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Innehåll. 

DRÖMMER DU OCKSÅ OM ETT NYTT KÖK?  
Vill du också att det ska vara praktiskt, snyggt  
och prisvärt? Härligt! Med HärjedalsKök får du  
ett nytt kök på mindre än en dag. Det går så 
snabbt eftersom du väljer nya köksluckor som  
vi monterar på dina befintliga köksstommar.

VI HAR RENOVERAT NÄRMARE 100 000 KÖK  
med vår supersmarta köksmetod, och vi ser att  
intresset ökar för varje år. Att slippa slit- och släng 
och behålla det som faktiskt går att använda  
känns rätt i tiden – och det håller våra kunder  
med oss om.
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Från Funäsdalen till ditt hem.

VACKRA VYER I HÄRJEDALEN.

VI PÅ HÄRJEDALSKÖK älskar att förnya kök. Vi vet att det kan kännas gruvsamt att 
dra igång en köksrenovering, men det blir varken krångligt, dyrt eller långdraget när 
du väljer HärjedalsKök. Vi har utvecklat en metod för att måttanpassa nya köksluckor 
och lådor till befintliga skåpstommar. För att garantera högsta kvalitet tillverkas våra  
köksluckor och lådfronter i vår alldeles egna fabrik i Funäsdalen.

MÅNGA AV VÅRA KUNDER blir riktigt förvånade över hur snabbt det går att förnya 
köket med vår metod, det tar ju bara några timmar. Du släpper in montören på  
morgonen och kommer hem till ett nytt kök att laga middagen i efter jobbet. Du 
får ett snyggt kök med mjukstängande luckor och lådor med dämpning och fullt 
utdrag. Vi kommer gärna hem till dig och berättar hur det fungerar – gratis och utan 
förbehåll. Plötsligt blev det mycket enklare och mer ekonomiskt att förnya köket.
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Fullt utdragbara lådor 
gör det lätt att hitta. 
Den mjukstängande 

funktionen gör 
dessutom att du slipper 

allt skrammel. 

ATT ANVÄNDA BEGREPPET TYST när det kommer till kök kan verka märkligt, men det är 
det inte. Våra dolda gångjärn med dämpning gör att köksluckan stängs mjukt och tyst. 
Även lådorna har mjukstängningsfunktion som gör att lådan stänger sig själv sista biten. 

Gammalt gångjärn. Nytt, dolt gångjärn.

Före. Efter.

Kökslucka med dolda,  
mjukstängande gångjärn.

Moderna och rymliga lådor med  
fullutdrag och mjukstängande funktion.

Med största  
möjliga tystnad. 

1312



VI BYTER ENKELT UT DINA GAMLA och 
tröga kökslådor mot nya och fina mjuk- 
stängande. Lådor som dessutom kan dras  
fullt ut så att du verkligen kommer åt allt  
som finns där. Eftersom allt vi tillverkar är 
måttanpassat är det enkelt att sätta in  
lådor där du tidigare haft vanliga skåp.

I VÅRA LJUDLÖSA, LÄTTUTDRAGBARA  
och rymliga lådor får du plats med stora 
kastruller, grytor och stora köksmaskiner. 
Många av våra kunder väljer även att för- 
vara sina tallrikar i lådorna i våra smidiga  
tallrikshållare, som du enkelt lyfter ut när  
det är dags att duka middagsbordet.

BYT PLATS PÅ SKAFFERIVARORNA  
också. Du får en toppenöversikt genom  
att placera dem i en låda istället för ett  
väggskåp, och behöver aldrig mer leta  
efter mjölpåsen. Smart va?

VI TYCKER ATT DET SKA VARA SMIDIGT 
och enkelt att sortera soporna. Därför har  
vi tagit fram ett praktiskt källsorterings- 
system som passar både små och stora  
kök. Förutom vinst ur ett miljöperspektiv blir 
din vardag så mycket enklare när det finns 
behållare redo för diverse förpackningar.

VÅRA AVFALLSHINKAR göms undan i en 
låda och är självklart lätta att både rengöra 
och ta med sig till återvinningscentralen.  
Allt för att det ska bli så enkelt och smidigt 
som möjligt att sopsortera.

Självklart hjälper vi dig med ny  
bänkskiva, diskho och stänkpanel om  

du så önskar. Läs mer på harjedalskok.se

Sortera för framtiden. Gör dig  
själv och miljön en tjänst!

Smarta kökslösningar. Källsortering. 

14 15



Före.
Ett praktexempel på hur ett kök kan 

förnyas med Härjedalsmetoden®

Efter.

Vill du se fler  
exempel från våra 
kunder? Kolla in 
#härjedalskök på 

Instagram.  

HITTA DIN FAVORIT BLAND VÅRA VITRINLUCKOR PÅ HARJEDALSKOK.SE 
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VI HAR LIKA STOR PASSION för att tillverka kök som vi har för vår egen toppmoderna 
fabrik i Ljusnedal, en liten ort två kilometer innan Funäsdalen. Att vi är en av Härjedalens  
största arbetsgivare är något vi gärna stoltserar med. Vi skryter också mer än gärna om  
alla våra glada fabriksmedarbetare som idag faktiskt till och med är inne på tredje gene- 
rationen och, sida vid sida, fortsätter att tillsammans utveckla företaget. Det är kul!

.

Sedan starten  
för över 20 år sedan  

har vi tillverkat  
måttanpassade köks- 
luckor till närmare  

100 000 kök.
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ALLA VÅRA PRODUKTER TILLVERKAS FÖR HAND  
och kontrolleras noggrant av våra skickliga  
medarbetare i fabriken i Funäsdalen. 

Omsorgsfull 
tillverkning. 

Alla produkter funktionstestas.

I VÅR EGEN FABRIK I FUNÄSDALEN TILLVERKAS ALLA VÅRA KÖKSLUCKOR OCH LÅDFRONTER.

VÅR PERSONAL TAR VARSAMT HAND OM VÅRA KUNDERS NYA HÄRJEDALSKÖK.
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 Finger- 
avtryck Ketchup Olja Vatten Rödvin

KVALITET ÄR VIKTIGT och inget vi tummar  
på. Därför tillverkas alla våra kök för hand och  
vi följer noga med i varje steg under tillverk-
ningsprocessen. Alla produkter kontrolleras 
och testas noggrant innan de slutligen lämnar  
vår fabrik för vidare transport till våra lokala 
köksmontörer – helt utan mellanhänder. Allt  
för att vi ska kunna garantera att just ditt kök 
håller den kvalitet som utlovats.

Svensktillverkade 
kök sedan 1995.
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VI HAR DUKTIGA KÖKSMONTÖRER över hela landet som gör verklighet 
av ditt drömkök. Med god kompetens och bred kunskap jobbar de med 
hög kvalitet och skapar förtroende så att du som kund blir nöjd. Oftast 
går monteringen av ditt nya kök på mindre än en dag, även om vi tycker 
att det är viktigare att leverera ett bra resultat än att vara snabb.

.
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TOM HEMMA HOS ELIN.

EFTER ATT VI TAGIT NED dina gamla köks- 
luckor och lådor kan vi hjälpa vi dig att forsla 
bort det till en återvinningsstation så att allt 
blir rent och snyggt hemma hos dig. Det är 
miljösnällt och dessutom väldigt bekvämt att 
slippa göra själv.

Vi finns med dig hela 
vägen – från idé till 
färdigmonterat kök. 

3. Vi monterar  
ned och kör bort 
det gamla köket.

2. Vi monterar på 
befintliga stommar.
KÖKSMONTÖRERNA ÄR NOGGRANNA och 
kontrollerar att de monterat dina nya köks- 
luckor och lådor rätt och riktigt. Att ta ansvar 
och tala om när något inte blir bra är viktigt.

1. Du får en leverans  
hem till dig.
DIN KÖKSMONTÖR TAR MED SIG ditt nya 
kök direkt hem till dörren så att du slipper 
kånka och bära själv. 
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Följ med hem till några av våra  
kunder och se hur de förnyade  
sina kök med Härjedalsmetoden®.

Av respekt för köksinnehavarna har vi valt att använda fiktiva namn i biltexter på  
följande sidor. *Uppgifter hämtade från Trustpilot samt interna kundundersökningar.

.
94.8%  

av våra kunder  
är nöjda eller  
mycket nöjda*.
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”Själva bytet av 
köksluckor och lådor 
gick på bara några 
timmar, det var 
otroligt smidigt.”

INGA om hur enkelt det var att 
byta kök med HärjedalsKök. 

FAMILJEN MALMQVIST OLSSON

VAR 80-talsvilla i Umeå 
FÄRG Syrén 
MÖNSTER Funäsdalen 
BESLAG Knopp tenn
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Kaiza från oss på HärjedalsKök  
visar familjens nya skafferi – fullt 
utdragbara lådor istället för skåp  
som gör skafferiet lättöverskådligt. 

Klassiskt med 
vita köksluckor.

30 31



FAMILJEN THOMASSON

VAR Villa i Stöcke 
FÄRG Syrén 
MÖNSTER Slät 
BESLAG Näpen

Glöm inte detaljerna!  
Ditt val av knoppar och 
beslag gör ditt kök ännu 

mer personligt.

Ljust och sobert.
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”Det här är vårt 
andra HärjedalsKök. 
Vi är supernöjda, 
precis som sist!”
ELIN om sitt nya HärjedalsKök. 
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FAMILJEN LINDÉN

VAR Fjällstuga i Härjedalen 
FÄRG Dimma 
MÖNSTER Slät R3 
BESLAG Ritzy

Skapa ordning och 
reda med smart 

förvaring.
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FAMILJEN PETTERSSON – FRANSSON

VAR 90-talsvilla i Karlstad 
FÄRG Tjära 
MÖNSTER Slät 
BESLAG Knopp koppar / kvadrat

”Det bästa var 
ändå helt klart att 
HärjedalsKöks egna 

montörer monterade 
köket, för dem tog 

det inte ens en dag.”

PAPPA JONAS om att få ett 
nytt kök monterat på en dag. 
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FAMILJEN HANSSON

VAR Radhus i Ronneby 
FÄRG Dimma 
MÖNSTER Slät R3 
BESLAG Bull

Sortera för framtiden.  
Gör dig själv och miljön  

en tjänst!
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FAMILJEN BJÖRK

VAR Lägenhet i Nykarleby, Finland 
FÄRG Syrén 
MÖNSTER Slät R3 
BESLAG Kvadrat

43

Trendigt och stilrent!

Ligger det du letar efter alltid 
längst in? Fullt utdragbara lådor 

gör det enklare att hitta. 
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Ge ditt nya kök karaktär  
med hjälp av mönster  
på luckor och lådor.

Att byta ut kakel  
mot stänkpanel är  

ett smart val!

 
PARET BERGGREN

VAR Radhus i Täby 
FÄRG Kamomill 
MÖNSTER Ramundberget
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Efter.

FAMILJEN LINDMARK

VAR Villa i Röbäck 
FÄRG Norrek 
MÖNSTER Funäsdalen 
BESLAG Eka

Före.

Ombonat med varma 
färger och mjuka linjer. 
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VALET AV DÖRRAR OCH LÅDFRONTER till din förvaring sätter rätt ton i dina rum. Vi erbjud-
er måttanpassade garderobsdörrar och lådfronter i samma färger som våra kök. På så sätt kan 
du enkelt matcha förvaringen i hela hemmet eller välja fritt efter tycke och smak.  

Stilfull förvaring. 
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DU KANSKE VILL HA ETT KÖK MED WOW-KÄNSLA stilrent, lantligt 
eller urbant. Eller kanske bara ett lite mer diskret. Vi har en mängd  
olika färger och stilar i form av släta och mönstrade köksluckor att  
välja mellan. Du kanske vill förändra intrycket i ditt kök utan att egent-
ligen göra något alls – byt beslag! Handtag och knoppar smyckar dina 
köksluckor och lådor som inget annat. Välj ut en, eller varför inte flera 
favoriter och byt när lusten faller på. 

Nu är 
det upp 

till dig att 
välja!
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01 Antikvit 

02 Dimma 

03 Gnejs 

04 Kamomill 

05 Kanel 

06 Kattfot 

07 Norrek 

08 Renlav 

09 Skiffer 

 

10 Syrén 

11 Tjära  

12 Äggskal 

13 Kollektion Pastell 

Färger.
Mer inspiration och bilder hittar  

du på harjedalskok.se

01 02

09

04

05 06 07 08

10 11

03

12

13
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01 E6 

02 Funäsdalen 

03 Grefs fyrkant 

04 Lia

05 Lia fyrkant 

06 Ljusnan 

07 Ramundberget 

08 Ruet

09 Skars 

10 Skars fyrkant 

11 Slät 

12 Slät R3

Mönster.
Gå in på harjedalskok.se för mer inspiration. 
Våra köksexperter visar dig gärna exempel 

under hembesöket. 

03

11

06

10

02

0504

0908

01

07

12
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01 Funäsdalen 

02 Hamra 

03 Lia fyrkant 

04 Lia

05 Ljusnan 

06 Ramundberget 

07 Skars fyrkant 

08 Skars

Vitrinluckor.
Vi har varianter som passar alla typer  

av kök. Stora stilrena rutor eller lantligt  
med spröjs – du väljer!

01

04

07

02

05

08

03

06

Finns med 1 ruta.

Finns med 1 ruta.

Finns med 1, 4, 6,  
eller 8 rutor.

Finns med 1, 4, 6,  
eller 8 rutor.

Finns med 1, 4, 6,  
eller 8 rutor.

Finns med 1, 4, 6,  
eller 8 rutor.

Finns med 1, 4, 6,  
eller 8 rutor.

Finns med 1 ruta.

56 57



01 Bro 

02 Sun 

03 Bull

04 Stjärna

05 Antik

06 Rustik 

07 Form

08 Rak

09 Kvadrat

10 Näpen

11 Norm 

12 Sober 

13 Eka

14 Klassisk

15 Knarr

För senaste nytt och mått på våra handtag 
och knoppar – gå in på harjedalskok.se

01

06

08 09

05

07

02

04

03

Järn, rostfri look.

Mässing, järn.

Rostfri look, krom.

Rostfri look, tenn. Svart, rostfri look.Rostfri look.

Mässing, förnicklad.

Rostfri look.

Rostfri look.

Rostfri look. Rostfri look, mässing.

Rostfri look, mässing, järn. Mässing, järn.

Rostfri look, krom, 
mässing, svart, vit.

Zink, antik.

10 1211

13 1514

Handtag.
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Fasetterad glasknopp med kromad fot.

01 Skål Krom 

02 Greppa 

03 Knopp

04 Pastill

05 Glas Diamant 

06 Glas Kristall

07 Oas

08 Porslin Förnicklad/Tenn

0201

03

05

07 08

06

Förnicklad.

Tenn, rostfri look.

Knopp i vit porslin och förnicklad  
eller tennad topp. 

Mässing, rostfri look,  
svart, vit.

Rund glasknopp med kromad fot.

Mässing, krom,  
tenn, rostfri look.

Tenn, mässing,  
krom, rostfri look.

04

För senaste nytt och mått på våra handtag 
och knoppar – gå in på harjedalskok.se

Handtag.

60 61



OAVSETT OM DU VILL HA VACKERT TRÄ eller lättstädad 
plast så har vi köksinredning som gör det både enklare 
och roligare att laga mat. Så glöm inte bort inredningen, 
den kommer att göra dig glad i många år framöver. 

Mer av vår inredning hittar du på harjedalskok.se

Ordning och  
reda i skåp och 
lådor? Gå in på  
harjedalskok.se

Glöm inte insidan!

Fint inuti.
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OAVSETT HUR DINA KÖKSDRÖMMAR 
ser ut kan vi hjälpa dig att förverkliga 
dem. Hela vägen från din idé till den  
sista förvaringsdetaljen. För att hitta just 
det rätta köket är svårt. Så att ta hjälp av 
en köksexpert som kommer hem till dig 
och visar hur du enkelt kan förnya ditt 
kök med måttanpassade köksluckor och 
moderna lådsystem på dina befintliga 
skåpsstommar – det är smart. 

 Allt du behöver göra är  
 att bjuda på en kopp kaffe. 
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Hembesöket är alltid gratis  
och förutsättningslöst! Hembesöket  

– steg för steg.
1.

2.

3.

4. DU FÅR ETT PRIS PÅ DITT NYA KÖK 
Självklart får du ett exakt pris på din nya kökslösning efter att 
våra köksexperter har mätt färdigt. Tänk på att vi har flera olika 
betalningsalternativ att erbjuda dig.

VÅRA KÖKSEXPERTER MÄTER  
Du kanske vill ha kökslådor istället för skåp eller bara djupare 
lådor för bättre förvaring. Ingenting är omöjligt utan allt går 
att lösa. Våra köksexperter kan ge dig bra tips samtidigt som 
de mäter upp allt på plats hemma i ditt eget kök.

VI TAR EN FIKA 
Vilka handtag och lådor passar bäst ihop? Blir ditt kök snyggast 
med ljusa eller mörka luckor? Vilka färger finns att välja på när du 
förnyar ditt kök? En köksexpert besöker dig hemma i ditt kök 
och hjälper dig med besluten över en kopp kaffe.

DU VÄLJER DESIGN  
Vi presenterar luckor, lådor och inredning så att du enkelt kan 
välja design, färg och mönster. Vid hembesöket visar vi också 
de senaste nyheterna och de mest moderna lådsystemen och 
gångjärnen som finns på marknaden.
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Ett nytt kök  
planeras bäst  

hemma. 

Vi finns över hela landet från Riksgränsen i norr till  
Smygehuk i söder. Vi besöker dig där du bor. Självklart är  

hembesöket förutsättningslöst och kostnadsfritt. Ring eller  
maila oss så bokar vi in en tid som passar dig. 

Vi finns nära dig
– var du än bor.

Finland +358 400 215 182 
Norge +47 55 25 70 05

Finland asiakaspalvelu@harjedalskok.fi 
Norge info@herjedalskjokken.no

Finland harjedalskok.fi 
Norge herjedalskjokken.no

kundcenter@harjedalskok.se020-290 500 harjedalskok.se<

Psst! Vill du ha mer köksinspiration? Gå in på 
harjedalskok.se eller följ oss på Facebook & Instagram.




