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Vanliga bra dagar
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Köksmästare till din tjänst!

JAG ÄR UTBILDAD inom köksdesign och  
har många års erfarenhet från ledande  
kökstillverkare. Därför vet jag hur man  
kombinerar design och funktion för att få ett 
väl fungerande kök. Idag ansvarar jag för allt 
som har med kök att göra hos Moveum.  
Det är jag och min kollega Thomas som tar 
hand om dig när du kontaktar oss.
 
Beatrice Persson, Moveum Kök

”
BEATRICE:
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JAG HAR drivit eget som finsnickare 
med kök som specialitet i över 15 år. 
Innan ett nytt kök finns på plats finns 
många små problem som ska lösas och 
det är just det jag är bra på!  
Välkommen att höra av dig till oss! 
 
Thomas Persson, Moveum Kök 

THOMAS:

ATT SKAPA ETT KÖK är inte gjort i 
en handvändning. Det är många olika 
beslut som ska tas. 

Var diskbänken är placerad i förhållande 
till hällen har faktiskt betydelse på flera 
plan. 

Så hur ska man veta vad som blir bäst? 
Fråga oss, så klart! Det kan kännas tryggt 
att veta att vi kan både regelverk och  
design. Och vi finns med dig i varje steg 
på resan och ser till att du blir 100% 
nöjd med ditt nya kök. 

BOSTADSANPASSNING

Du kan ha rätt till ekonomiskt stöd 
från din kommun i form av Bostads-
anpassningsbidrag. Undersök vidare 
genom att kontakta din kommun. 
Eller kontakta oss, så hjälper vi dig.

TELEFON

023-79 22 00
E-POST 

kok@moveum.se

Välkommen till en  
fungerande vardag i ett  
kök som passar för  
just dina behov! 

VAR SKA  
SKÅPET STÅ?

”
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Vi hjälper dig
HELA VÄGEN
När det handlar om tillgänglighet så blir ett standardiserat synsätt på kök lätt ett 
problem. Tanken på ”lika för alla” utestänger många från den vanliga vardagen. 
Behoven är individuella, vilket många gånger kräver helt olika lösningar. Hur skulle 
det egentligen se ut om det bara fanns en enda storlek på kläder eller om du inte 
kunde justera förarsätet i bilen?

MED VÅR TEKNIK kan köket anpassas efter dina behov 
istället för tvärtom. Med en enkel knapptryckning kan 
det höjas alternativt sänkas allt utifrån situation och  
behov. Oavsett om det är en köksbänk som är för hög  
eller om det är ett helt överskåp som behöver lyftas ned 
så har vi lösningen. Med en trygg och pålitlig teknik  
skapar vi full flexibilitet och våra lösningar passar  
marknadens allra flesta kökssystem. 

När vi levererar ett komplett kök skapar vi ett attraktivt 
kök baserat på vår höj- och sänkbara teknik. Varje kök 
skapas unikt utifrån tillgänglighet, form och färg. Vi  
samarbetar med marknadens ledande leverantörer för 
vitvaror, bänkskivor och beslag. Allt för att säkerställa 
leverans av ett funktionellt kök som anpassats för  
beställaren.

Köket får växa fram utifrån de behov och önskemål som 
finns och skapas i nära samarbete mellan beställaren och 
en kontaktperson i vårt köksteam. 

Vår process ger full trygghet i beställningens alla faser. 
Efter installationen följer vi alltid upp leveransen för att  
säkerställa att du är 100% nöjd.

VÅR ARBETSPROCESS:

MÅTT OCH SPECIFIKATIONER 
Oftast tas måtten för ditt nya kök av den  
installatör som du anlitat. I de fall där det behövs  
kan vi hjälpa till genom ett hembesök.   

RITNINGAR OCH FÖRSLAG
För att lättare visualisera hur köket kommer att se 
ut ritar vi upp förslag i både 2D och 3D som du får 
tillsammans med en detaljerad offert.  
När vi tillsammans känner oss klara startas  
tillverkningen av ditt nya kök.

TILLVERKNING OCH LEVERANS
Alla våra kök är skräddarsydda. När alla moduler  
är tillverkade packas de omsorgsfullt och levereras till 
dig den dag vi kommit överens om.  
 
UPPFÖLJNING
Vi följer alltid upp våra levererade kök och  
det viktigaste i hela projektet är att du är nöjd.  
Att vi har levererat det du förväntat dig och att 
allt fungerar som det ska.

1.

2.

3.

4.

r
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INNEHÅLL

Höj och sänk dina arbetsbänkar med ett enkelt knapptryck
BÄNKLYFTAR11

Med ett knapptryck öppnas luckorna och skåpets 
hela innehåll hissas ner. 

ÖVERSKÅPSLYFTAR8

LUCKOR 14

Praktiska tillbehör till ditt nya kök.
TILLBEHÖR20

Diskbänkar med låg ho i olika storlekar.
DISKBÄNKAR22

Blandare med rätt funktioner.
BLANDARE23

Kylskåp, ugnar, induktionshällar och fläktar.
VITVAROR 24

Hitta den rätta arbetsbelysningen.
BELYSNING28

MÅTT30

SKÖTSELRÅD32

Visste du att:

KNOPPAR & HANDTAG 16
Greppvänliga handtag och knoppar

18
Välj bland många vackra och hållbara modeller. 
BÄNKSKIVOR

Större delen av det vi gör utvecklas 
och produceras i Dalarna för  
svenska förhållanden. 

%  Moveum är en av  
Alzheimerfondens  
huvudsponsorer. 

%  

CHECKLISTA34
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BORLÄNGETJEJEN JENNI SJÖBLOM har hittat hem igen 
efter några år i Sundsvall och Örebro. 

– Nu blir jag kvar ett tag, säger Jenni. Om jag inte flyttar 
någon annanstans, lägger hon till, med glimten i ögat. 

– Jag reser gärna. Mina favoritställen är Italien och  
Sydamerika. Jag är helt förälskad i Brasilien! 

JENNI BJUDER PÅ KAFFE och helt fantastiska hembakade 
godsaker. Mellan tuggorna pratar vi om livet, det stora  
intresset matlagning, kompisar och om köket från Moveum.

– Fram tills nyligen har jag alltid haft vanliga standardkök. 
För mig har det inneburit att jag har fått klättra upp och ner 
på pallar. Jag känner mig fri i det nya köket. 

– Egentligen tycker jag att alla skulle ha höj- och sänkbara 
skåp. Det skulle spara axlar och nacke för alla människor. 
Och tänk på alla som jobbar i kök sedan. Där skulle skåpen 
verkligen göra stor skillnad. 

JENNIS KÖK ser ganska mycket ut som ett vanligt modernt 
kök, bortsett från tryckknapparna för olika funktioner. 

– Nu har jag höj och sänkbara skåp och bänk. Sedan har 
jag en induktionshäll och en vanlig ugn med en speciell 

lucka, som man öppnar från sidan, precis som på en bil.   
Och så har jag en micro. Tyvärr används den mest till  
popcorn, skrattar Jenni.

MEN BAKNING och matlagning är de allra största  
intressena. Så det blir mycket tid i köket. 

– Jag tycker om att vara i köket!  Jag bakar mycket. Och 
lagar mat. Det italienska köket är en favorit. Husmanskost 
är också gott, mycket smaker ska det vara! Eller en god fisk-
soppa med saffran och vitt vin. Eller en trattkantarellsoppa. 

– Och så gillar jag att träffa folk och umgås. Mat och  
socialt liv är en bra kombination! God mat och goda 
vänner – sedan spelar det inte så stor roll var i världen man 
befinner sig. 

JENNI HAR medfödda problem med sin kropp och lider av 
tilltagande felställningar i ryggrad och artros med smärta 
som följd. Trots det är hon en människa som verkligen  
utstrålar energi och aptit på livet. Och hon är supernöjd 
med sitt kök från Moveum!

– Köket är som gjort för matlagning! Det är ljust och fint. 
Och det håller, avslutar Jenni. 

– Det känns att det är hög kvalitet in i minsta detalj. Ett 
kök som jag kommer att ha glädje av i många år. ●

Smak och finess hemma hos Jenni
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Chokladbollar 
med brynt smör
 

100 g riktigt smör

3 dl havregryn

1 dl rårörsocker

½ dl strösocker

1 tsk vaniljsocker

½ dl kakao

1 nypa salt

2-3 msk stark kaffe (eller kaffelikör – för lite mer vuxen smak)

Börja med att smälta smöret i en kastrull, låt det bli 
brynt med en lite nötig doft.

Blanda havregryn, allt socker, vaniljpulvret, kakao 
och salt i en bunke. Tillsätt kaffet och det brynta 
smöret (skrapa ur kastrullen ordentligt).

Rör till en jämn smet, ställ i kylen ca 30 minuter,  
tills smöret stelnat igen.

Forma bollar och rulla dem i det du önskar. pärl- 
socker, kokos, krossade pistagenötter, strössel eller  
kakao. Njut! 

Favorit just nu:

– Egentligen borde alla människor ha höj- och 
sänkbara överskåp, tänk vad det skulle spara 
nacke och axlar, tycker Jenni Sjöblom  
i Borlänge. 

Smak och finess hemma hos Jenni
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ÖVERSKÅPSLYFTAR
Våra skåplyftar (InDi-lyftar) finns i flera olika  
storlekar för att kunna anpassas till alla typer  
av väggskåp. 

INDI-LYFTEN levereras i tre monteringsfärdiga delar som enkelt 
sätts ihop och installeras i det befintliga skåpet. Lyften är  
konstruerad för att klara hög belastning. Den kan monteras fritt, 
även över blandaren. Mycket stadig och stabil konstruktion. 

Våra skåplyftar är CE-godkända och levereras med den senaste 
tekniken av säkerhetssystem. 

PRODUKTFAKTA

% Enkel montering
% Plug&Play-kablage
% Saker som står långt in på bänken  
 kan stå kvar när lyften sänkes
% Botten i skåpet kan vara kvar
% Kan använda befintlig belysning  
 under skåpen
% Kan monteras över blandaren
% Integrerat klämskydd under lyften  
 som är fabriksmonterat
% Svetsad kassett

% Enklare återställning

Den diagonala rörelsen sänker 
skåpet till framkanten 
av arbetsytan.

MÅTT, TILLBEHÖR OCH TILLVAL

sid 31
Hissa ned skåpet
med ett knapptryck!
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Styr bänkhöjden med  
ett knapptryck!
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BÄNKLYFTAR
- revolutionerande ny teknik

VÅRA BÄNKLYFTAR finns i flera olika varianter som måtbeställs för att kunna anpassas till alla 
typer av kök. Bänklyften levereras monteringsfärdig och redo att installeras. Den kan utrustas med 
fronter, lådor och bänkskivor av olika slag. Våra bänklyftar är CE-godkända och kommer med den 
senaste tekniken av säkerhetssystem.

Se även:  
• Bänkskivor på sidan 18.

• Rullhurtsar på sidan 20.

• Diskbänkar på sidan 22.

Med Moveums höj- och sänkbara system för bänkskivor och väggskåp  
förenklas vardagen i köket. Bänkskivan och skåpen höjs eller sänks till  
önskad arbetshöjd med en enkel knapptryckning.

PRODUKTFAKTA

%  Enkel montering

% Plug&Play-kablage

% Tystare gång

% Integrerat klämskydd

% Motorpelarna och armarna  
 är flyttbara i sidledd

% Går att bygga hörn 45°  
 och hörn 90°

MÅTT, TILLBEHÖR OCH TILLVAL

sid 31
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Styr bänkhöjden med  
ett knapptryck! Med en höj- och sänkbar bänk 

är det enklare för dig som är  

rullstolsburen att komma åt 

både kranen och spisplattorna.  
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– Förut var det svårt att göra mat själv. Sittande i rullstol var det nästan 
omöjligt att nå saker i överskåpen och att ta sig ända fram till vattenkranen, 
berättar Seppo Ruuska som fått hjälp av kommunen att anpassa sin bostad. 

Hemma hos en 
KARAOKE-MÄSTARE

DET ÄR MYSIGT och inbott i lägenheten där  
Seppo bor. Ändå har han inte bott här så länge. 

– Jag flyttade hit för ett år sen. Klart jag saknar 
villan ibland. Jag hade bott där i 41 år och hade 
byggt halva kåken själv, berättar Seppo. 

– Men det är inte så illa här heller.  

I hörnet mot fönstret i vardagsrummet står en 
högtalare på ett stativ. 

– Jag sjunger karaoke. Jag har varit Svensk  
Mästare, berättar han stolt. Jag har varit med i 
många tävlingar genom åren. Det är roligt, inte 
bara för sången och tävlandet. Det är ett sätt att 
umgås också.   
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– Allt var enklare förr. Jag kom till Sverige från Finland när 
jag var 21 år. Dagen efter att jag kom till Sverige hade jag fått 
jobb, berättar Seppo. 

Seppo berättar om ett roligt och varierat arbetsliv både ovan 
och under jord. 

– Jag har jobbat i olika gruvor och i skogen. Jag tycker om 
att vara ute i friska luften. Och så är jag jägare och har även 
hunnit med att driva en hundkennel. 

EN DAG PÅ jobbet hände den olycka som kom att förändra  
Seppos liv till det sämre.  

– Jag halkade och föll olyckligt. Jag jobbade i gruvan på 
den tiden. Jag skadade ryggen svårt. Jag fortsatte att jobba i 
10 år till, men sedan gick det bara inte längre. 

– Det var inte mycket hjälp man fick förr i tiden. Värk- 
tabletter och vila mest. Men det var då. 

– Sjukvården är mycket bättre nu än förr! Det verkar också 
som vården samarbetar mer med exempelvis kommunernas 

”Förr var det nästan omöjligt att nå saker i  
överskåpen eller att ta sig ända fram till vattenkranen 
sittande i rullstol. Nu är de problemen lösta!”

arbetsterapeuter. Det finns bättre teknik och mer kunskap. 
Alla jag varit i kontakt med de senaste åren har hjälpt till att 
göra livet lättare för mig. 

Bostadsanpassning är en viktig del av den hjälp Seppo fått 
på senare år. Kommunen har stöttat och i köket hemma hos 
Seppo finns nu ett funktionskök med två överskåpslyftar. 

Här finns en diskbänk utan underskåp, så att man lätt kan 
sitta vid diskbänken. Här finns också en ugn och induktions-
spishäll från Moveum. 

– Köket betyder otroligt mycket för mig! Förut var det 
svårt att göra mat själv. Sittande i rullstol var det nästan 
omöjligt att nå saker i överskåpen och att ta sig ända fram till 
vattenkranen. Nu är de problemen lösta!

– Det är så bra att kunna köra ända fram med rullstolen. 
Jag är verkligen helnöjd med mitt nya kök, avslutar Seppo. ●

Hemma hos en 
KARAOKE-MÄSTARE
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LUCKOR 
Alla våra luckor är Svensktillverkade. Den mdf vi använder är Svanenmärkt, 
FSC-certifierad samt fukttrög med djupfräsningskvalitet. Likaväl som vi kan 
leverera luckor och fronter från vårt sortiment så kan vi även kundanpassa 
udda mått och speciallösningar.
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MÅTT, TILLBEHÖR OCH TILLVAL

STANDARDFÄRGER

TILLVALSFÄRGER

Vit 
(0502Y)

Grå 
(2502Y)

Valfri 
NCS-kulör 

sid 30
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RAMSPEGELLUCKA

Ramspegellucka med kantprofil R2.  
Slät fyllning. 19 mm lackerad Mdf.

SLÄT LUCKA

Slät lucka med kantprofil R2.  
16 mm lackerad Mdf.

Ingredienser

3 msk havregryn

1 msk råsocker

6 dl soyamjölk el havredryck

250 g blåbär

1 banan

1 tsk vaniljsocker

Blåbärssmoothie

Rosta havregrynen tillsammans 
med råsocker. Låt svalna.

Mixa soya- eller havremjölk med 
blåbär, banan och vaniljsocker

Häll upp i glas och toppa med 
med några hela blåbär.

KÖKSINSPIRATION FRÅN MOVEUM    15



KNOPPAR  
OCH HANDTAG

MODERN ROSTFRILOOK

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm 
Art.nr D209-0012

LANTLIG ROSTFRI LOOK

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm

Art.nr D209-0002

MODERN SVART

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm
Art.nr D209-0011

LANTLIG FÖRNICKLAD

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm

Art.nr D209-0003

MODERN POLERAD MÄSSING

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm
Art.nr D209-0013

LANTLIG TENN

Diameter: 28 mm
Djup: 25 mm
Art.nr D209-0001

Vårt sortiment av handtag och knoppar är noggrant utvalt för att väva 
samman funktion och design. Sortiment är uppbyggt så att man lätt skall 
kunna kombinera olika knoppar och handtag med varandra. 

KNOPPAR
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MODERN ROSTFRILOOK

Längd: 137 mm
Bredd: 9 mm
Djup: 28 mm
C/C: 128 mm
Art.nr D209-0016

TRADITION ROSTFRILOOK

Längd: 126 mm
Bredd: 13 mm
Djup: 25 mm
C/C: 96 mm

Art.nr D209-0008

MODERN SVART

Längd: 137 mm
Bredd: 9 mm
Djup: 28 mm
C/C: 128 mm
Art.nr D209-0015

MODERN POLERAD MÄSSING

Längd: 137 mm
Bredd: 9 mm
Djup: 28 mm

C/C: 128 mmm
Art.nr D209-0014

TRADITION TENN

Längd: 126 mm
Bredd: 13 mm
Djup: 25 mm
C/C: 96 mm

Art.nr D209-0007

STANDARD RAK ROSTFRILOOK

Längd: 126 mm
Bredd: 13 mm
Djup: 25 mm
C/C: 128  mm
Art.nr D209-0019

LANTLIG ROSTFRI LOOK

Längd: 95 mm
Bredd: 20 mm
Djup: 36 mm
C/C: 64 mm

Art.nr D209-0005

LANTLIG FÖRNICKLAD

Längd: 95 mm
Bredd: 20 mm
Djup: 36 mm
C/C: 64 mm

Art.nr D209-0006

LANTLIG TENN

Längd: 95 mm
Bredd: 20 mm
Djup: 36 mm
C/C: 64 mm

Art.nr D209-0004

CLASSIC ROSTFRILOOK

Längd: 136 mm
Bredd: 16 mm
Djup: 26,5 mm
C/C: 128 mm 
Art.nr D209-0018

STANDARD ROSTFRILOOK

Längd: 126 mm
Bredd: 13 mm
Djup: 25 mm
C/C: 128 mm
Art.nr D209-0020

CLASSIC  POLERAD MÄSSING

Längd: 136 mm
Bredd: 16 mm
Djup: 26,5 mm
C/C: 128 mm
Art.nr D209-0017

HANDTAG
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BÄNKSKIVOR
Alla känner till den: Laminatbänkskivan, den klassiska arbetsytan i köket. 
Ytan är tålig, slitstark och lätt att rengöra. Du behöver inte impregnera eller 
olja in den för att bevara ytans utseende och egenskaper. Våra bänkskivor 
finns i enfärgade, mönstrade och mycket verklighetstrogna imitationer av 
trä och sten.

MÖRK EK 

Mörk trädekor med struktur 
och en matt yta. Vill du ha 
en bänkskiva i trä, men slippa 
tänka på slitage så kan detta 
vara ett bra alternativ till det 
nya köket.

LJUS EK

Ljus trädekor med struktur och 
en matt yta. Vill du ha en bänk-
skiva i trä, men slippa tänka på 
slitage så kan detta vara ett bra 
alternativ till det nya köket.

BÄNKSKIVOR i laminat är en robust, hygienisk och 
praktisk lösning. Laminatet består av flera pappersskikt 
som limmas ihop med en specialharts. Under tryck 
och värme pressas dessa sedan ihop och bildar ett tåligt 
laminat. Slutligen pressas laminatet på en spånskiva av 
hög kvalité.

%  Postformad (rundad) framkant

%  Rak framkant 

%  Maxlängd 5450 mm

%  Max djup 1250 mm

%  12 olika dekorer

TRÄDEKORER
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VIT

Yta med svag struktur,  
mellan matt och blank.

LINNEN

Textildekor, yta med svag 
struktur, mellan matt och 
blank.

VIRRVARR BLACK

Slät yta, mellan matt och 
blank.

COPPERFIELD SILVER

Ljus lite melerad yta 
med svag struktur,  
mellan matt och blank 
yta.

MARMOR

Ljus stendekor, slät med mycket 
mönstervariationer och en yta 
mellan matt och blank.

LJUSGRÅ CEMENT

Ljus stendekor, slät med  
mönstervariationer och en  
yta mellan matt och blank.

RABAC

Mörk stendekor, matt med 
blanka inslag.

TÄLJSTEN LJUS

Ljus stendekor, slät med 
mönstervariationer och en 
yta mellan matt och blank.

SKIFFER

Mörk grå stendekor med 
mönstervariationer och med 
en slät yta.

SVART STEN

Mörk stendekor med svag 
struktur och mönster- 
variationer och med en 
mellan matt och blank yta.

ENFÄRGADE DEKORER

STENDEKORER
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TILLBEHÖR

VÅRA RULLHURTSAR passar utmärkt in under bänkskivan/diskbänken 
men går självklart också att använda som avlastningsbord. 

RULLHURTSEN har fem bromsade hjul där ett av hjulen följer med den 
nedersta lådan ut.  På så vis behålls stabiliteten även om lådans innehåll är 
tungt. På toppen sitter ett rejält draghandtag. 

Stomme och toppskiva levereras som standard i vitt utförande men kan 
självklart anpassas efter önskemål. 

Rullhurtsen ersätter i många fall den bänkskåpsinredning som vanligtvis 
finns under spis och diskho.

RULLHURTS 3 LÅDOR

Höjd: 450 mm (575 mm med hjul)
Bredd: 399 mm
Djup: 400 mm
Art.nr: D201-0003

RULLHURTS 2 LÅDOR

Höjd: 450 mm (575 mm med hjul)
Bredd: 399 mm
Djup: 400 mm
Art.nr: D201-0002

RULLHURTS (SOPSORTERING)

Höjd: 450 mm (575 mm med hjul)
Bredd: 399 mm
Djup: 400 mm
Art.nr: D201-0001

Rullhurtsar
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VÅRA INVÄNDIGA LÅDOR anpassas efter mått på befintliga stommar. Komplettera din 
beställning med renoveringssidor, distanser och gångjärn vid behov. Genom att byta ut 
hyllplan mot invändiga lådor i ditt kök så ökar du tillgängligheten samtidigt som du 
utnyttjar utrymmet i dina skåp till fullo.

BESTICKINSATS

Finns till stommar:
400, 500, 600 mm

Art.nr: D209-022

KRYDDINSATS

Finns till stommar:
400, 500, 600 mm

Art.nr: D209-0023

INVÄNDIG LÅDA, LÅG

Anpassas i bredd och djup. Fronthöjd: 70 mm.
Tillval: Renoveringssidor, distanser  

och gångjärn
Art.nr: D209-INVLA70

INVÄNDIG LÅDA, HÖG

Med reling. Anpassas i bredd och djup.  
Fronthöjd: 144 mm.

Tillval: Renoveringssidor, distanser och gångjärn
Art.nr: D209-INVLA144

MASKINLYFT

Finns till stommar:
400, 500, 600 mm

Art.nr: D209-0024

HALVKARUSELL

Finns till luckbredd:
400,500 ,600 mm

Kan användas till både  
höger- och vänsterhängd lucka.

Art.nr: D209-0021

Lådinredning

Skåpinredning

Invändiga lådor
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DISKBÄNKAR
Vårt sortiment av hoar är anpassade med särskilt grunda disklådor 
för att underlätta det dagliga användandet.

DB Harmony 1206 
Art. nr: D303-0011

DB Fästin 616 
Art. nr: D303-0008

DB Harmony 971 
Art. nr: D303-0010

DB Fästin 766  
Art. nr: D303-0009

Måttanpassade heltäckande diskbänkar

DB Fästin 496  
Art. nr: D303-0007

DB Fästin 441  
Art. nr: D303-0006

I VÅRT SORTIMENT hittar du infällnads- 
hoar, underlimmade hoar och måttanpassade 
heltäckande diskbänkar.

Infällnadshoarna monteras ovanifrån på bänkskivan och 
spänns fast undertill med beslag, diskbänkskanten ligger 
ovanpå bänkskivan. 

Underlimmade hoar limmas fast underifrån, detta  
görs av bänkskivetillverkaren på fabrik. 

Måttanpassade heltäckande diskbänkar  
skräddarsys helt efter ditt önskemål.
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BLANDARE
I samråd med en av Sveriges ledande tillverkare har vi valt ut en 
serie blandare. Blandarna i vårt sortiment håller högsta kvalitet 
och täcker alla behov.

Art. nr: D301-0011 Art. nr: C206-0211

Art. nr: C206-0211Art. nr: D301-0013

KÖKSBLANDARE SILJAN HÖG

Denna engreppsblandare finns både med och utan 
diskmaskinsavstängning. Vid behov av förlängt 
handtag kan du även välja till ett ”carekit” som lätt 
kan monteras på den befintliga blandaren.

Art. nr: D301-0010

KÖKSBLANDARE SILJAN LÅG

Denna engreppsblandare finns både med och utan 
diskmaskinsavstängning. Vid behov av förlängt 
handtag kan du även välja till ett ”carekit” som lätt 
kan monteras på den befintliga blandaren. 

Art. nr: D301-0012
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VITVAROR
Våra vitvaror är noga utvalda för att fungera så praktiskt 
som möjligt till våra anpassade kökslösningar

ELECTROLUX  
INBYGGNADSUGN (ROSTFRI)

NEFF INBYGGNADSUGN 
(ROSTFRI, DIGITAL)

NEFF INBYGGNADSUGN 
(ROSTFRI, VRED)

ELECTROLUX  
INBYGGNADSUGN (VIT)

Kan fås med höger- eller vänster-
hängd lucka. Lättmanövrerade vred 
och en tydlig display. 
-  Rostfri med Anti Fingerprint- 
 behandling
-  Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,  
 Grill + top + fan, Lampa, Varmluft,  
 Över/undervärme, Varmluftsgrill,  
 Gratinering, Maxgrill
-  Sidohängd ugnslucka,  
 ej omhängningsbar 
-  Halogenlampa
-  Ugnsglas som är lätta att rengöra
-  Fällbart takelement för smidigare  
 rengöring
-  Kylfläkt

HöjdxBreddxDjup, mm:  
594 x 594 x 568
Inbyggnadsmått H x B x D, mm:  
600 x 560 x 550

Art.nr (högerhängd): D304-0103

Art.nr (vänsterhängd): D304-0104

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

-  Slide&Hide® - den försvinnande  
 ugnsluckan
-  CircoTherm® - Neff ’s  
 underbara varmluftssystem för  
 bakning och stekning på upp till  
 3 nivåer samtidigt 
-  Pyrolysrengöring - rengörings- 
 program där ugnen rengör sig  
 själv. Matresterna förvandlas till  
 aska som enkelt torkas bort
-  ShiftControl - snabb styrning  
 och lättnavigerad meny med  
 generös TFT-display

Höjd x Bredd x Djup, mm:  
595 x 596 x 548

Art.nr: D304-0010

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

Kan fås med höger- eller vänsterhängd 
lucka. Lättmanövrerade vred och en 
tydlig display. 
-  Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,  
 Grill + top + fan, Lampa,  Varmluft,  
 Över/undervärme, Varmluftsgrill,  
 Gratinering, Maxgrill
-  Sidohängd ugnslucka,  
 ej omhängningsbar 
-  Halogenlampa
-  Ugnsglas som är lätta att rengöra
-  Fällbart takelement för smidigare  
 rengöring
-  Kylfläkt

Höjd x Bredd x Djup, mm:  
594 x 594 x 568
Inbyggnadsmått H x B x D, mm:  
600 x 560 x 550

Art.nr (högerhängd): D304-0101 

Art.nr (vänsterhängd): D304-0102

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

-  Slide&Hide® - den försvinnande  
 ugnsluckan
-  CircoTherm® - Neff ’s underbara  
 varmluftssystem för bakning och  
 stekning på upp till 3 nivåer  
 samtidigt 
-  EasyClean® - rengör ugnens  
 insida på ett enkelt, energisnålt  
 och miljövänligt sätt.

Höjd x Bredd x Djup, mm:  
595 x 596 x 548   

Art.nr: D304-0009

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

UGNAR
Ugnen är en av de vanligaste vitvarorna som byts vid en köksanpassning. Ugnens 
öppning gör ofta att den kan vara svår att nå och därför har vi plockat fram ett 
ugnssortiment som inte utgör ett hinder i vardagen. Vårt ugnsskåp är speciellt 
utformat med en utdragbar skiva under ugnen som underlättar vid sittande arbete. 
Detta skåp anpassas för att ugnen skall hamna på rätt arbetshöjd.

Inbyggnadsugnar
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NEFF INDUKTIONSHÄLL  
(DIGITAL  

TWISTPADSTYRNING)

ELECTROLUX  
INDUKTIONSHÄLL  

(DIGITAL)

ELECTROLUX 
GLASKERAMIKHÄLL 

(DIGITAL)

Glaskeramikhällen blir varm som en 
traditionell spishäll, det vill säga att den 
är varm även när kokkärlen tagits bort 
ifrån kokzonen.  
Glaskeramikhällen klarar av alla typer 
av kastruller och stekpannor. Denna 
häll kommer med en smidig touch-
panel som lätt manövrerar de olika 
kokzonerna.

-  Touchkontroll
-  Kontrollernas placering:  
 Höger fram
-  Upplysta kontroller
-  Säkerhet: Automatisk avstängning  
 Ljudsignal 
-  Barnlås
-  Restvärmevisning för kokzoner:  
 I display
- Enkel installation: snap-in system
- Färg: Svart

Inbyggnadsmått H x B x D, mm:  
38 x 560 x 490

Art.nr: D304-0001

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

Induktionshällen har en snabbare 
uppvärmning och blir enbart varm 
när kokkärlen står på kokzonen. 
Dock så aktiveras den enbart med 
kastruller och stekpannor av järn 
eller stål. Neffs twistpad är ett avtag-
bart magnetisk vred som styr hällen, 
vilket gör att du enkelt kan inaktivera 
hällen får obehöriga genom att 
plocka bort twistpaden och lägga 
den på oåtkomlig plats.

-  TwistPad® - Neff ’s avtagbara  
 magnetiska vred, en kontroll för  
 hela hällen
-  FlexInduktion - placera pannor och  
 grytor helt fritt inom de  
 kombinerbara zonerna 
-  Steksensor - temperaturkontrol  
 för exakt värme oavsett hur länge  
 du steker
-  ChefMove funktion - FlexZonen  
 delas automatiskt upp i 3 delar :  
 koka, sjuda, håll varm

Produktmått i mm (H x B x D):  
51 x 606 x 546

Art.nr: D304-0007

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

Induktionshällen har en snabbare 
uppvärmning och blir enbart varm 
när kokkärlen står på kokzonen. 
Dock så aktiveras den enbart med 
kastruller och stekpannor av järn eller 
stål. Denna häll kommer med en smi-
dig touchpanel som lätt manövrerar 
de olika kokzonerna.

-  Touchkontroll
-  Boosterfunktion
-  Säkerhet:  Automatisk avstängning
-  Barnlås
-  Funktionslås
-  Enkel installation med  
 snap-in system
-  Restvärmevisning för kokzoner  
 i display

Höjd x Bredd x Djup, mm:  
60x560x490 

Art.nr: D304-0002

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

ELECTROLUX  
GLASKERAMIKHÄLL  

(VRED)

Glaskeramikhällen blir varm som 
en traditionell spishäll, det vill säga 
att den är varm även när kokkärlen 
tagits bort ifrån kokzonen. Glaske-
ramikhällen klarar av alla typer av 
kastruller och stekpannor. Denna häll 
kommer med lättmanövrerade vred 
för var och en av kokzonerna.

-  Häll med fasad kant
-  Vred
-  Kontrollernas placering: Höger 
-  Restvärmevisning för kokzoner: 4
-  Enkel installation: snap-in system
- Färg: Svart

Inbyggnadsmått H x B x D, mm:  
38 x 560 x 490

Art.nr: D304-0008

Mer information:  
funktionskok.se/vitvaror/

SPISHÄLLAR
Vårt sortiment av spishällar består både av glaskeramik- och  
induktionshällar som passar för infällnad i våra bänkskivor.

Spishällar
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Köp dina vitvaror av oss! 

Vi handplockar de produkter  

som funkar bäst för dig!
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ELECTROLUX 
FRISTÅENDE MIKRO, 800W

Fristående mikrovågsugn i vitt eller 
i silver. Snygg design med tydliga 
vreden.

Art.nr (vit): D304-0305
Art.nr (rostfri): D304-0306

ELECTROLUX  
INBYGGNADSMIKRO, 700W

Smidig och snygg inbyggnadsmikro 
i vitt eller rostfritt. De praktiska 
vredena gör att du enkelt kan 
ändra inställningarna.

Art.nr (vit): D304-0303
Art.nr (rostfri): D304-0304

ELECTROLUX DISKMASKIN 
60CM

Standardutformad diskmaskin 
på 60cm. När inte utrymmet 
begränsar och du vill maximera 
diskkapaciteten.
Art.nr: D304-0403

ELECTROLUX 
INBYGGNADSMIKRO, 800W

Smidig och snygg inbyggnadsmik-
ro i vitt eller rostfritt. De praktis-
ka vredena gör att du enkelt kan 
ändra inställningarna.

Art.nr (vit): D304-0301
Art.nr (rostfri): D304-0302

ELECTROLUX DISKMASKIN 
45CM

En smal diskmaskin på endast 
45cm, det gör den till den 
perfekta lösningen för det lilla 
köket.
Art.nr: D304-0451

DISKMASKINER
Det finns ett stort och brett sortiment av disk-
maskiner på marknaden och du har möjlighet att 
välja fritt utifrån dina behov. Vi har speciella skåp 
för upphöjd diskmaskin som gör i- och urplock-
ningen lättare.

MIKROVÅGSUGNAR
I vårt sortiment av mikrovågsugnar hittar du både inbyggnads- och vanliga fristående. 
Vid många köksanpassningar är mikron en av de vitvaror som används mest. Vårt 
mikrovågsugnsskåp är speciellt utformat med en utdragbar skiva under mikron som 
underlättar vid sittande arbete. Detta skåp anpassas för att mikrovågsugnen skall 
hamna på rätt arbetshöjd.

Mikrovågsugnar

Diskmaskiner
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KYLSKÅP FRYSSKÅP KYLSKÅP MED FRYSFACK

Ett kylskåp med frysfack passar 
oftast bra i ett kök med begrän-
sat utrymme och där behovet 
av frys inte är så stort.

Ett traditionellt kylskåp som ofta 
kombineras med en helfrys i 
samma storlek. Passar oftast bra i 
kök där utrymmet inte är begrän-
sat. Dock så kan tillgängligheten 
begränsas i övre delen av skåpet.

Ett traditionellt frysskåp som ofta 
kombineras med en helkyl i samma 
storlek. Passar oftast bra i kök där 
utrymmet inte är begränsat. Dock 
så kan tillgängligheten begränsas i 
övre delen av skåpet.

UNDERBYGGNADSKYL/FRYS

Underbyggnadskylskåp och frysar 
är både praktiska och lättillgängliga 
då de placeras i rätt arbetshöjd 
för dig som användare. Dessa skåp 
kan även byggas upp från golvet 
med hjälp av ett specialskåp som 
kan anpassas i höjd.

FLÄKTAR
De fläktar vi har valt ut till vårt sortiment tillverkas i 
Sverige. Sortimentet innehåller alla typer av fläktar, så 
som vägghängda fläktar och underbyggnadsfläktar med 
mera. Fläktarna kan beställas med alla typer av fläkt-
system, de går även att måttbeställa. Som tillval finns 
fjärrkontroll som gör det möjligt att styra fläkten även 
då den kan vara svår att nå.
Här ser du några av de olika typer som finns.

KYL OCH FRYS
Vi väljer kyl och frys efter vad som 
blir lämpligast för varje projekt. 
Här presenterar vi några av de olika 
grundläggande varianter som finns 
men sortimentet är obegränsat.

EXIT, INBYGGNAD

MANHATTAN, VÄGGMONTERAD

LINE, INBYGGNAD

VENTURA, VÄGGMONTERAD MIAMI, VÄGGMONTERAD

Fläktar

Kyl och frys
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Våra fläktar har 
   fjärrkontroll!
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BELYSNING
I vårt sortiment av belysning finns både utanpåliggande och 
infällnadsbelysning. Vi har endast LED-belysning i sortimentet då 
dessa är energisnåla och inte blir lika varma som andra former 
av belysning. LED-lampor har också mycket längre hållbarhet än 
övriga lampor.

ATOM LEDSPOT, INFÄLLNAD 

LAB LEDPROFIL, INFÄLLNAD 

ATOM är en LED-spot för infällnad i Ø57mm hål 
och med ett infällnadsdjup på 8 mm. Monteras 
enkelt utan verktyg. Inga synliga dioder. Inkl. 
2000 mm anslutningskabel. Kompletteras med 
transformator.

LAB är en aluminiumprofil som ger ett bländfritt 
ljus tack vare sin avskärmande kant. Ljuset spri-
der sig istället neråt/inåt och lyser idealiskt upp 
arbetsytan. Kompletteras med ändavslut, bländ-
skydd, LED-strip och transformator.
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POLAR LED-BELYSNING, UTANPÅLIGGANDE 

TWIG LED-PROFIL, UTANPÅLIGGANDE 

POLAR är en supertunn LED-belysning helt 
av aluminium, endast 4 mm i tjocklek, som är 
perfekt att sätta under hyllor och köksskåp. 
Med sin fasta installation i direktkontakt med 
väggen blir kabeln enkel att fästa bakom t.ex. 
skåpet och man undviker onödig håltagning. 
Anslutningskabel: 2000 mm. Kompletteras med 
transformator.

TWIG är en utanpåliggande aluminiumprofil för 
hyllor och skåp. Finns i längderna 1000 och 2000 
mm. Kompletteras med ändavslut, bländskydd, 
LED-strip och transformator.

B
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Bara 
energismarta 

belysningsalternativ!
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Mått för luckor och skåp
2210 T-HÖJD

850 F-HÖJD

960 T-HÖJD

2100 F-HÖJD

700 K-HÖJD

720

289

200 TILL 800

1950 K-HÖJD

150 SOCKELHÖJD

* SKÅP MED PARLUCKA
** KORTLINGSMÅTT FRÅN GOLV TILL CENTRUM REGEL
Kortlingsmått - måttanvgivelse för reglar inför upphängning av köksskåp. Till varje köksskåp finns tydliga mått angivna. 

Samtliga mått är angivna i millimeter och avser stommarnas mått.

150 SOCKELHÖJD

Mått
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Storlekar Moveum bänklyft

Moveum bänklyft Moveum väggskåpslyft InDi

Bänklyft för maxlast 90kg
Djup 58 – 62 cm

Bredd 60 – 100 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2001

Bredd 105 – 150 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2002

Bredd 155 – 200 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2003

Bredd 205 – 260 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2004

Bänklyft för maxlast 150kg
Djup 58 – 62 cm

Bredd 60 – 100 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2010

Bredd 105 – 150 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2011

Bredd 155 – 200 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2012

Bredd 205 – 250 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2013

Bredd 255 – 300 cm
Höjdinställning steglös 30 cm
Art.nr: D106-2014

Storlekar Moveum väggskåpslyft InDi
InDi för invändigt skåpdjup  
25,5 cm och uppåt 

Minsta invändiga skåphöjd 66 cm

För skåpbredd 50 cm
Nedre position 45 cm  
under väggskåpet
Artikelkod: 500-D107-6600

För skåpbredd 60 cm
Art.nr: 500-D107-6601

För skåpbredd 70 cm
Art.nr: 500-D107-6602

För skåpbredd 80 cm
Art.nr: 500-D107-6603

För skåpbredd 90 cm
Art.nr: 500-D107-6604

För skåpbredd 100 cm
Art.nr: 500-D107-6605

InDi för invändigt skåpdjup  
30,5 cm och uppåt

Minsta invändiga skåphöjd 66 cm

För skåpbredd 50 cm
Nedre position 45 cm  
under väggskåpet
Art.nr: D107-6610

För skåpbredd 60 cm
Art.nr: D107-6611

För skåpbredd 70 cm
Art.nr: D107-6612

För skåpbredd 80 cm
Art.nr: D107-6613

För skåpbredd 90 cm
Art.nr: D107-6614

För skåpbredd 100 cm
Art.nr: D107-6615

TILLBEHÖR

%  Manöverknapp  
 och kabel
%  Fronter och gavlar
%  Täckskivor, övre  
 och nedre
%  Beslag till täckskivor

TILLVAL

% Låda i bänklyftsfront
% Skärbräda
% Nyckelbrytare
% Vägguttag
% Bänkskiva
% Bakkantslist
% Diskho
% Flexibel slangsats
% Blandare
% Spishäll

TILLBEHÖR

% Manöverknapp & kabel

TILLVAL

% Fjärrkontroll
% Belysning
% Strömbrytare

Mått för bänk- och skåplyftar

M
Å

T
T
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Generella egenskaper 
Skåpstommar

Ytor belagda med melamin är mycket slitstarka 
och rengörs med mjuk trasa och lite disk-medel. 
Räcker inte detta kan man prova med T-röd. 
Eftertorka med vatten och torka torrt. Använd 
inte starka lösningsmedel eller  
rengöring innehållande ammoniak. Ej heller  
stålull eller liknande som kan orsaka repor i ytan. 
Vattensamlingar skall torkas upp snarast så de 
inte tränger in i skarvar och öppna ytor där de 
orsakar fuktproblem.

Lackerade luckor och fronter

Lackerade ytor är ytbehandlade med en härd-
lack som klarar mycket höga krav. Rengöring 
sker med mjuk trasa och vatten med lite milt 

Skötselråd

Rengöringstips! 
Rengöring av laminatytor

Rengör regelbundet. Undvik slipande och  
skurande medel, som skurpulver och stålull. 

Vid lätt nedsmutsning:

Rengöring med pappersduk, mjuk trasa, mjuk 
köksvamp eller liknande (fuktigt eller torrt).

Vid normal nedsmutsning:

Tas bort med ljummet vatten, trasa, mjuk svamp 
eller mjuk borste och vanligt förekommande 
rengöringsmedel. Låt medlet verka, torka sedan 
rent och torrt.

Vid hårt sittande smuts:

Behandla hårt sittande smuts med en tvätt-
medelslösning (tvättmedel + vatten). Låt denna 
lösning verka över natten och torka sedan helt 
rent och torrt. Flytande tvättmedel utspätt med 
vatten brukar gå bra men undvik detta på lami-
nat med glansig yta!  
Borttagning av fett, olja eller vax görs med 
organiska lösningsmedel. Kallt vatten, smutsi-
ga trasor och sämskskinn kan orsaka ränder. 
Använd därför ljummet vatten och torka med 
hushållspapper.

rengöringsmedel utan slipande egenskaper. 
Eftertorka med torr mjuk trasa. Använd aldrig 
ämnen eller material som kan orsaka missfärg-
ningar/repor på lackerade ytor tex, jod, bläck 
och tvättsvampar med slipeffekt eller stålull.

Bänkskivor i högtryckslaminat

Ytan är slitstark och hygienisk, rengörs med 
mjuk trasa och milt rengöringsmedel utan slipan-
de egenskaper. Skär aldrig direkt på bänkskivan 
eller ställ varma kokkärl direkt på ytan. Använd 
skärbräda och grytunderlägg.

Bänkskivor i massivträ

Använd en hårdvaxolja avsedd för bänkskivor. 
Olja in båda sidor och kanter rikligt och arbeta 
in oljan med en trasa i träets längdriktning. 
Torka bort överskottet och låt ytan torka. Slipa 

av ev fiberresning med fint sandpapper eller 
slipsvamp och upprepa inoljningsförfaran-
det. Efter att skivan är monterad skall den 
slipas av och oljas igen, dra ut oljan tunt och 
torka av med torr trasa. Upprepa till ytan 
är mättad och det bildats en synlig film. Låt 
torka i minst 8 timmar. Underhåll sker med 
lätt avslipning och ny inoljning. OBS! Tänk på 
risken för själv- 
antändning av inoljade trasor och slipsvampar.

Lådor och gångjärn

Lådor och gångjärn är helt underhållsfria.

 
%  Undvik möbelpolish och liknande rengöringsmedel som innehåller fetter  
 och vax. De kan lämna rester kvar på ytan som binder smuts.

%  Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller sura salter.
%  Undvik rengöringsmedel som innehåller klor och andra aggressiva  
 medel, exempelvis kalkborttagning och Cillit Bang.
%  Håll torrt, i synnerhet på skarvar! Torka upp vattenstänk och låt inte  
 fuktiga trasor ligga kvar på bänkytor och skarvar.  
%  Använd lämpliga underlägg för heta kastruller och skärarbeten, t ex  
 grytunderlägg och skärbräda.

Viktigt!
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Vardagsförbättrarna

Hälsningar från Dalarna

På Moveum arbetar vi med att förbättra människors liv 
och vardag.

Under våra första 30 år har vi utvecklat en rad olika 
lösningar som förbättrar vardagen för tusentals svenskar, 
skapat individuella lösningar och anpassning av bostaden.

Vi jobbar inte bara med kök, hos oss hittar du även  
flertalet andra smarta lösningar till ditt hem.

Besök gärna vår hemsida. Maila eller ring oss om du vill 
veta mer!

www.moveum.se

Tel 023-79 22 00



Checklista
För att få ett fungerande kök måste du ta ställning till hur köket ska användas.  
Gör en behovsanalys där du tänker igenom vad du och din familj egentligen behöver  
för att kunna nyttja köket på bästa sätt. 

Vilka är dina viktigaste behov?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Val till ditt kök
Höjd 

	2100mm (inklusive 150mm sockel)

	2250mm (inklusive 150mm sockel)

	2360mm (inklusive 150mm sockel)

Luckutformning
	Slät

	Ramspegel

Bänkskiva
	Ljus Ek (592)

	Mörk Ek (573)

	Virrvarr (138)

	Täljsten Ljus (353)

	Svart Sten (608)

	Skiffer Slate (715)

Diskbänk och blandare 
	Heltäckande 1 ho, 11/2 ho eller 2 hoar

	Nedfälld 1 ho, 11/2 ho eller 2 hoar

	Blandare utan diskmaskinsavstängning

Luckfärg
	Vit (0502-Y)

	Ljusgrå (2502-Y)

	Valfri NCS:

	Rabac (118)

	Marmor Vit (582)

	Vit (601)

	Ljusgrå Cement (574)

	Copperfield Silver (684)

	Linnen (567)

	Blandare med diskmaskinsavstängning

	Blandare med förlängd spak

	Blandare utan förlängd spak
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Inklädnad (mellan skåp och tak)
	Takanslutning

	Dekorlist

Vitvaror ny  
(ange benämning på de streckade linjerna)

	Kyl

	Frys

	Kyl/Frys

	Inbgyggnadsugn

	Mikro

	Häll

	Spis

	Diskmaskin

	Fläkt

Knoppar och handtag
	Lantlig knopp Tenn

	Lantlig knopp Rostfrilook

	Lantlig knopp Förnicklad

	Modern knopp Rostfrilook

	Modern knopp Mässing

	Modern knopp Svart

	Modern handtag Rostfrilook

	Modern handtag Mässing

	Modern handtag Svart

Höj och sänkbart
	Bänklyft

	Väggskåpslyft

Vitvaror Befintlig  
(ange benämning på de streckade linjerna)

	Kyl

	Frys

	Kyl/Frys

	Inbgyggnadsugn

	Mikro

	Häll

	Spis

	Diskmaskin

	Fläkt

	Lantlig handtag Tenn

	Lantlig handtag Rostfrilook

	Lantlig handtag Förnicklad

	Tradition handtag Rostfrilook

	Tradition handtag Tenn

	Classic handtag Rostfrilook

	Classic handtag Mässing

	Standard handtag Rostfri

	Standard handtag Rostfri, rak

ÖvrigtBelysning 

Olika kök har olika ljusbehov. Därför behövs 
det olika sorters belysning i köken. Vilket är ditt 
behov?

Planerad startBehov av installatör
	Ja

	Nej

C
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Vill du träffa oss eller ställa frågor 

om en produkt eller en leverans?  

   Bara ring!

Vanliga bra dagar!
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