGUIDE

SIEMENS
Siemens står for nyskabende 
hvidevarer af høj kvalitet. Samtlige 
Siemens produkter kendetegnes af et 
geometrisk formsprog og et stil-
rent og tidløst design, så de enkelte 
produkter passer sammen. Siemens 
arbejder altid under devisen ”form 
følger funktion”.

NEFF
NEFF er et af verdens mest udsøgte 
varemærker inden for elegante køk-
kenprodukter.  Tyske NEFF sætter 
kvalitet og ydeevne i  højsædet, og 
har udviklet og produceret sine pro-
dukter i Bretten i Tyskland i over 130 
år. NEFF står bag den nye Slide&Hide 
ovn, hvor ovnlågen kan skydes ind 
under ovnrummet.



145.

JKE har stor ekspertise i at 
vælge de rette hvidevarer, der 
understreger køkkenets design 
og den måde, du arbejder på. Vi 
forhandler produkter fra udval-
gte producenter, som leverer en 
kvalitet, vi kan stå inde for. 

THERMEX
Thermex designer og udvikler em-
hætter og emfang – og har gennem 
næsten 50 år leveret løsninger til både 
private og erhvervslivet. Thermex er 
kendt for sin høje kvalitet og det inno-
vative design i et stort sortiment med 
mange muligheder.

RØROS METALL
Røros Metall er eksklusive emhætter 
og køleløsninger med alt fra trendy 
kobber og messing til hightech stål 
eller nostalgiske træfronter. Røros 
Metall giver mulighed for at skræd-
dersy one-of-a-kind produkter, hvor 
du selv vælger farve eller metal og 
specialmål.

EICO
Eico er høj kvalitet og eksklusive 
designprodukter til den bevidste 
forbruger. Programmet er bygget op 
af funktionelle kvalitetsprodukter med 
lang holdbarhed, høj effektivitet, lave 
driftsomkostninger - naturligvis i ele-
gant Eico design. 
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Køkkenet er familiens samlingspunkt. 
Det er det sted, hvor vi opholder os mest 
i dagligdagen. Derfor er det vigtig for os 
at give dig tryghed – både nu og her i 
købsprocessen og i de mange år frem-
over, hvor køkkenet er rammen om livet.
 
MEDLEM AF 
KØKKEN ANKE FORENINGEN
JKE er medlem af Køkken Anke For-
eningen (KAF) under Dansk Byggeri. Det 
giver dig en ekstra tryghed, fordi du har 
mulighed for at klage over køkkenleve- 
rancer til Byggeriets Ankenævn og få 
en uvildig behandling af din sag, hvis du 
føler, at du er blevet forkert behandlet i 
forbindelse med et køkkenkøb. 

25 ÅRS FUNKTIONSGARANTI
JKE nøjes ikke med at lave et køkken, der 
ser godt ud, det skal også kunne holde 
til både hverdag og fest. Derfor giver 
vi dig 25 års funktionsgaranti på alle 
bevægelige metaldele som fx hængsler, 
skuffeløb, trådkurve og karruseller. På 
sevo-drive systemet yder vi fem års funk-
tionsgaranti. Du kan læse mere om JKE’s 
garantibestemmelser på vores website.

Vi tager forbehold for trykfejl, produkt- 
ændringer o.lign. Tegningerne er retnings-
givende. Kom ind til din JKE forhandler 
og se de næsten uendeligt mange 
muligheder. 

ET GODT KØKKENLIV 
BEGYNDER MED ET TRYGT KØB

VI  SAMARBEJDER MED

OL  Beslag A S


