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I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. 
Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och 
både snickare och byggmästare hade generationer av erfarenheter 
att luta sig mot.

Kök i byggnader från 1800-talet fram till 1940- och 1950-talen 
byggdes för att tillsammans med byggnadens övriga detaljer, fönster, 
dörrar, lister och stuckatur, hålla lika länge som huset självt. 
Materialen var massiva och därmed lätta att underhålla och renovera.

Byggfabriken bygger sina kök i denna hållbara tradition, helt i 
massiva material och med genomtänkta detaljlösningar. Gångjärn 
och knoppar är i originalstil och originalkvalitet medan bänkhöjder, 
plats för vitvaror och trälådornas glidbeslag för fullutdrag följer 
modern standard av högsta kvalitet. Byggfabrikens måttbyggda kök 
är inte bara anpassade efter byggnadens stil, de är dessutom helt 
anpassade efter köksutrymmets mått och rumsliga förutsättningar. 
Måttbyggda kök har inga färdiga modulmått, tvärtom är alla skåp 
anpassade efter de förutsättningar byggnaden ger. Precis som med 
gamla platsbyggda inredningar utnyttjar man rummet på bästa 
möjliga sätt.

Då ett modernt kök ofta behöver bytas ut efter 15 år, går Bygg-
fabrikens måttbyggda kök utmärkt att renovera. Alltså består en fram-
tida köksrenovering i att byta ut vitvaror, eventuellt slipa och måla 
om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör 
Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

MASSIVT VIRKE ÄR GRUNDMATERIALET I BYGGFABRIKENS KÖK. 
Skåpens stomme, front och hyllplan är av furu, precis som luckorna 
och lådorna. Där massivt material inte lämpar sig använder vi furu-
plywood eller björklamell. Trä är, till skillnad från spånskivor och MDF, 
ett äkta material som tillåter skåpen att åldras på ett naturligt sätt.

RÄTT STIL TILL RÄTT HUS. 
Precis som att det inte finns några modulmått, finns det inga färdiga 
stilar. Varje kök är unikt och utformas av oss för att helt passa in i 
tiden och byggnadsstilen. Och hittar du inte rätt stil bland våra 
originalprofiler, kan vi ta fram profiler efter förlaga, kanske utifrån 
ett originalskåp på plats?

LUCKOr OCH sKÅP

ÖVERFALSADE LUCKOR ÄR den vanligast förekommande lucktypen i 
äldre byggnadstradition. Överfalsning innebär att luckan har en fals 
kring kanten så att bara en tredjedel av luckans tjocklek är synlig 
utifrån. I lantliga kök och i 1920-talskök förekommer det att luckan 
är infälld i fronten vilket ger en helt slät front. Jämför med moderna 
tiders kök där luckan ofta är helt utanpåliggande.



seKeLsKifTe OCH 1920-TAL

SEKELSKIFTETS KÖK VAR ofta rikt dekorerade. Förutom profiler på den 
överfalsade luckans ram var även fyllningen profilerad. Sekelskifteskö-
ken har en tydligt markerad front och väggskåp ända upp till tak som 
avslutas med en krönlist. Sekelskiftets stora arbetskök hade ofta öppna 
hyllor för kastruller och verktyg. Porslin och husgeråd förvarades i ser-
veringsgångens skåp och lådor. En modern anpassning är att ha fler 
skåp än hyllor i köket för att underlätta städning och ge ett enhetligt 
intryck. Väggskåpen varieras i höjd och djup för att skapa liv, ibland 
med en profilerad konsol på sidorna. Bänkskåp med både lucka och 
låda var vanligt.

På 1910- och 1920-talen stramades köken upp något. Släta 
fyllningar ersatte de profilerade, och luckans profiler blev enklare. 
Fortfarande varierades skåpshöjder och djup, medan spegelindelning-
arna var färre. Hela lådrader ersatte lucka-låda.

KVARTSSTAV

FAS

TYPISKA PROFILER OCH LUCKALTERNATIV: 
överfalsad lucka med profilerad eller slät fyllning.

KNOPP i mässing eller förnicklad 
mässing.

TIDSTYPISKA BESLAG UR BYGGFABRIKENS SORTIMENT

DRAGHANDTAG av mässing 
eller förnicklad mässing.

SKÅLHANDTAG av formpressad 
mässingsplåt eller förnicklad 
mässingsplåt.

VRED av mässing eller förnicklad 
mässing. Med hake för plan 
montering.



fUnKis

BYGGFABRIKENS KÖK FUNKIS är byggt i en stilmässig tradition som 
hör hemma från1930-tal till och med 1960-talet. Funkiskökens tunna 
profil utnyttjar effektivt överfalsningens fördelar. En slät överfalsad 
lucka med mjukt rundad kant ger ett mycket tunt och diskret intryck.
Skåpen har en smal front i vilken de släta överfalsade luckorna är 
monterade med tidstypiska skåpgångjärn. I den tidiga funkisen varie-
ras väggskåpen med olika djup och format, t.ex en undre rad lägre 
och grundare skåp med eller utan skjutluckor. 

På 1950-talet var det vanligt med hela snedställda överskåp med 
skjutdörrar och fram mot 1960-talet var det hela raka skåp som 
gällde. Byggfabrikens funkiskök byggs för att passa stiltraditionen i 
just ditt hus. FUNKIS RUND

FUNKIS FAS

TYPISKA PROFILER OCH LUCKALTERNATIV: 
överfalsad lucka med fasad eller rundad kant.

KNOPP i förnicklad mässing med 
rektangulär platta till luckor och 
lådor.

SKÅPREGEL av rostfri plåt till 
överfalsad skåplucka.

LÅDHANDTAG av rostfri plåt.

Du hittar fler beslag i våra butiker och på www.byggfabriken.com

LÅDHANDTAG med underläggs-
bricka av klar plast.





WWW.BYGGFABRIKEN.COM

MER KÖK PÅ

ATT BesTäLLA KÖK PÅ BYGGfABriKen

KÖK SOM HÅLLER i 100 år kräver en del eftertanke, både från er och från vår sida. Tänk igenom vad 
som är viktigt för er i ert nya kök. Hur mycket förvaring och arbetsytor behövs? Vilka vitvaror ska få plats 
och ska det finnas t.ex ett skafferi? Vilka egenskaper har rummet? Hur faller ljuset och hur vill man kunna 
använda köket? Hjälp oss att få en uppfattning om rummet med hjälp av bilder, önskemål och en enkel 
planritning. Efter en diskussion om kökets utformning lämnar vi ett riktpris på er nya kök.

När vi är överens om grunderna börjar den detaljerade utformningen av köket. Vi besöker er för att 
ta mått och för att få en känsla för rummet. Utifrån vår erfarenhet av kök i originalstil hjälper vi er att 
hitta stilen på just ert kök, rekommenderar lösningar och detaljer som profiler och indelningar. Därefter 
upprättar vi en uppställningsritning över det nya köket. Vi kommer överens om materialval till bänkskivor, 
vilka beslag som ska sitta på köket och om det finns andra detaljer ur Byggfabrikens sortiment, t.ex. 
kakel och köksblandare, som ska ingå i projektet.

När vi är färdiga med kökets utformning och vi har tagit emot er beställning påbörjas tillverkningen 
i Byggfabrikens snickeri. Efter cirka åtta veckor är köket färdigt för leverans. Tiden kan variera något 
beroende av beläggningen i snickeriet. 

Till sist ska köket monteras. Våra snickare monterar köket hos er för att säkerställa kökets höga kvalitet 
ända från ritbordet tills att köket sitter ordentligt på plats. Innan vi lämnar arbetsplatsen är vi överens 
med dig om att allt är utfört enligt ritning.

Byggfabrikens kök levereras omålade. När köket är på plats är målningen den sista finishen. 
Oavsett om du anlitar målare eller målar köket själv, ger vi dig självklart råd om färgtyper och kulörer 
som passar just ditt kök. Läs mer om hur du målar ditt kök på www.byggfabriken.com.

Kostnad för att mäta upp köksrummet och upprätta en färdig ritning ingår i den totala kostnaden för 
köket. Blir beställningen av någon anledning inte av debiteras ritningskostnaden enligt timarvode samt 
eventuell körersättning utanför Malmö och Stockholm.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION, IDÉER OCH KOSTNADSFÖRSLAG:

TELEFON: 040–30 74 12
KOK@BYGGFABRIKEN.COM

ÖSTERGATAN 5
211 25 MALMÖ
TELEFON 040–30 34 94
FAX 040–30 34 96
MALMÖ@BYGGFABRIKEN.COM

HÖGBERGSGATAN 29
116 20 STOCKHOLM
TELEFON 08–640 25 75
FAX 08–640 25 78
STOCKHOLM@BYGGFABRIKEN.COM

KONTOR & LAGER
MEJSELGATAN 3
211 20 MALMÖ
FAX 040–29 46 02
INFO@BYGGFABRIKEN.COM


