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VI HYLDER  
DET GODE LIV

/ DERFOR BYGGER VI KØKKENER 

/ Det er de små øjeblikke, der gør livet stort. Når 
hele familien har mel på næsen, og der dufter 
af nybagte boller. Når venner dukker op, og en 
kop kaffe bliver til snak til den lyse morgen. Når 
spisebordet er fyldt med sultne fodbolddrenge. 
Når morfar fortæller røverhistorier, så ungerne 
sprutter af grin. Og når vi nyder stilheden med 
dagens sidste kop kaffe - og siger godnat.

JKE Design hylder det gode liv. Og det er derfor, 
vi bygger køkkener. For det er i køkkenet, livet 
leves. Vi har bygget og monteret køkkener i mere 
end 45 år, og vi ved, hvordan man skræddersyr et 
køkken, så det støtter op om hverdagens små ud-
fordringer og livets store sammenkomster. JKE 
Design forener innovative produkter med godt 
gammeldags håndværk i et fleksibelt sortiment. 

I denne bog får du et kig ind i forskellige liv i forskellige køkkener fra JKE Design.

God fornøjelse.
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/ For os er det ikke nok, at et køkken kan 
vises frem og ser godt ud. For køkkenet er 
ikke som alle andre rum. Det er i køkken-
et, at den sjove del af festen – og den sjove 
del af livet – foregår. Køkkenet er ankeret i 
familiens liv.

Derfor går JKE Design højt op i at skabe et 
køkken, der fletter sig ind i dit liv og bliver 
det naturlige omdrejningspunkt 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 indrammer dit gode 
køkkenliv. Et køkken, der både lever op til 
dine drømme og til din dagligdag.

Et godt køkken er indrettet til netop dit liv. 
Derfor har vi et fleksibelt sortiment, hvor 
næsten alt kan lade sig gøre, og derfor bru-
ger vores køkkenkonsulenter lang tid på 
at snakke med dig om, hvordan du bruger 
dit køkken. Vi synes, at et godt køkken skal 
holde i mange år, derfor holder vi fast i høj 
kvalitet og godt håndværk. Vi laver dit køk-
ken på vores fabrik i Nordjylland og giver 
dig 25 års funktionsgaranti*. Og så synes vi,  
at dit nye køkken skal være nyt! Derfor  
giver JKE Design dig de seneste trends og de 
nyeste innovative løsninger.

I dette katalog ser du kun ægte billeder fra 
ægte køkkener, hvor livet leves. Vi tager 
dig med ud på besøg i de mange forskel-
lige hjem i Skandinavien, hvor vi har skabt 
rammen om godt køkkenliv – lige fra det 
elegante landkøkken hos hestefamilien til 
Ronjas nordiske køkken, der vandt konkur-
rencen ”Norges vakreste hjem 2014”. 

Du kommer også med hjem til en køk-
kensnak hos Lars Juul-Mortensen, der er 
chefkonditor på Danmarks nok bedste kon- 
ditori, La Glace, og med på besøg hos  
familien Mengers, der udlever en gammel 
køkkendrøm og har åbnet kaffebar i deres 
eget hjem.

Velkommen til JKE Design.

GODE 
KØKKENER  
TIL ET GODT LIV

* Læs mere på side 178.

1970 2015

M
E

D
 K

Æ
R L I G H E D  &  G O D T  H Å N

D
V

Æ
R

K

G
O

D T  K Ø K K E N L I V

ÅR

7.



HOS / FAMILIE PÅ FIRE

STED / AARHUS

DESIGN / RIMINI WHITE / REOLER I TREND-FARVEN CAFÉ LATTE

MULIGHEDER / HVID OG 14 NYE FARVER / REOLER I 6 TREND-FARVER  

ELLER MALET I 2500 FARVER ELLER 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM KOMPOSITSTEN, CARRARA 

VASK / DFI-GEISLER CORE RANGE, AQUA A1, ANTRAZIT

ARMATUR / HANSGROHE

HVIDEVARER / SIEMENS

EMFANG / EICO, JULIETTE PEARL

Familien i Aarhus har renoveret en villa 
fra 40’erne og skabt et personligt og char-
mende udtryk ved at mikse stilrent design 
med originale elementer fra huset, som rå 
murstensvægge og afhøvlede trægulve. 
Resultatet er en moderne familiebolig, der 
fortæller husets historie. En særlig detal-
je er glaspladen i gulvet, som giver kig til 
vinkælderen.

Familien har skabt et elegant samspil mel-
lem køkken og stue. De dele af køkkenet, 
der vender mod stuen, er afsluttet med 
reoler, som bruges til nips og kogebøger. 
Reolerne har en varm Café Latte-brun, som 
giver kontrast til det hvide og spreder en 
hyggelig stemning.  

Familien elsker, at det åbne køkken giver 
mulighed for at sidde og vende dagen eller 
spille spil med børnene, samtidig med at 
der laves mad.

PLADS TIL DET GODE LIV
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Familien har valgt en bordplade i kompositsten med 
marmor-look, som er både har et smukt spil og er yderst 
praktisk. Læs mere om kompositsten på side 172.

Den Café Latte-brune farve  i reolerne er en af JKE Designs  
udvalgte trend-farver, som  kan tilvælges gratis på  
udvalgte modeller.
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NORDISK LETHED  
MED INDUSTRIEL KANT
/ EN STORSLÅET UDSIGT TIL FJELD OG FJORD FRA ALLE VINDUER UNDER-
STREGES AF ET STILRENT, HVIDT KØKKEN KRYDRET MED RÅ DETALJER. 

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. 

HOS / INGER-LISE OG ELDAR LILLEROVDE

STED / LEINØY 

DESIGN / SIENA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 40 MM BETON, FARVE 210

VASK / AQUA B1, SORT

ARMATUR / TAPWELL, EVO 176, BØRSTET KROM

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / BRYGGERS SIDE 87 OG SOVEVÆRELSE SIDE 126

10.
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Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  

vælge mellem 2.500 farver. 

13.



HOS / CHARLOTTE OG ALEX VILLADSEN

STED / NIBE

DESIGN / SIENA HVID OG RIVA SORT EG MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

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 

SE MERE / BAD SIDE 101  

JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.

14.



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 sam-
men. Har man behov for at trække sig lidt tilbage, kan man nyde en kop kaffe i køkkenets 
hyggekrog med indbygget espressomaskine. 

Omkring kogezonen har familien valgt en keramik  
bordplade, der tåler skarpe knive og varme gryder. 

Madvarer og køkkenmaskiner er altid lige ved hånden  
i det rummelige viktualierum bag køkkenet.

15.



NORGES VAKRESTE HJEM 
I et af Tromsøs allerførste funkishuse fra 1938 har Ronja Worum og Rudi Thomassen ind- 
rettet sig med nordisk design krydret med industrielle elementer som værkstedslamperne, 
der er inspireret af gamle skandinaviske håndværkstraditioner, Vipp-spanden og en stor 
vask med industri-vandhane. 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, sort emhætte og eksklusiv sort eg på de køkkenlåger, der vender  
ind mod stuen. Bag tavledøren, der bruges til børnenes tegninger og som huskeseddel til 
indkøb, 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.

16.



HOS / RONJA WORUM OG RUDI THOMASSEN

STED / TROMSØ

DESIGN / SIENA HVID HØJGLANS OG RIVA SORT EG MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, KOMPOSITSTEN, GLACIAR, POLERET 

VASK / BLANCO, SUBLINE 700, SILGRANIT, HVID

HVIDEVARER / MIELE

EMFANG / RØROS METALL, TO STK CILINDRO 37, SORT

17.
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NATURELSKERNES  
FEINSCHMECKER KØKKEN 
/ FUNKISVILLAEN I AARHUS HAVDE I EN ÅRRÆKKE VÆRET BRUGT  
SOM ADMINISTRATIONSBYGNING FOR UNIVERSITETET. 

JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.

19.



Én model – mange udtryk. Se Siena i stilren hvid på  
side 10 og i eksklusiv brun eg på side 108.

20.



M
ed de oprindelige tegninger fra 1934 i 
hånden har Luise Lyngby og Rasmus Kjær 
renoveret hele bygningen til en pragt-
fuld bolig anno 2014. Indretningen er ført  
tilbage til de originale rum, og det store 
køkken-alrum breder sig i det oprindelige 
køkken og spisestue. 

Der er ofte gæster i køkkenet, og Luise og 
Rasmus laver rigtig meget mad. Derfor har 
parret prioriteret praktiske løsninger og 
høj kvalitet. Ovnen er hele 90 centimeter 
bred og placeret i ergonomisk højde midt i 
skabsvæggen. En af de detaljer, der får kon-
trasterne til at spille sammen, er det unik-

ke spisebord, hvor træet har fået lov at stå 
i sin naturlige pragt. Bordet er lavet af fire 
meter lange og 150 år gamle egeplanker, 
som parret har fundet hos Lundeborg Træ 
på Fyn. Rasmus har omhyggeligt slebet og 
behandlet bordet, så det tåler hverdagen  
i et køkken. Luise og Rasmus har to store 
fælles passioner: byggeri og natur. De arbej- 
der begge i byggebranchen, og Rasmus er 
ivrig trofæjæger, så parret har rejst i store 
dele af verden på jagt. 

De to interesser forenes i køkkenet, som 
er fyldt med god stil og gode indretnings-
detaljer, samtidig med at naturen ses i 
materialerne. Låger og skuffefronter er i 
sort eg, hvor træets diskrete struktur for- 
nemmes under den sorte overflade. 

HOS / LUISE LYNGBY OG RASMUS KJÆR

STED / AARHUS

DESIGN / SIENA SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / DFI-GEISLER, NATURSTEN,  

NERO ASSOLUTO, MATSLEBET

VASK / INTRA, NEMO N100, ONYX

ARMATUR / VIPP

HVIDEVARER / SIEMENS OG WITT BORDEMHÆTTE 

SE MERE / BRYGGERS SIDE 88  

OG BADEVÆRELSE SIDE 115
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Maria Mulbjerg er restaurantchef, og hun 
nyder også at bruge mange timer i køkken-
et derhjemme. Hun betegner sig selv som 
lidt af en udstyrsnørd, og derfor var det vig-
tigt med et stort, funktionelt køkken med 
plads til alt køkkenudstyr og samtidig god 
plads til at lave mad. Hun er især glad for, 
at køkkenøen er så stor, at Mads kan sid-
de med computeren eller en kop kaffe og 
snakke, mens hun kokkererer.

Mads og Maria gik efter et køkken, hvor 
elementerne skaber rummet. De ønskede  
variation i materialerne og et stilrent 
udtryk. Parret har kombineret den levende 
og naturlige brune eg med den stramme og 
enkle sorte eg i et varmt, enkelt og eksklu- 
sivt udtryk. Den eksklusive naturlige stil 
understreges af en tynd bordplade i kera-
mik og detaljer i kobber.

NATURLIGE  
MATERIALER  

I SKARPT DESIGN
Quooker-vandhanen giver dig kogende vand  
med det samme. Det er praktisk til blanchering,  
kaffe, sutter, rengøring og meget andet.

HOS / MARIA MULBJERG OG MADS THIMSEN

STED / DRAGØR

DESIGN / SIENA SORT EG OG  

RIVA BRUN EG MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CERAMICS,  

BASALT BLACK, MED SVÆV 

VASK / BLANCO, SUBLINE 500, SILGRANIT

ARMATUR / QUOOKER, TWIN NORDIC, BØRSTET KROM

HVIDEVARER / SIEMENS OG NEFF   

SE MERE / BADEVÆRELSE SIDE 108
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En kobberstang med kroge til potter og pander skaber 
stemning og fortæller, at dette er et køkken, der bruges. 

23.



FUNKISINSPIRERET 
FORMSPROG
I køkkenet i den funkisinspirerede villa i Nord-Trøndelag i Norge er form og funktion smeltet sammen i et simpelt, men smukt form-
sprog, 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 FEM

STED / STEINKJER

DESIGN / SIENA HVID LAMINAT OG HVID EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET,  

GRIBELISTER I FEM TRÆSORTER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 20 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / DFI-GEISLER, CORIAN VASK MED STÅLBUND

ARMATUR / BLANCO, LINUS-S, KROM

HVIDEVARER / GAGGENAU

Du kan ændre køkkenets udtryk mar-
kant med små detaljer. I dette køkken 
giver gribelisten i eg et lille pift varme 

til det hvide køkken. Du kan også 
skabe en grafisk stil med hvid og 

gribelister i sort eg, eller maskulin 
varme med sorte låger  

og gribelister i varm eg. 

Laminatoverflade er optimalt i et travlt køkken.  
Det tåler det meste uden at ridse og er  

nemt at rengøre.

24.
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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 Val-
vatne og er i færd med at opdatere til sin 
egen stil. 

Huset har mange synlige træflader på væg-
ge og gulve og for at understrege husets 
sjæl har Arnhild valgt et køkken i hvid eg, 
som har træets varme spil i et stramt de-
sign. 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, og her ender Arnhild med computer-
en, hvis der er overarbejde.

OPDATERET  
BARNDOMSHJEM

Arnhild er særligt gad for jalousiskabet  
og de dobbelte hjørneskuffer, der rummer meget og  

udnytter hjørnerne optimalt. 

Se JKE Designs store udvalg  
af skuffer på side 142.

Én model – mange udtryk.  
Se Savona i maskulin sort eg på side 107.
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HOS / ARNHILD MYKLEBUST OG ARNE VALVATNE

STED / STORD 

DESIGN / SAVONA FINER HVID EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

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

27.



CHEFKONDITORENS 
SMAGFULDE 
MADVÆRKSTED

/ JKE DESIGN HYLDER DET GODE LIV – OG DET FOREGÅR SOM OFTEST I KØKKENET. TAG MED PÅ 
BESØG I KØKKENET HOS LARS JUUL-MORTENSEN, DER TIL DAGLIG ER CHEFKONDITOR PÅ DET  
TRADITIONSRIGE CONDITORI LA GLACE I KØBENHAVN. 

NÅR CONDITORI LA GLACE LUKKER SIN KLASSISKE BUTIKSDØR EFTER AT HAVE SERVERET DAGENS 
SIDSTE STYKKE LAGKAGE, SPADSERER LARS MOD DET RÅ VESTERBRO OG OP I SIN HERSKABSLEJ- 
LIGHED, HVOR LEGEN MED SMAG OG GODE RÅVARER FORTSÆTTER I ET NYT KØKKEN, HVOR ET  
UTRADITIONELT MATERIALE SKABER PERFEKT BALANCE MELLEM FUNKTIONALITET OG HYGGE. 

Byens pulserende liv med masser af an-
sigter, brosten, trafiklyde og den svage 
buldren fra S-toget fortsætter lige op til  
hovedøren. Men indenfor i den store her- 
skabslejlighed findes roen. Skuldrene sæn- 
kes, når man træder ind i den lyse lejlighed 
med den varme stil. Her er etniske tæpper, 
varme træsorter og skulpturelle planter 
kombineret med stramt 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. 

La Glace – Danmarks ældste konditori
Conditori La Glace på Skoubogade ved 
Strøget i København er Danmarks ældste, 
og nok også bedste konditori, og hver efter-
middag står kageelskere i alle aldre og fra 
hele verden i kø for at få en plads ved et af 
runde borde i det  gamle konditori. Siden 
1870 har La Glace serveret det ypperste in-
denfor konditorfaget. Mest kendt er stedet 
for sin Sportskage. Sportskagen blev lavet 
første gang til en teaterforestilling i 1891, 
opskriften er gået i arv, og kagen er blevet 
serveret på La Glace hver dag lige siden. 

La Glace betyder ’is’, og konditoriet var det 
første, der serverede is for menigmand i 
København. De første mange år blev isen 
rørt ved håndkraft og kølet af isblokke, men 
da konditoriet fik elektricitet i 1924, fik det 
også en elektrisk ismaskine, som overtog 
det tunge arbejde. Den smukke maskine fra 
1924 laver stadig al den is, der serveres i La 
Glace. 
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Selvom konditoriets trædisk, gamle skilte, stuk og sølvkaffekander emmer af en svunden 
tid, byder menukortet både på klassikere som Sarah Bernardt og Georginelagkage og 
nyere specialiteter med lakridschokolade og græskarmarengs og på en kage helt uden 
gluten og laktose. Det mere end 140 år gamle konditori er også en del af moderne dansk 
design. Under den københavnske modeuge skaber konditorerne et nyt stykke bagværk i 
samarbejde med en dansk designer, som samtidig udstiller et af sine designs i vinduet i 
Skoubogade. 

Chefkonditoren privat
Lars har, helt fra han var dreng, vidst, at han ville lave noget med mad. Lige fra skoletiden 
har han lavet mad, bagt og eksperimenteret i køkkenet og drømte om at blive kok, bager 
eller konditor. Et fritidsjob i en bagerforretning førte til en læreplads, og bageruddannel- 
sen blev efterfulgt af konditoruddannelsen. Siden tog Lars til Østrig, hvor han var kondi-
tor på Hotel Sacher, der er verdenskendt for klassikeren Sacher torte fra 1832. Hjemme i 
København igen blev Lars dessertkok på et af bedste spisesteder i 1990’ernes København, 
Restaurant Olsen, der var ledet af Nikolaj Kirk, inden 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 kommer hjem. Han elsker at bruge 
tid på madlavning og eksperimentere ved køkkenbordet. I sit nye køkken fra JKE Design 
laver 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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Netop nu er Lars særlig optaget af at bage 
italiensk brød og pizza på en nyindkøbt piz-
zasten, som giver lyst til at eksperimetere. 
I dag står den dog på konditorkunst: nød-
demacarons lagt sammen med nougatga-
nache og friske hindbær og til sidst pyntet 
med guld – Lars’ egen opskrift. Macarons 
er en af La Glace’ specialiteter. Konditoriet 
var et af de første, der tog den franske spe-
cialitet op for 14 år siden, og Lars har selv 
lært den svære macaron-kunst på konditor-
skole i Paris. Macarons kræver grundighed 
og omhu, men kan sagtens laves hjemme i 
køkkenet. 
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Hygge skaber trivsel
Med sin baggrund som konditor havde Lars klare krav til sit pri-
vate 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 kogen-
de 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 rummet. Det bliver et sted, man kan koble 
af og lade op. 

Hyggen og varmen er elegant indarbejdet i en designdetalje 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 stil-
rene. Rusten har et rustikt udtryk, der er doseret netop tilpas til at 
tilføre varme og hygge til rummet uden at dominere. Rustfladerne 
er brugt som vindueskarme i stuen, som stænkplader i køkkenet, 
rundt om brændeovnen og som vægge i brusenichen. De rustne 
jernplader er specialfremstillet af en smed og er lakeret så grun-
digt, 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. 
Om sommeren kan chefkonditoren fra La Glace nyde sin kaffe i 
køkkenet, mens eftermiddagssolen og byens lyde stille flyder ind 
over gulvet. 

Find opskriften på chefkonditorens macarons på jke-design.dk

HOS / LARS JUUL-MORTENSEN

STED / KØBENHAVN

DESIGN / RIVA LINE HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

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

EMFANG / EICO, SWEET 85P, WHITE

SE MERE / BADEVÆRELSE SIDE 106
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SMÅT, MEN
EKSTREMT GODT
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 / ROMA HVID

MULIGHEDER / SOM VIST

BORDPLADE / DFI-GEISLER,  

12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / INTRA QUADRA 500TH

ARMATUR / QUOOKER,  

NORDIC SQUARE, BØRSTET KROM

HVIDEVARER / SIEMENS OG AEG

Hos JKE Design kan du få sokler  
med diskret smigsamling uden  
synlig endekant.
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LUKSUS 
I LIGE LINJER
/ ESPEN BREVIK HAR SAMLET INSPIRATION TIL  
FAMILIENS NYBYGGEDE LUKSUSVILLA I SANDNES  
I NORGE PÅ UTALLIGE REJSER. ISÆR STILEN FRA  
EKSKLUSIVE BOLIGER OG HOTELLER I CALIFORNIEN  
ER BRAGT MED HJEM OG BLANDET MED NORDISK  
MINIMALISME OG LIGE LINJER I DEN STORE  
UDSIGTSVILLA. 
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Husets arkitektur har moderne stramme linjer, hvide vægge og store glaspartier, 
der ophæver skellet mellem inde og ude. Arkitekturen spejles i køkkenet, hvor 
hvide højglanslåger med diskrete stålgreb har samme rolige symmetri, lige  
linjer og store hvide flader. En eksklusiv bordplade i Corian smyger sig helt fra 
de brede gulvplanker op over køkkenøen med komfur og vask og ender i en 
broløsning, der fungerer som spiseplads. 

Espen interesserer sig for god vin, og intet mindre  
end tre vinskabe sørger for, at henholdsvis hvidvin,  

rødvin og champagne altid har  
den rette temperatur. 

HOS / CARINA HAUGAN OG ESPEN BREVIK

STED / SANDNES

DESIGN / RIVA LINE HVID HØJGLANS

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND,  

MALET: VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG  

2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / CORIAN, CAMEO WHITE

VASK / BLANCO, CLARON 700-IF/A

ARMATUR / MORA, STYXX

HVIDEVARER / SIEMENS OG MIELE

Hos JKE Design er højglanslåger lakeret  
med polyurethanlak, som giver høj glans  

og er ekstremt slidstærk.
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HOS / KIRSTI OG JON LARSEN

STED / DRAMMEN

DESIGN / RIVA LINE SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT,  

TREND, MALET

BORDPLADE / DFI-GEISLER,  

12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / BLANCO, CLARON 700

ARMATUR / NIBU, BØRSTET

HVIDEVARER / SIEMENS

M O D E R N E

MØDER 
RUSTIK

I Kirsti og Jon Larsens hus i Drammen træk-
ker køkkenet i sortbejdset eg, det rustikke 
træbord og lammeskindene på træbænken 
naturen helt ind i køkkenet. Husets moder- 
ne arkitektur får modspil af parrets per-
sonlige 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 kaffemaskine højt på øn-
skelisten. Espressomaskinen fra Siemens 
blev integreret i et af køkkenets højskabe, 
så Jon og Kirsti nemt kan brygge espresso, 
latte eller cappuccino. Familien har valgt en 
eksklusiv hvid Corian bordplade, der stræk-
ker 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 over-
skabe, til gengæld er overskabene mindre 
end normalt, så de bryder designmæssigt 
og ikke flugter med højskabene.Med høje skuffesider står tingene trygt i skuffen, og  

plastbøtter og låg ryger ikke ud, når skuffen åbnes.
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JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  

træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.

37.



UDSIGT 
TIL GODT KØKKENLIV
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Kim og Charlotte elsker at 
lave mad. De udvælger 
få gode råvarer og sætter 
dem sammen i enkle au- 
tentiske retter med et lille 
overraskende twist. Det 

samme gælder indretningen af deres nyop-
førte udsigtsvilla i Stensballe ved Horsens: 
De bedste materialer og produkter er sat 
sammen til en enkel og eksklusiv stil med 
rå detaljer og overraskende twists. 

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

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

HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK

STED / HORSENS

DESIGN / RIVA HVID OG RIVA SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND,  

MALET: VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG  

2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER,  

12 MM KOMPOSIT, GLACIAR

VASK / BLANCO, SUBLINE 500, ANTRAZIT

ARMATUR / VOLA, KV1

HVIDEVARER / GAGGENAU

EMFANG / EMHÆTTE FRA THERMEX, METZ MAXI

SE MERE / BADEVÆRELSE SIDE 110
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JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.
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STEMNING PÅ  
TOPPEN AF BAKKEN
En smuk gammel smedejernsport mellem høje træer byder velkommen til den char- 
merende 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 charmerende og harmonisk miks mellem moderne designmøbler og 
villaens oprindelige stil med sildebensparket, stuklofter, jernsprosser i vinduerne og en 
antik svensk porcelænsovn. For Bettina og Claus opstår det gode køkkenliv, når de i week-
enden er samlet om køkkenøen med deres tre store børn og i fælleskab snitter, sludrer og 
steger til søndagsmiddagen.

HOS / BETTINA OG CLAUS NIELSEN

STED / BRØNDERSLEV

DESIGN / RIVA FINER SORT EG OG RIVA SORT EG  

MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

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

SE MERE / BADEVÆRELSE SIDE 103
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MED UDSIGT TIL HJELM 
Det stråtækte sommerhus i første række til vandet er netop blevet udvidet, så det kan rumme flokken af børn og børnebørn. Køkkenet er 
forvandlet fra et mørkt rum uden vinduer til et lyst og indbydende samlingspunkt, der binder husets to dele sammen med lange linjer 
og god arbejdsplads. Annette arbejder helst omkring kogepladen, hvor arbejdshøjden er lavere, mens Poul nyder højden og udsigten til 
øen Hjelm og færgerne på den anden side.

HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ OG POUL FREDERIKSEN

STED / EBELTOFT

DESIGN / RIVA HVID OG HVID MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM EG, HVID OLIE 

VASK / CORE RANGE, AQUA B, ANTRAZIT

ARMATUR / GROHE

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / BAD SIDE 104 OG GARDEROBE SIDE 123

Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  
vælge mellem 2.500 farver. 
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ROOF-TOP KØKKEN
/ NÅR MAN HAR UDSIGT OVER VANDET, SKAL UDSIGTEN KUNNE NYDES 
FRA DET RUM, MAN ER MEST I: NEMLIG KØKKENET.  

Derfor vendte Tilde og Anders planløsningen på hovedet med et stort køkken-alrum på første sal 
med udgang til knap 100 m2 tagterrasse og udsigt over Horsens fjord. Anders og Tildes stil er funk-
tionel med personlighed. De har indrettet sig med et stilrent, grebsfrit køkken og bløder det strin-
gente udtryk op med en rå bordplade i beton, skulpturelle planter og farveklatter, som eksempelvis 
de to turkise Tolix-stole.   

HOS / TILDE OG ANDERS JUEL

STED / HORSENS

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 40 MM BETON, FARVE 210

VASK / BLANCO, CLARON 700

ARMATUR / HANSGROHE OG QUOOKER NORDIC ROUND

HVIDEVARER / GAGGENAU, SIEMENS

EMFANG / THERMEX 

KUNST / RUNE CHRISTENSEN

SE MERE / BADEVÆRELSE SIDE 111
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Tre store døre kan skydes til 
side, så tagterrasse og køk-
ken-alrum i sommermåned-
erne flyder sammen til ét 
stort rum. Køkkenets hjerte 
er øen med betonbordplade, 

hvor der både laves mad, læses lektier og 
drikkes vin, når der er gæster. 

Hos JKE Design går lågerne helt tæt 
på hvidevarerne, så du slipper for 
”blændstykker”.
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Da Lene Kortbæk og Jesper Saaby tegnede 
deres nye hus på Mors, var det køkkenet, 
de gjorde allermest ud af. For de vidste, 
at køkkenet ville blive knudepunktet for 
dagligdagen i deres aktive familieliv, der 
både tæller egen vognmandsforretning 
og tre børn med hver sine fritidsinteresser. 

Der bliver lavet lektier, tegnet, lavet mad, spist, hygget, snakket, 
festet og planlagt i køkkenet, der har udsigt til vognmandsfor-
retningens gårdsplads, så man kan holde øje med besøgende og 
af- og pålæsninger. 

Lene fik stor hjælp fra JKE Design til at ramme præcis den indret-
ning og stil, hun drømte om. Familien har en enkel og minimalis-
tisk stil med grundfarverne sort og hvid, som piftes op med pang-
farver og abstrakte værker af kunstneren Birgit Kortbæk, der er 
Lenes søster. 

KNUDEPUNKT  
I EN TRAVL FAMILIE

Se JKE Designs store udvalg  
af skuffer på side 142.
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HOS / LENE KORTBÆK OG JESPER SAABY

STED / SOLBJERG

DESIGN / RIVA NEW DESIGN HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM KOMPOSITSTEN, GLACIAR

VASK / BLANCO, DALAGO 6, ANTHRAZIT 

ARMATUR / THERMEX, TRIOTAP, KROM

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / BØRNENES BADEVÆRELSE SIDE 120

Hos JKE Design går lågerne helt tæt 
på hvidevarerne, så du slipper for 

”blændstykker”.
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Fenix – den teknisk intelligente  
overflade

Slip for fedtede  
fingre på lågerneI N N O V A T I O N

EST. 1970
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Ny teknologi har gjort det lidt nemmere at være børnefamilie. Fenix 
er en ny intelligent laminat overflade udviklet til et aktivt køkkenliv: 
Lågen er ekstra modstandsdygtig overfor ridser og slag. Og så slipper 
du 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 i sort og hvid er en nyhed i serierne Riva,  
Savona, Siena og Stella og findes også som bordplade.

Grebsfrit køkken – også højskabene

De helt rene linjer uden greb giver et 
stilrent og let udtryk i køkkenet og er 
en stærk trend. Uden synlige greb bliver 
køkkenet mere diskret og fremstår som 
et møbel i alrummet. I small-space 
boliger giver det grebsfri køkken mere 
visuel plads. 

I det grebsfrie køkken åbnes skuffer og låger nemt med et lille 
puf, og du kan vælge mellem flere grebsfri løsninger: Click-up er 
en enkel mekanisk løsning, der skubber lågen op, mens Tip-On og 
Servo-Drive bruger fjeder eller el til at give dig en let og glidende 
åbning af skufferne med bare et puf. På højskabe er grebet indbyg-
get på bagsiden af lågen, så det er skjult, men nemt fanges med 
fingerspidserne. 
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En ny stærk trend er markante træstruk-
turer. Træ i alle nuancer er på vej 
tilbage til køkkenet, men strukturen er 
mere grov og rå, end vi har set tidligere. 
De markante træstrukturer kan sættes 
sammen med andre grove teksturer, 
som betonlignende overflader på 
væggene og tekstiler, der får et stort 
comeback. Især mørke trænuancer er 
med til at give køkkenet kant og gøre 
det til et møbel i rummet.

JKE Design har udviklet en serie med nye overflader med markant 
træstruktur til lågemodellerne Pisa og Rimini. Nuancerne spænder 
fra lyst drivtømmer a la New England over naturlig varm eg til  
eksklusive mørke træsorter. Lågerne er lavet med træfolie og er  
perfekte til et langt køkkenliv: slidstærke, nemme at rengøre,  
vedligeholdelsesfri og behandlet med UV-lak, så farvenuancen  
stort set ikke ændrer sig. Serien indeholder også folielåger med  
dybe ensfarvede overflader i mat og blank i samme  
stærke kvalitet.

Markante træstrukturer og mørke  
trænuancer giver køkkenet kant

PISA & RIMINII N N O V A T I O N

EST. 1970
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I det sorte køkken er gyldne metaller 
og marmor både blikfang og 
kontrast. Kobber, guld, messing, 
krystal og marmor i forskellige 
farver spreder en varm og hyggelig 
luksusstemning i køkkenet.

Kontraster er en ny stærk trend i indret-
ningen. Det enkelte materiale træder 
frem og fremhæves, når  det møder sin 
modsætning i en kontrast: blødt og  
varmt træ møder hårde, kolde mate-
rialer som beton, støbejern og skifer. 
Moderne skarpe linjer fremhæves  
med en gammel revnet planke. 

I køkkenet sættes flere farver og materialer sammen 
i samme køkken: Dyb sort sammen med naturlige 
træstrukturer, moderne design mikset med charmerende 
nostalgi, tynde hylder mod en kraftig bordplade eller en 
enkelt mat låge i rækken af højglanslåger. 

Fremhæv med kontraster
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HOS / UDSTILLINGSHUS SØPARKEN

STED / TRANBJERG

DESIGN / PISA WHITE

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS, MØRK STRUKTUR OG 17 NYE FARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT MED SORT KERNE

VASK / FRANKE RBU 480C

ARMATUR / GROHE

HVIDEVARER / SIEMENS
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SKØNHED 
I SORT/HVID 
/ MIDT MELLEM FUGLESANG OG GRØNNE TRÆER VED  
TRANBJERG SØ LIDT UDEN FOR AARHUS DUKKER EN  
STILIG RÆKKE HUSE OP. SØPARKEN I TRANBJERG ER FUNKIS- 
INSPIREREDE RÆKKEHUSE, HVOR NATUREN STRØMMER IND 
AD DE STORE GLASPARTIER. ET ÅBENT OG ENKELT KØKKEN 
UNDERSTREGER, AT VI ER I EN BOLIG ANNO 2015, HVOR RUM 
DEFINERES AF ZONER, OG PLADSEN ER UDNYTTET OPTIMALT.
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ROLIGT OG 
ELEGANT LEVERUM 
/ DA KØKKENET SKULLE FORNYES, FALDT BIRTHE KRUSE FRA GRENAA 
PLADASK FOR DEN MØRKEGRÅ STRUKTUREREDE OVERFLADE I PISA 
MØRK STRUKTUR. DET SMUKKE SPIL I LÅGERNE OPFYLDTE ØNSKET 
OM ET EKSKLUSIVT MØRKT KØKKEN, UDEN AT HELHEDEN BLEV FOR 
KOMPAKT. 

For Birthe er den bedste stund i køkkenet sidst på aftenen, hvor hun dropper sofaen og 
i stedet slapper af og genoplader i køkkenet – gerne med terrassedøren på vid gab. Fra 
køkkenet er der udsigt til familiens store karpedam i haven, hvor et blankt vandspejl og 
smukke vandplanter spreder hygge og ro.  

HOS / BIRTHE OG MORTEN KRUSE

STED / GRENAA

DESIGN / PISA MØRK STRUKTUR

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS,  

MØRK STRUKTUR OG 17 NYE FARVER

GREB / ARCO

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 40 MM LAMINAT, FARVE 6116

VASK / BLANCO DALAGO 6 ANTHRAZIT

ARMATUR / QUOOKER TWIN TAPS,  

NORDIC SQUARE, KROM

HVIDEVARER / NEFF, SIEMENS OG THERMEX

Køkken og spiseområde forbindes elegant med en skænk, 
der er opbygget af samme elementer som køkkenet.
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HOS / EVA KRISTIN NYGÅRD ØSTVIK OG JØRN ØSTVIK

STED / TRONDHEIM

DESIGN / STELLA HVID LAMINAT OG HVID EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM MASSIV ASK OG 12 MM SORT KOMPAKTLAMINAT

VASK / INTRA FRAME, FR975SHXHL

ARMATUR / MORA

HVIDEVARER / SIEMENS

Da indretningsarkitekt Eva Kristin Østvik sammen med 
sin mand, Jørn, overtog hans barndomshjem i Trondheim i  
Norge, besluttede parret sig for at dyrke husets 70’er stil i en 
moderne retro-bolig. Ifølge Eva Kristin får man den bedste og 
mest holdbare stil ved at skabe en indretning, der forholder  
sig til husets arkitektur og karakter fremfor at følge en  
flygtig boligtrend. 

Parret har blandt andet bevaret flere af husets tidstypiske 
mørke træpaneler, men vendt dem på langs og kombineret 
med hvide flader for at skabe harmoni og et mere moderne 
udtryk. Kombinationen af hvide flader og træ går igen i  
køkkenet, hvor den tidsløse model Stella med sine stilrene 
lameller sender en hilsen til 70’erne, samtidig med at den 
matcher en moderne bolig i lys og naturlig nordisk stil.

70’er 
stil ANNO 2015 
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Jalousiskabet i hjørnet åbnes,  
når køkkenet er i brug, og lukkes,  
når der skal være ryddeligt.
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OMDREJNINGSPUNKT  
I FAMILIELIVET 
Linda og Sverre Hvidsten har netop bygget et stort lyst funkishus i tre etager i Sandnes, 
Norge. Midtpunktet i den moderne familievilla er et lyst og indbydende køkken. Parret 
har valgt en enkel og klassisk stil, hvor hvide overflader får et blidt modspil af bordplader 
i olieret eg – et materiale, der går igen i hele boligen. Med et travlt familieliv har det været 
vigtigt for Linda og Sverre at indrette køkkenet meget funktionelt. De køber ind til en 
uge ad gangen og opbevarer varerne i de to køleskabe og i store praktiske skuffer. Parret 
elsker at samle familie og venner til middag, og har derfor valgt to ovne, så de kan byde 
på store menuer. 

HOS / LINDA OG SVERRE HVIDSTEN

STED / SANDNES

DESIGN / FACET HVID

MULIGHEDER / HVIDBØG FOLIE, TREND,  

MALET: VÆLG MELLEM 2500 FARVER  

OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 60 MM EG, HVIDOLIE

VASK / INTRA FRAME FR97SX

ARMATUR / DAMIXA

HVIDEVARER / MIELE ICE

GREB / NR. 6660080
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JKE Designs store sortiment byder blandt  
andet på ekstra høje overskabe, så pladsen  
mod loftet udnyttes optimalt.
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ET STORT 
SORTIMENT  

GIVER PLADS TIL 
PERSONLIGHED

/ DET ER I KØKKENET, LIVET LEVES. VI SYNES IKKE, MAN SKAL LADE SIG 
NØJE MED STANDARDLØSNINGER, MEN DERIMOD GIVE PLADS TIL  

PERSONLIGHED, NÅR MAN INDRETTER FAMILIENS LEVERUM. DERFOR  
FINDER DU DANMARKS MEST FLEKSIBLE SORTIMENT  

HOS JKE DESIGN.

F L E K S I B I L I T E T

EST. 1970
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Danmarks største sortiment
Hvad enten du er til knivskarp grebsfri minimalisme, eksklu- 
sivt design eller et nostalgisk køkken med smukke udskæringer 
og romantiske detaljer, har du ekstra mange muligheder hos JKE  
Design. Du kan vælge mellem 296 forskellige lågemodeller i et 
væld af trænuancer og laminatfarver og dertil kommer 2500  
farver og 2500 højglansfarver.

For JKE Design er det ikke nok, at et køkken kan vises frem og ser 
flot ud. Det er de små detaljer bag lågerne, der mærkes i hverdagen 
og giver et godt køkkenliv. Derfor er vi lidt nørdede med indretning 
og detaljer. Men det skal du kun være glad for. For det giver dig 
et stort udvalg af alverdens detaljer, gennemtænkt indretning og 
masser af muligheder for at gennemføre design og farver helt ned i 
skufferne og om bag lågerne. Hos os finder du smarte detaljer, som 
for eksempel et beslag, der løfter tunge køkkenmaskiner frem og et 
trinbræt gemt i soklen til små kokke. 

Vores dygtige køkkenkonsulenter kan det hele udenad og hjælper  
dig med at oversætte drømme og behov til skuffer, beslag, bord- 
plader og indretning.

Total farvefrihed
Hos JKE Design er der ingen begrænsninger på farvepalletten. 
Overhovedet. Du kan frit vælge mellem 2500 matte farver og 
2500 højglansfarver. Så hvad enten du er til lavmælt latte, varm 
off-white, fræk Ferrarirød eller retroblå a la 1950’erne, kan du finde 
den præcise nuance hos JKE Design. De mest populære farver er 
samlet i et TREND-program, som frit kan tilvælges uden merpris. 

Ét design – to priser
JKE Design ser dit hjem som en helhed. Derfor findes flere af vores 
design i forskellige prisklasser, så du kan gennemføre designlinjen 
i hele boligen, men skalere prisen i fx bryggers eller gæstetoilet. 
For eksempel er Rimini en prisstærk lillesøster til populære Siena 
med samme design, men med færre valgmuligheder. Hvor Siena 
giver næsten uendelige muligheder i træ, i laminat med massiv 
kant, i hvid eller i din yndlings-farve i enten mat eller højglans, 
har vi begrænset Rimini til klassisk hvid. Til gengæld til en yderst 
attraktiv pris. Hos JKE Design får du den bedste løsning, inden for 
de rammer du har. 

Sammen med os kan du skabe præcis det køkken, 
der rummer dit gode køkkenliv.
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/ JKE DESIGN HYLDER DET GODE LIV – OG DET FOREGÅR SOM OFTEST 
I KØKKENET. TAG MED PÅ BESØG HOS CAMILLA OG MICHAEL, HVIS 

MANGEÅRIGE DRØM ENDELIG ER GÅET I OPFYLDELSE. DE KOMBINERER  
DERES TRE STORE PASSIONER, SECOND-HAND INTERIØR, MØDET MED 

MENNESKER OG FAMILIELIVET TÆT PÅ DERES BØRN I ALBI’S KAFFEBAR  
& SECOND-HAND, HVOR FAMILIEN BYDER PÅ KAFFE, NÆRVÆR 

 OG HJEMMEBAG I HJEMLIGE OMGIVELSER.

VELKOMMEN 
TIL FAMILIENS 

KAFFEBAR
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EST. 1970
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Udefra ligner det lidt 
en hyggelig have- 
fest. På græsset for- 
an det gule hus 
står små grupper af  
second-hand have- 
møbler i solen. Store 

og små. Blomstrede, røde, hvide. Et hyg-
geligt virvar, hvor ikke én stol er ny, men 
alle indbyder til at sætte sig ned i solen. 
Oppe fra den gammeldags træveranda fly-
der afdæmpet loungemusik ud over græs-
set og blandes med klirren af kaffekopper 
og små-snak ved bordene. 

Når man træder indenfor fortsætter det 
skæve retrounivers, og man mødes af en 
gammel grøn disk foran en blank karrygul 
kakkelvæg. Borde og stole er vidt forskellige 

ligesom udenfor. Et par gamle bussæder 
ved et sofabord i teaktræ pyntet med friske 
blomster i en orange keramikpotte. Røde 
køkkenstole om et gråt formicabord. I et 
par sekunder ryger man på en tidsrejse til 
et sted i starten af 70’erne. ”Hej, og velkom-
men til,” lyder det ovre fra en stor espres-
somaskine. Vi er i Albi’s Kaffebar & Se- 
cond-Hand i Hornbæk i Nordsjælland. Her 
kan man få kaffe, kage, saft og sandwich, 
og forelsker man sig i den stol, man sidder 
på, eller i vasen i vinduet, kan man købe 
den med hjem. Alle borde, stole og nips er 
til salg.

Familieforetagende
Bag kaffebaren står familien Mengers. 
Camilla og Michael driver kaffebaren, mens 
Mingus på 8 år og Alberte (Albi) på 12 år ny-

der at have mor og far i nærheden hele tid-
en. For Albi’s Kaffebar er indrettet i halvdel-
en af familiens private hus, der ligger midt 
i Hornbæk, 250 meter fra en af Danmarks 
bedste badestrande. Det er Michael, der  
byder velkommen, mens han er i fuld gang 
med at brygge kaffe. Camilla kigger ud fra 
det grønne køkken bag kaffebaren med et 
smil. Bag kaffebarens køkken anes fami- 
liens private køkken-alrum.

Og netop det at være tæt sammen som fami- 
lie og have arbejdsliv og privatliv dør om 
dør var en drømmene bag Albi’s Kaffebar & 
Second-Hand. Drømmen om ikke at skulle 
haste i hver sin retning om morgenen, men 
at være sammen og være hjemme, når 
børnene kommer hjem fra skole. Sådan lidt 
sydlandsk, som Camilla udtrykker det.
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Mødet mellem mennesker
Den familiære varme og nærhed mær- 
kes i hele kaffebaren. Stemningen er laid 
back, og alle gæster får en lille sludder med  
Michael ved disken. De uformelle og umage 
second-hand møbler og overraskende pyn-
teting – som for eksempel en hel reol fyldt 
med PEZ-dispensere – skaber en afslappet 
atmosfære, som gæsterne tydeligvis nyder. 
Camilla og Michael nyder det også. Drøm-
men var netop at skabe et sted, hvor men-
nesker mødes, og skabe et arbejdsliv, hvor 
de selv møder en masse mennesker.

Drømme og planlægning
Idéen om Albi’s Kaffebar & Second-Hand 
har langsomt taget form for Michael og 
Camilla gennem flere år. Siden de mødte 
hinanden på pædagogseminariet for knap 
20 år siden, har de interesseret sig for se- 
cond-hand. I første omgang samlede de 
gamle ting til sig selv, senere begyndte de 
at sælge de mange retrofund på kræmmer-
markeder, indtil drømmen om en decideret 
second-hand butik begyndte at forme sig. 

Da Michael og Camilla samtidig drømte om 
at få mere tid sammen med børnene og få 
et arbejdsliv, hvor de to pædagoger stadig 
møder masser af mennesker, blev idéen 
om Albi’s Kaffebar & Second-Hand født. 
En længere søgen efter det rigtige hus, der 
kunne rumme både kaffebar, butik og pri-
vatliv endte med købet af ”den gule enke” 
midt i Hornbæk. 

Albi’s Kaffebar og second-hand 
er ikke en café, hvor man sidder 

til parade og bliver set på, men et 
sted, hvor sjælen bliver tanket op 

med nærvær, glæde, afslapning og 
naturligvis en god kop kaffe  

og hjemmebagt kage. 
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Køb interiøret med hjem
Stort set alt interiør i kaffebaren er se- 
cond-hand og til salg. Camilla og Michael 
har samlet retroting i mere end 15 år og find-
er tingene på loppemarkeder, på genbrugs- 
pladser og på ferier i udlandet, især i Sve- 
rige. Enkelte gange har de haft svært ved 
at have plads til hele familien i bilen hjem, 
fordi der skulle så mange loppefund med 
hjem også. Der er dog ting i kaffebaren, 
der er meget personlige og ikke til salg.  
For eksempel surfbrættet, der pryder ind-
gangen: Det var Michaels kæreste eje, da 
han arbejdede i Australien i en periode og 
surfede i fritiden. Nu skaber det sommer- 
og strandstemning i kaffebarens have.

Den store disk med små skuffer har tidlig-
ere haft til huse i en boghandel i Gilleleje. 
Familien malede den lysegrøn og opdagede 
til deres store begejstring, at JKE Design 
kan levere elementer i stort set alle farver 
– også netop denne grønne farve. Derfor er 
kaffebarens køkken, som titter frem i døren 
bag disken akkurat samme farve.

Retrostilen går naturligvis igen i familiens 
private køkken-alrum. En storblomstret 
grøn væg med et kæmpestort rødt ”R” af 
metal sætter stilen. Køkkenelementerne 
er nye og designet til at passe ind i second-
hand-stilen. Skuffer og låger har en skøn 
blå farve, og bordpladen har netop det ret-
ro-mønster, de fleste af os genkender fra 
barndommens køkken. Stjernen i rummet 
er spisebordet, der i tidernes morgen har 
været skrivebord i Bank of Memphis i USA 
og er kommet til Hornbæk via Sverige, hvor 
Michael og Camilla spottede det på en ferie.

Familiens kager
Ligesom familien har samlet second-hand 
til butikken i mange år, har Camilla også 
ubevidst samlet opskrifter til kaffebaren 
gennem mange år. Hun elsker at bage, og 
hver dag byder menukortet på sandwich 
i hjemmebagte boller, ”Mingo muffin” og 
”Millas søde overraskelse”, der varierer fra 
dag til dag. Her trækker Camilla på et lager 
af gode opskrifter fra venner og kolleger, 
som hun har samlet gennem årene og  

videreudviklet. Hver morgen klokken seks 
går Camilla i køkkenet og laver hjemmebag 
til dagens gæster. Og lækkerierne serveres  
naturligvis på second-hand tallerkner i  
umage størrelser, der bringer smilet frem 
hos enhver.

HOS / CAMILLA OG MICHAEL MENGERS

STED / HORNBÆK

DESIGN / SIENA MALET, NCS: 2020-B, STØVET BLÅ

DESIGN / SIENA MALET, NCS: 2020-G10Y, STØVET GRØN

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: VÆLG 

MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 20 MM LAMINAT, FARVE 2139

VASK / JUVEL, A480B1

ARMATUR / GROHE CONCETTO

HVIDEVARER / BOSCH
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SPRÆLSK VARME 
I BØRNEFAMILIEN
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Da familien Kjøbli købte 
nyt hus på projektsta-
diet i Ranheim i Norge, 
var de vilde med hu-
sets stil, indretning og 
beliggenheden i et om- 

råde fyldt med liv og andre børnefamilier. 
Men de var ikke vilde med det projekterede  
standardkøkken. De savnede farver, liv 
og personlighed, og derfor gik de til JKE 
Design. Valget faldt på den helt enkle  
Riva-låge i TREND-farven mørk grå, som 
blødes naturligt op med olieret egetræ, der 
er brugt som bordplade på baren og på væg-
gen bag vasken. Det rolige og varme køkken 
får et sprælsk modspil af familiens person-
lige indretning med moderne design, retro-
møbler og naiv kunst.

HOS / HILDEGUNN OG EIRIK KJØBLI

STED / RANHEIM

DESIGN / RIVA NEW DESIGN TREND MØRK GRÅ

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / CORIAN, 30 MM,  

GRAVEL OG MASSIV TRÆ

VASK / BLANCO, ZEROX 500

ARMATUR / BLANCO, LINUS-S, KROM

HVIDEVARER / GAGGENAU

Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  
vælge mellem 2.500 farver. 
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ET VARMT  
MIDTPUNKT
Familien Klevmo-Skrove tæller fire personer, men der er som oftest  
langt flere samlet til spisetiderne. Derfor stod et stort, praktisk og 
smukt køkken øverst på ønskelisten, da familien byggede nyt hus i 
Verdal. Familien har valgt to kaffebrune nuancer mellem JKE Designs 
2500 farver til højglanslågerne. De brune toner står i smuk kontrast til  
betonvæggene og giver det store rum en varm undertone.

HOS / HEIDI KLEVMO OG PER ARNE SKROVE

STED / VERDAL

DESIGN / RIVA NEW DESIGN I TO KAFFEBRUNE NUANCER

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 40 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / INTEGRERET VASK MED STÅLBUND

ARMATUR / BLANCO

HVIDEVARER / MIELE OG GAGGENAU
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Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  

vælge mellem 2.500 farver. 
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Udenfor titter rå og grå 
fjeldstykker op mellem 
træerne, og indenfor 
gentages naturens far- 
ver og stemning i et klas-
sisk køkken i shaker- 

stil. I køkkenet på Askøy i Norge er forskel-
lige farver og materialer som sten, massiv- 
træ og keramik sat sammen 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. 

FJELDET  
SPEJLER SIG  
I KØKKENET

Den grå farve i overskabene er en af JKE Designs udvalgte 
trendfarver, som kan tilvælges gratis på udvalgte modeller.

Pladsen i hjørnet udnyttes optimalt med karrusel  
i overskabet og hjørneskuffer i de nederste elementer.
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STED / ASKØY

DESIGN / RAVENNA FINER SORT EG OG TREND LYS GRÅ

MULIGHEDER / FINER, TREND, MALET

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

Se JKE Designs store udvalg  
af skuffer på side 142.
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EN 
LILLE BID  
AF ENGLAND

HOS / CLAUS HØGH SØRENSEN

STED / HORNUM, AARS

DESIGN / MILANO MALET

MULIGHEDER / TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG  

2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER,  

60 MM MASSIV WENGE

VASK / BLANCO, VIVA 6S MED BAKKE

HVIDEVARER / MIELE

GREB / NR. 666068

Familien får ekstra bordplads med et skærebræt skjult i øverste skuffe.
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Claus Høgh Sørensen bygger og renoverer huse til daglig, og derfor var han klar til noget 
helt anderledes, da han skulle bygge til sig selv. Stilen fandt han i en engelsk stationsbyg- 
ning, og den er gennemført i hele boligen med moderne nostalgi i køkkenet,  orangeri 
og et indmuret ur over hoveddøren. Farven til køkkenet fandt Claus mellem JKE Designs 
2500 forskellige farver Den praktiske arbejdsø er lige præcis stor nok til, at der er plads til 
alle “drengene”, når madklubben mødes. 
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CHARMERENDE 
LANDKØKKEN PÅ  
HESTEEJENDOMMEN
/ HESTE ER LOUISE OG SIMONS STORE INTERESSE, OG PARRET HAR 
NETOP BYGGET ET ARKITEKTTEGNET ”SKAGENSHUS” PÅ LANDET, 
HVOR DER ER PLADS TIL HESTE, HUNDE OG MASSER AF UDELIV.

En smuk brun hoppe kigger nysgerrigt over en klassisk hvid indhegning, og udsigten over 
grønne marker brydes kun af levende hegn og grusveje. Den rolige landidyl fortsætter 
indenfor med en klassisk landstil, der er gennemført i hele huset. I køkkenet skaber fyld-
ninger, lister og piedestaler en charmerende atmosfære. Stilen understreges af sprossede 
vitrineskabe og den håndlavede emhætteskjuler i træ. Gulvet er marmorklinker, der er 
praktiske på landet, og klinkernes varme spil matcher de massive bordplader i olieret 
eg. Køkkenet er krydret med personlige detaljer som knager af små porcelænsheste og  
mosaikken bag kogesektionen.

HOS / LOUISE OG SIMON

STED / VENDSYSSEL

DESIGN / MILANO HVID

MULIGHEDER / TREND, MALET:

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 60 MM EG, HVIDOLIE 

VASK / BLANCO, ZENAR XL 6 S, HVID

ARMATUR / VOLA

HVIDEVARER / SIEMENS OG GAGGENAU

SE MERE / BRYGGERS SIDE 90
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GODSET BLEV 
GENOPBYGGET 
Da Joan og Henrik Rasmussen overtog den prægtige landejendom på Lolland, 
var den i forfald. De rev alt ud og lod kun ydervæggene stå tilbage, og så gik 
de i gang med at genopbygge det gamle gods med respekt for dets historie. I 
køkkenet sørger vitrineskabe, små hylder og nostalgiske detaljer for at lede 
tanken hen på fortidens store, hyggelige køkkener.
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HOS / JOAN OG HENRIK RASMUSSEN

STED / LOLLAND

DESIGN / VERONA HVID

MULIGHEDER / TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 30 MM MASSIV AMERIKANSK VALNØD  

OG BLACK GALAXY NATURSTEN 

VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT

ARMATUR / GROHE RED

HVIDEVARER / SIEMENS
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HOS / CHARLOTTE OG KASPER THORUP

STED / AARSLEV

DESIGN / VENEDIG HVID

MULIGHEDER / MALET: VÆLG MELLEM  

2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 30 MM NATURSTEN, GALAXY STAR

VASK / BLANCO, SILGRANIT VASK

ARMATUR / GROHE RED DUO

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / BRYGGERS SIDE 92 

OG BADEVÆRELSE SIDE 118

FAVNER FAMILIEN
Da Kasper og Charlotte Thorup skulle bygge et hus, der både skulle rumme familieliv og 
tømrervirksomhed, skabte de en moderne fortolkning af den klassiske, trelængede gård. 
Stue, køkken og spisestue er smeltet sammen i ét og samme rum, så familien valgte et 
klassisk landkøkken, der definerer rummet og passer til livet i tre længer.
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GODT 
HÅNDVÆRK  

LIGGER DYBT  
I JKE DESIGN

/ JKE DESIGN BEGYNDTE I 1970 SOM EN TØMRER- OG SNEDKERVIRK-
SOMHED PÅ STIFTER ERIK LUNDS SLÆGTSGÅRD I JERSLEV I NORD-
JYLLAND. DENGANG HÅNDBYGGEDE SNEDKERNE HVERT KØKKEN 

I DE GAMLE UDHUSBYGNINGERBYGNINGER MED UDSIGT OVER 
MARKERNE. I DAG HAR VI SELVFØLGELIG TAGET MASKINKRAFT OG 
TEKNOLOGI TIL HJÆLP, MEN FABRIKKEN LIGGER STADIG PÅ SAMME 

MATRIKEL, VI NYDER STADIG UDSIGTEN OVER DE NORDJYSKE  
MARKER, OG VI HOLDER STADIG DET GODE HÅNDVÆRK I HÆVD.

Det er ikke altid, Kirsten svarer, når kollegerne kommer 
hen og spørger om noget. Men de ved godt hvorfor – det er 

fordi Kirsten er i fuld gang med at tælle. Kirsten pakker alle 
småting, som greb, skruer og små beslag til dit køkken, og 
hun er meget omhyggelig. For som hun siger: Der sidder jo 
en og glæder sig rigtig meget til at få sit nye køkken, og så 

skal det være i orden.

M
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EST. 1970
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Mange af de hænder, der bygger dit køk-
ken på fabrikken i Jerslev har bygget JKE 
Design køkkener i 20, 30, ja, nogle endda 
over 40 år. Andre er børn af tidligere med- 
arbejdere og er opflasket med høvlspåner, 
omhu og godt håndværk. På den måde  
er JKE Designs særlige håndværksånd  
fastholdt gennem generationer, selvom 
snedkerne har fået selskab af maskiner og 
computere, som hjælper med arbejdet. 

Hos os er kvalitetstjek ikke noget med stik-
prøver og regneark. Vi beder i stedet vores 
erfarne medarbejdere bruge deres sunde 
fornuft. De har et øje på hver finger, og ser 
de fejl eller uregelmæssigheder, de ikke 
selv ville bryde sig om at have i deres eget 
køkken, så sorterer de emnet fra. Og de er 
temmelig kræsne! 

Godt håndværk giver godt køkkenliv
Den særlig håndværksånd kommer til 
udtryk i små detaljer, som vi synes, er  
prikken over et godt køkkenliv: Har du  
valgt et køkken i træ, håndsorterer vi 
lågerne, så træet er så ens, som naturen 
tillader. Hvis du skal have lys under dine 
overskabe, fræser vi selvfølgelig huller ud 
til spottene, så de ikke stikker ud. Vi sam-
ler også dit køkken på fabrikken og sætter 
lågerne på frem for at levere køkkenet  
i flade pakker, for det giver dig et mere  
stabilt og solidt køkken, der holder til et 
langt køkkenliv. Det er små ting, men vi 
synes, de gør en stor forskel. 

Walther er snedker og har lavet JKE Design køkkener 
i 33 år. Han monterer blandt andet skufferne i dine 
køkkenelementer, og han tjekker omhyggeligt, at de 
glider perfekt ind og ud, inden han og skruemaski-
nen går videre til næste skab. Walther har givet 
JKE Design-ånden videre til sin søn Lars, der også 
arbejder på fabrikken.
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BRYGGERS 

85 Giv bryggerset opmærksomhed 
86 Materialerne går igen 
87 Her er det nemt at vaske 
88 Til de bedste venner
89 Husets ekstra indgang
90 Lys og lukseriøs landidyl
92 Luksus i baggangen
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GIV 
BRYGGERSET  
OPMÆRKSOMHED
Når man bygger nyt og indretter, er bryggerset sjældent det rum, der får mest op-
mærksomhed. Men det er synd, mener Charlotte og Kim fra Horsens, for det er ofte 
et rum, der bruges rigtig meget i dagligdagen. Derfor har parret gennemtænkt deres 
bryggers, så det har samme rolige og enkle stil som resten af huset, men samtidig er 
funktionelt indrettet til både at være vaskerum, daglig garderobe og arbejdsbord til 
juledekorationer og andre kreative projekter. Charlotte er særlig glad for, at skuffer 
og skabe har ens fronter, så de lige linjer ikke brydes, men er rolige og enkle.  

HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK

STED / HORSENS

DESIGN / RIMINI WHITE

MULIGHEDER / HVID OG 14 NYE FARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT MED SORT KERNE

VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT

ARMATUR / VOLA

HVIDEVARER / AEG OG GORENJE

SE MERE / KØKKEN SIDE 10, KONTOR SIDE 95 OG BADEVÆRELSE SIDE 110
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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 bryg-
gerset både kant og karakter.

HOS / BO KIRKEBY

STED / THYREGOD

DESIGN / SAVONA HVID LAMINAT OG SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT  

MED SORT KERNE

VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT

Laminatoverflade er optimalt i bryggerset. Det tåler 
det meste uden at ridse og er nemt at rengøre.

Med Savona kan du designe din egen låge.  
Vælg frit mellem flere træsorter og farver til front  
og det indfræste greb.
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HOS / BO KIRKEBY

STED / THYREGOD

DESIGN / SAVONA HVID LAMINAT OG SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT  

MED SORT KERNE

VASK / BLANCO, DALAGO, ANTRAZIT

HER ER DET NEMT AT VASKE
Inger-Lise og Eldar Lillerovde på Leinøy i Norge ønskede at skabe et funktionelt 
bryggers, hvor det er nemt at vaske tøj. Vaskemaskine og tørretumbler er placeret 
i ergonomisk højde, og der er bordplads til at lægge tøj sammen. De sorte skyde- 
døre skjuler elegant sko, overtøj, støvsuger og desuden seks kurve til vasketøj i 
forskellige farver, så tøjet allerede er sorteret inden vask. Smart!

HOS / INGER-LISE OG ELDAR LILLEROVDE

STED / LEINØY 

DESIGN / PISA WHITE

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS,  

MØRK STRUKTUR OG OG 17 NYE FARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM LAMINAT, FARVE 8110 

GREB / NR. 6660042

SKYDELÅGER / JKE DESIGN SKYDEDØRE, SORT STRUKTUR  

MED SORT E-LINE PROFIL

SE MERE / KØKKEN SIDE 10 OG SOVEVÆRELSE SIDE 126
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TIL DE BEDSTE VENNER 
Rasmus og Luises bryggers har en særlig funktion. Her bliver parrets to små hunde  
børstet og får skyllet poterne, når den naturglade familie har været i skoven. Derfor er 
bryggerset indrettet ultrapraktisk: de grebsfri låger er rengøringsvenlige og de stærke 
overflader tåler flittigt brug og ivrige hunde.

HOS / LUISE LYNGBY OG RASMUS KJÆR

STED / AARHUS

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT  

MED SORT KERNE

VASK / CORE RANGE, UNDERLIMET VASK, RBU 480 1H

AMATUR / VIPP

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / KØKKEN SIDE 20 OG BADEVÆRELSE SIDE 115
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Vaskemaskine og tørretumbler er hævet  
til ergonomisk korrekt højde, og skuffen  
nedenunder har en smart udtræksplade  

til vasketøjskurven.

Bryggersets lyse grå farve er en af JKE Designs udvalgte 
trendfarver, som kan tilvælges gratis på udvalgte modeller.

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.

HOS / WENCHE HÅHJEM OG BJARTE MYSTER

STED / KJERRGARDEN

DESIGN / RAVENNA TREND LYS GRÅ

MULIGHEDER / FINER, TREND, MALET

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM LAMINAT, FARVE 2114 

VASK / FRANKE, RBU 480 1H

GREB / GREB NR. 6660036
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Louise og Simon er glade for strygebrættet, der er elegant 
gemt væk i skuffen.

Vasketøjet finder selv vej fra badeværelset ovenpå til  
vasketøjsskuffen i bryggerset gennem en skakt i loftet,  
så parret slipper for at slæbe vasketøj ned ad trappen.

LYS OG  
LUKSURIØS LANDIDYL
Louise og Simon har bygget en klassisk landejendom og ladet en lys og luksuriøs landstil 
gå igennem alle rum. Også i det praktiske og charmerende bryggers, hvor skuffer og skabe 
med smukke fyldninger sætter en nostalgisk stemning og den tykke massive træbord- 
plade sætter trumf på stilen. Pladsen i rummet udnyttes optimalt og elegant med  
højskabe, der går helt op til loftet

HOS / LOUISE OG SIMON 

STED / VENDSYSSEL

DESIGN / MILANO HVID

MULIGHEDER / TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 60 MM EG, HVIDOLIE 

VASK / BLANCO, ZENAR XL 6 S, HVID

ARMATUR / VOLA

HVIDEVARER / AEG

SE MERE / KØKKEN PÅ SIDE 76
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LUKSUS I BAGGANGEN
Et bryggers behøver ikke være et trist rum til rod og vasketøj. I Kasper og Charlottes nye 
hus på Fyn er der masser af opbevaring i den hvide skabsvæg. De praktiske skydelåger 
gemmer teknik, sko, huer, vanter og andet dagligdags rod væk, så granit, lysekroner og 
stuk kommer til sin ret. 

HOS / CHARLOTTE OG KASPER THORUP

STED / AARSLEV

DESIGN / MILANO HVID

MULIGHEDER / TREND, MALET: VÆLG  

MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 30 MM NATURSTEN, GALAXY STAR

VASK / BLANCO, SILGRANIT VASK

ARMATUR / GROHE RED DUO

HVIDEVARER / SIEMENS

SE MERE / KØKKEN SIDE 80 OG BADEVÆRELSE SIDE 118
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ANDRE RUM

95 Opbevaring med siddeplads
96 Skjult soveværelse
98 Praktisk og hyggeligt
99 Væg-til-væg reol i åbent plan
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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 kontor 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. Bænken skjuler alt fra sengetøj i 
soveværelset til printer og papirer i kontoret.

HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK

STED / HORSENS

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, HVID KOMPAKTLAMINAT

SE MERE / KØKKEN SIDE 38, BRYGGERS SIDE 85  

OG BADEVÆRELSE SIDE 110
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SKJULT  
SOVEVÆRELSE

Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  
vælge mellem 2.500 farver. 
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Anne Mette og Palle Vejrup besluttede 
sammen med deres to teenagedøtre at flyt-
te 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 Designs 
sortiment kreativt. Det skulpturelle skabs- 
arrangement er i virkeligheden forældre- 
nes klædeskab, og to sorte puffer gemmer 
sengen. 

HOS / ANNE METTE OG PALLE VEJRUP

STED / AARHUS

DESIGN / SIENA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM EG, HVIDOLIE

REOL / FINER HVID EG

Anne Mette og Palle har indrettet hjemmekontor i en mobil ø.  
Udover at rumme parrets computere og kontor fungerer øen  
som ekstra frasætningsplads i køkkenet. 
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PRAKTISK  
OG HYGGELIGT
Det er sjovt og hyggeligt at klæde sig på om morgenen hos familien Kortbæk Saaby på 
Mors. Småting er samlet i store praktiske skuffer, som tilsammen danner en fin lille bænk, 
der er både hyggelig og praktisk, når man skal have strømper og sko på. 

HOS / LENE KORTBÆK OG JESPER SAABY

STED / SOLBJERG, MORS

DESIGN / PISA WHITE

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS  

ELLER MØRK STRUKTUR OG 17 NYE FARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 30 MM LAMINAT,  

FARVE 8101, POSTFORM

GREB / NR. 6660117

SE MERE / KØKKEN SIDE 48 OG BADEVÆRELSE SIDE 120
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VÆG-TIL-VÆG REOL I ÅBENT PLAN 
Hvordan forener man drømmen om en stor væg-til-væg reol og biblioteksstemning  
med ønsket om åben planløsning og ganske få vægge? I samarbejde med familien  
Hjørringgaards arkitekt tegnede JKE Design 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

MULIGHEDER / MELAMIN, LAMINAT, FINER, 

TREND OG MALET

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN, 

GLACIER WHITE
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BAD 

101 Ro og harmoni
102 Funkis med udsigt
103 Nyt og gammelt mødes i et charmerende miks
104 Wellness ved stranden
106 Rust skaber varme
107 Maskulin luksus
108 Eksklusiv varme
109 Drømmebad efter branden
110 Wauw i hvert rum
111 Lys og enkel stil gør badeværelset større
112 Kontraster med varme
114 Badeværelset flyttede ind i  køkkenet
115 Rummet fik lov at bestemme
116 Smart detalje til småtingene
117 Naturen kigger ind
118 Rummelig nostalgi
119 Luksusbad i garagen
120 Let rummelighed
121 Reolen lyser op
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RO OG HARMONI
Charlotte og Alex har bygget en moderne funkis- 
villa på en ugenert grund tæt på Limfjorden.  
I læ bag en bakketop med fri udsigt til åben  
natur. Fri for nysgerrige blikke kan man slappe 
af i det nedsænkede badekar med en rolig udsigt 
til grønne marker og den lille bæk for enden af 
grunden. Parret har ført roen videre ind i bolig- 
en ved at lade samme materialer og grafiske stil 
skabe sammenhæng gennem alle rum. 

HOS / CHARLOTTE OG ALEX VILLADSEN

STED / NIBE

DESIGN / RIVA SORT MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / KUMA, 20 MM MARMOR WHITE 

VASK / KUMA, ZURA

ARMATUR / VOLA

SE MERE / KØKKEN SIDE 14

JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.
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FUNKIS MED UDSIGT
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 hånd-
vaske 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 / RIVA EG HVID MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / INTEGRERET VO48 VASK

ARMATUR / VOLA
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NYT OG GAMMELT 
MØDES I ET CHARMERENDE MIKS
Gennem matterede ruder med oprindeligt retromønster og sprosser i jern flyder lyset ned 
over en gammel vaskebænk og videre over mod stilrene låger i sort eg. Den gamle villas 
originale detaljer er elegant mikset med moderne design, og kontrasten skaber en person-
lig og charmende stil i Claus og Bettinas badeværelse. Parret har nænsomt renoveret en 
stor villa fra 1959, og ved hjælp af en konsekvent holdning til farver og materialer skaber 
nyt og gammelt en harmonisk og personlig stil gennem hele boligen.

HOS / BETTINA OG CLAUS NIELSEN

STED / BRØNDERSLEV

DESIGN / RIVA SORT EG MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / KUMA 22 MM, GRAPHALIT GLASS,  

GLASS DARK GREY 

VASK / SQUARE 50

ARMATUR / DAMIXA

SE MERE / KØKKEN SIDE 40
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HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ OG POUL FREDERIKSEN

STED / EBELTOFT

DESIGN / RIVA HVID MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / IFÖ 

VASK / INTEGRERET VASK

ARMATUR / GROHE

SE MERE / KØKKEN SIDE 42 OG GARDEROBE SIDE 123
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HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ OG POUL FREDERIKSEN

STED / EBELTOFT

DESIGN / RIVA HVID MULTIFRONT

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / IFÖ 

VASK / INTEGRERET VASK

ARMATUR / GROHE

SE MERE / KØKKEN SIDE 42 OG GARDEROBE SIDE 123

WELLNESS VED STRANDEN
Annette og Poul har ombygget det stråtækte sommerhus til at rumme børn og børnebørn 
den ene dag og rolig, afslappende tosomhed den næste. I badeværelset står de lette, 
lamelopbyggede låger i fin kontrast til en varm pejs og et afslappende spabad, der til-
fører sommerhuset et lille pift luksus. Brusenichens gulv er bygget op af strandsten, der 
masserer tæerne og bringer stranden helt ind i huset – også om vinteren. 

Hos JKE Design er der ingen begrænsninger  
på farvepaletten. Overhovedet. Du kan frit  
vælge mellem 2.500 farver. 
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HOS / LARS JUUL-MORTENSEN

STED / KØBENHAVN

DESIGN / RIVA LINE HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN,  

GLACIER WHITE 

VASK / INTEGRERET VASK, DG-550-EXTRA

ARMATUR / HANSGROHE, AXOR STARCK

RUST SKABER VARME
Chefkonditor på La Glace i København, 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 rustik 
kontrast til de enkle hvide skuffer og det lyse stengulv. Pladerne er specialfremstillet og lakeret, så de 
tåler vand og rengøring. 

En kommode specialdesignet af JKE Design ele-
menter udnytter pladsen i soveværelset perfekt og 

ser ud som om, den altid har været i lejligheden.
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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 be-
lysning og nedsænket badekar.

HOS / BO KIRKEBY

STED / THYREGOD

DESIGN / SAVONA SORT EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

BORDPLADE / 12 MM CORIAN

VASK / INTEGRERET VASK VDC400.260

HÅNDKLÆDEHOLDER / MUUBS

SE MERE / BRYGGERS SIDE 86

JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.
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EKSKLUSIV VARME
Maria Mulbjerg og Mads Thimsen ønskede sig et badeværelse med en eksklusiv mørk og 
rustik stemning. Maria faldt pladask for JKE Designs Siena i brun eg og satte den sammen 
med store mørkebrune klinker med kobbereffekt og en bordplade i sort glas.

HOS / MARIA MULBJERG OG MADS THIMSEN

STED / DRAGØR

DESIGN / SIENA BRUN EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / JN BECH, 10 MM SORT BLANK GLAS 

VASK / PLANO 60, DESIGNET AF PULCHER STUDIO   

ARMATUR / VOLA 111, RUSTFRI STÅL

SE MERE / KØKKEN SIDE 22
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DRØMMEBAD EFTER BRANDEN

En ildebrand i det stråtækte hus fra 1800-tallet blev startskuddet til Lene og 
Michael Hvid Conrads drømmebad. De satte sig i ruinerne fra det gamle og 
besluttede sig for at skabe et nyt badeværelse inspireret af en dejlig week-
end på Falsled Kro. Det blev et drømmebad i en luksuriøs hotelstil med 
badekar, antikke møbler og levende lys tilsat moderne design i gedigen 
kvalitet.

HOS / LENE HVID CONRAD OG MICHAEL CONRAD

STED / VEJBY

DESIGN / SAVONA BRUN EG

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / PORCELÆNSVASK, FROZEN

AMATUR / FLY CLASSIC

Med Savona kan du designe din egen låge.  
Vælg frit mellem flere træsorter og farver til front  
og det indfræste greb.
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HOS / CHARLOTTE DAVIDSEN OG KIM TINDBÆK

STED / STENSBALLE

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / SPA KOMPAGNIET, MILUO

ARMATUR / VOLA

SE MERE / KØKKEN SIDE 38, BRYGGERS SIDE 85  

OG KONTOR SIDE 95

WAUW I HVERT RUM
Charlotte og Kim fra Horsens har en fast indretningsfilosofi: Enkelt, stilrent og lidt råt med en wauw-oplevelse i hvert rum. Badeværel-
set 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. Det store wauw er badekarret, hvor man kan 
tage et afslappende bad og samtidig nyde udsigten over fjord, skov og marker.    
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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 badeværelser 
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 / SIENA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN

VASK / INTEGRERET VASK, VDC 600 INTEGRERET

ARMATUR / HANSGROHE

SE MERE / KØKKEN SIDE 44
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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 kontras-
ten mellem sort og hvidt uden at slippe det 
lette nordiske udtryk.

HOS / DORTHE OG MADS HELM PETERSEN

STED / SKØDSTRUP

DESIGN / RIVA LINE HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND,  

MALET: VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG  

2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / KUMA, 22 MM HVID MARMOR

VASK / KUMA CONCEPT

DØRHÅNDTAG / I TEAK DESIGNET AF JEAN NOUVEL

SE MERE / GARDEROBE SIDE 124

KONTRASTER 
MED VARME 
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HOS / MAJA SCHOU KRISTIANSEN  

OG HENRIK MUNK NIELSEN

STED / HORSENS

DESIGN / RIMINI WHITE

MULIGHEDER / HVID OG 14 NYE FARVER

BORDPLADE / JKE DESIGN, VASKEBORDPLADE, MAT HVID

ARMATUR / BØRMA CUBIC, KROM, 1-GREB

BADEVÆRELSET  
FLYTTEDE IND I KØKKENET
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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RUMMET FIK LOV AT BESTEMME 
Funkisvillaen i Aarhus har i mange år rummet kontorer for Aarhus Universitet, men Luise og Rasmus har ført huset tilbage til sin 
oprindelige rumfordeling fra 1934. Det gav anderledes vinkler i badeværelset, hvor planløsningen blev bestemt af vinduernes placering. 
Indretningen er elegant løst med et smalt møbel uden greb, der ikke fylder, men alligevel giver plads til alt.

HOS / LUISE LYNGBY OG RASMUS KJÆR

STED / AARHUS

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / DFI-GEISLER, 12 MM CORIAN,  

GLACIER WHITE

VASK / INTEGRERET VASK DG-730F

AMATUR / AXOR STARCK X BY HANSGROHE
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SMART DETALJE 
TIL SMÅTINGENE
Luise Monbjerg Lyngby og Rasmus Kjær har givet badeværelsets 
hvide højglans et varmt og levende modspil af klinker i naturlige 
lyse nuancer. De rolige højglansflader gemmer på en smart detalje 
 til alle småtingene. 

HOS / LUISE LYNGBY OG RASMUS KJÆR

STED / SKØDSTRUP

DESIGN / SIENA HVID HØJGLANS

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 12 MM CORIAN, GLACIER WHITE

VASK / INTEGRERET VASK DG-550

AMATUR / DAMIXA SLATE

Med indvendige bakker udnyttes pladsen i skuffen optimalt.

116.



HOS / UDSTILLINGSHUS

STED / TRANBJERG

DESIGN / PISA HVID HØJGLANS

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS,  

MØRK STRUKTUR OG 17 NYE FARVER

BORDPLADE / JKE DESIGN, VASKEBORDPLADE, HVID 

VASK / INTEGRERET VASK

GREB / NR. 6660116

NATUREN KIGGER IND
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 / MILANO HVID

MULIGHEDER / TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / 30 MM GRANIT, GALAXY STAR

VASK / UNDERLIMET PORCELÆNSVASK

ARMATUR / CASSØE, IQUA
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LUKSUSBAD I GARAGEN
Søren Jacobsen er murer, så da familien fik behov for et større 
badeværelse, kunne han hurtigt se mulighederne i den gamle 
garage, der ikke rigtig blev brugt. Loftet blev åbnet til kip, gulvet 
gravet ud, og rummet fik højtsiddende vinduer og ovenlys, så dags- 
lyset strømmer ind i det nye badeværelse. Den store bruseniche er 
bygget op af grå mursten, som skaber en maskulin kontrast til de 
hvide højglanselementer og blanke kromdetaljer.

HOS / KARINA OG SØREN JACOBSEN

STED / HJØRRING

DESIGN / PISA LINE HVID HØJGLANS

MULIGHEDER / FOLIE I HVID, HVID HØJGLANS,  

MØRK STRUKTUR OG 17 FARVER

BORDPLADE / MARBRÈ, TRENTO HVID

VASK / INTEGRERET VASK, PRISMA

ARMATUR / HANSGROHE
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HOS / LENE KORTBÆK OG JESPER SAABY

STED / SOLBJERG

DESIGN / RIVA NEW DESIGN HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET:  

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

BORDPLADE / JKE DESIGN, HVID VASKEBORDPLADE

VASK / INTEGRERET VASK

ARMATUR / HANSGROHE, TALIS S2

SE MERE / KØKKEN SIDE 48

LET RUMMELIGHED
Børnene i familien Kortbæk Saaby på Mors har deres helt eget badeværelse - med god 
plads. Plads til tre børn, der børster tænder samtidig, og skabsplads til børnenes nat-
tøj, undertøj, håndklæder, hårspænder og så videre. Selvom der er meget opbevaring, 
føles badeværelset på Mors hverken tungt eller klemt – tværtimod. Skabe og skuffer er 
væghængt, hvilket gør rummet let og luftigt. 
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REOLEN LYSER OP
Frank Topholt arbejder til daglig med designmøbler og belysning og er derfor med 
helt fremme på trenden med åbne, asymmetriske reoler i kontrastfarver i familiens 
nye badeværelse. Som en ekstra detalje til designfeinschmeckeren er der monteret  
belysning bag på reolen, der giver et blidt lys op af skråvæggen i 50’er villaen i Hjørring.

HOS / GITTE OG FRANK TOPHOLT

STED / HJØRRING

DESIGN / RIVA SORT EG OG RØDE REOLER

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET

BORDPLADE / KUMA, RECTOR HVID

VASK / INTEGRERET DIVINE 7 VASK

ARMATUR / EICO, RETTANGOLO CASCATA 30901

JKE Design bruger den stærke europæiske eg og  
håndsorterer stykkerne til hvert køkken, så  
træstrukturerne er så ens, som naturen tillader.
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GARDEROBE

123 Klassisk og enkelt
124 Udnyt pladsen optimalt
125 Udsigt til mere plads
126 Trumf på husets stil
127 Luksuriøst overblik 
128 Der blev orden i garagen
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HOS / ANNETTE MOLS JOHNSHØJ OG POUL FREDERIKSEN

STED / EBELTOFT

DESIGN / RIVA HVID

MULIGHEDER / FINER, LAMINAT, TREND, MALET: 

VÆLG MELLEM 2500 FARVER OG 2500 HØJGLANSFARVER

GREB / NR. 6660117

SE MERE / FLERE LØSNINGER PÅ JKE-DESIGN.DK

KLASSISK  
OG ENKELT

I første række fra vandet, under 
stråtaget, samler Annette og Poul 
børn og børnebørn i det nyreno-
verede sommerhus. I soveværel-
set med loft til kip rummer et 
sort og praktisk garderobeskab 

alt fra badesko til ludobrikker. Et klassisk 
garderobeskab understreger helheden i 
huset. Vælg samme låge til både køkken, 
bad, soveværelse og børneværelser og 
skab designmæssig sammenhæng i hele 
hjemmet.
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HOS / DORTHE OG MADS HELM PETERSEN

STED / SKØDSTRUP

DESIGN / HVID MAT MED E-LINE PROFIL

UDNYT PLADSEN OPTIMALT
Da Dorthe og Mads for et år siden flyttede ind i deres nye hus i Østjylland blev pladsen i 
soveværelset udnyttet optimalt med en skydedørsgarderobe. De hvide skydelåger har en 
smuk enkelhed, der får kontrast fra husets sorte døre med de smukke dørhåndtag i teak, 
der er designet af Jean Nouvel.
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UDSIGT TIL MERE PLADS
Ligesom på en sejlbåd skal pladsen i en lejlighed udnyttes til sidste kva- 
dratcentimeter.  Derfor har den tidligere OL-sejler Stig Westergaard valgt  
skydedørsløsninger i både soveværelse, børneværelse og entre. De praktiske 
spejllåger forstørrer rummet og spejler udsigten til Københavns tage.

HOS / LONE OG STIG WESTERGAARD

STED / FREDERIKSBERG

DESIGN / HVID MAT OG SØLVSPEJL MED E-LINE PROFIL

SE MERE / FLERE LØSNINGER PÅ JKE-DESIGN.DK

JKE Designs skydelåger skræddersyes til rummet,  
så du ikke skal gå på kompromis med størrelsen.  
Vi laver også løsninger til skråvægge. 

125.



TRUMF PÅ HUSETS STIL
Inger-Lise og Eldar Lillerovde har gennemført en luftig, nordisk stil med naturmaterialer 
som træ, beton og uld krydret med sorte detaljer i deres nybyggede udsigtsvilla på Leinøy 
i Norge. I soveværelset understreges husets lette og sort-hvide udtryk med skydedøre i 
sort struktur og spejl, der visuelt forstørrer rummet og spejler udsigten til fjord og fjeld.

HOS / INGER-LISE OG ELDAR LILLEROVDE

STED / LEINØY

DESIGN / SORT STRUKTUR OG SØLVSPEJL MED E-LINE PROFIL

SE MERE / KØKKEN SIDE 10 OG BRYGGERS SIDE 87
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LUKSURIØST OVERBLIK
Med skydedøre kan du indrette den ultimative walk-in garderobe, du altid har drømt 
om. Slipsene hænger i slipseholderen, bælterne ligger i geled, de sorte eller hvide skuffer 
med glassider gemmer på yndlingsundertøjet, og pressefolderne hænger snorlige på buk-
seudtrækket. 
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DER BLEV 
ORDEN  
I GARAGEN
Skydedøre er et universalmiddel mod rod og uorden. En gennemtænkt skydedørsløs- 
ning skaber overblik og orden – ikke kun i soveværelset, men også i garagen, gangen, kon-
toret, og børneværelset. Familien Mølgaard-Jørgensen fik styr på alt garagerodet lige fra 
haveredskaber og cykelhjelme til malerrester og urtepotter. 

HOS / LISE BJØRN JØRGENSEN OG 

KARSTEN MØLGAARD

STED / HIRTSHALS

DESIGN / GLAS, LAKERET, OPTIC 

WHITE MED E-LINE PROFIL

JKE Designs skydelåger skræddersyes  
til rummet, så du ikke skal gå på kompromis  
med størrelsen. Vi laver også løsninger  
til skråvægge. 
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SKYDEDØRE
Skydedøre er en elegant måde at få masser  
af opbevaring. Skydelågen er en diskret ens-
farvet flade i rummet, som med et enkelt  
puf skjuler alt fra walk-in garderoben til 
hjemmekontoret eller vaskemaskinen. 

Skydedøre fra JKE Design er designet og 
produceret i Danmark. Hos os får du et stort 
udvalg af overflader – fra smukke træsorter 
til stilren højglans. Vi har også skydelåger 
med lameller og med fyldninger til den 
nostalgiske stil. Vores dygtige konsulenter 
hjælper dig med at sammensætte en 
løsning, der passer til dit hjem.

Med skydedøre kan du udnytte hele rum-
mets højde fra gulv til loft. Skydedøre 
skræddersys til rummet og kan fås helt 
op til 274 cm i højden og 150 cm i bredden.  
Vi har også løsningen, selvom du har skrå- 
vægge.

/ OVERFLADER

HVID glat

TVÆRSPOR

HVID struktur

HVID lamel

EG

SØLVSPEJL

SORT struktur

BRONZE

LYS gran

LAKERET hvid glas

F L E K S I B I L I T E T

EST. 1970
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/ PROFILER

MELLEM gran

B-LINE E-LINE P-LINE

LAKERET sort glas

MØRK gran

MAT lak hvid glas

ANTRAZIT

OPTIC white glas

HVID højglans

SATINERET glas

FYLDNINGSDØR
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INGREDIENSERNE 
TIL ET GODT  
KØKKENLIV
Godt køkkenliv opstår, når køkkenet af-
spejler dem, der lever i det. Derfor rummer 
JKE Designs sortiment næsten uende-
lige muligheder for at sammensætte det  
personlige køkken. 

Vores lågemodeller varierer fra hyggelig 
nostalgi til nordisk modernisme, og hver 
enkelt låge fås i forskellige materialer, 
træsorter og ikke mindre end 2500 farver.  

Vi har flere bredder end de fleste, lige fra 
smalle 30 cm, der kan fyldes ind overalt, til 
luksuriøst brede 120 cm.

Men ægte skønhed kommer indefra, si-
ger man. Derfor har vi et stort udvalg af  
gennemtænkt indretning, teknik og tilbe-
hør, der gør dit køkken til mere end blot en 
flot facade. 

For vi synes, det gode køkkenliv er at kunne 
finde æggedeleren, når man skal bruge  
den, at glædes over den helt rigtige 
farve, at åbne skufferne selvom man har  
fingrene fulde af trylledej, at trylle kogen-
de vand ud af vandhanen, at kunne  
skifte mellem arbejdslys og aftenlys og at 
have plads til kassen med stearinlys.

Fordyb dig i mulighederne på de følgende 
sider og få inspiration og idéer i vores bu-
tikker.
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TILBEHØR 

134 Lågefronter
140 Greb
142 Indretning
172 Bordpladeguide
174 Vask og armatur
176 Hvidevarer
178 Tryghed og garanti
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FACET
18 mm plade med facet på fire sider og afrundede hjørner.

Fås i hvidbøg folie, hvidmalet, TREND-farverne, malet i en af JKE Designs 2500  
forskellige farver i almindelig glans eller højglans.

FOLIER 

FARVER 

FOLIE  
hvidbøg

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

TREND  
lys grå

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
sort

TREND  
perlegrå

TREND  
perlegrå

TREND  
café latte

TREND  
café latte

TREND  
kalksten

TREND  
kalksten

MALET 
hvid

MALET 
hvid

MILANO
18 mm MDF-front udført som almue med bred 
ramme. 

Fås i hvidmalet, TREND-farverne eller malet i en 
af JKE Designs 2500 forskellige farver i almindelig 
glans eller højglans.

FARVER 

MODELLER
Her har du vores 12 grundmodeller, som kan varieres i det uendelige med farver eller træsorter. 
Vælg den model, der passer til dig og din boligstil, og kombiner den med lige det materiale og den 
farve, du har lyst til.

134.



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

Fås i hvid folie, hvid højglansfolie, mørk struktur folie og 17 nye farver.

FOLIE 
white

FOLIE 
hvid  
højglans

FOLIE 
mørk 
struktur

FOLIE 
sand beige 
højglans

FOLIE 
valnød

FOLIE 
ferrarirød 
højglans

FOLIE 
natur eg

FOLIE 
black silky

FOLIE 
drivtømmer

FOLIE 
oyster

FOLIE 
café latte  
højglans

FOLIE 
tabac

FOLIE 
grå mat  
glat

FOLIE 
sort  
højglans

FOLIE 
sort eg

FOLIE 
grå med 
rosa

FOLIE 
dark grey 
silky

FOLIE 
dakar

FOLIE 
kalk

FOLIE 
pearlgrey

FOLIER 

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
perlegrå

TREND  
café latte

TREND  
kalksten

MALET 
hvid

RAVENNA
19 mm rammelåge med glat fyldning. I egetræ er lågen med fineret ramme  
og fineret fyldning.  

Fås med finer i alle JKE Designs finertyper, hvidmalet, TREND-farverne  
eller malet i en af JKE Designs 2500 forskellige farver i almindelig glans eller  
højglans.

TRÆSORTER

FARVER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg brun 
bejdset

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

Rimini struktur / farvet
18 mm MDF-plade i et udvalg af farver i mat, højglans og træstrukturer.

FOLIE 
white

FOLIE 
oyster

FOLIE 
grå  
mat glat

FOLIE 
kalk

FOLIE 
sort eg

FOLIE 
dakar

FOLIE 
tabac

FOLIE 
sort  
højglans

FOLIE 
valnød

FOLIE 
grå  
med rosa

FOLIE 
pearlgrey

FOLIE 
sand beige 
højglans

FOLIE 
drivtømmer

FOLIE 
café latte  
højglans

FOLIE 
natur eg

FOLIER

RIVA
19 mm MDF-plade med rette kanter.  Kan leveres 
med integrerede Arco-, Line- og New Design-greb i 
top eller bund.  

Fås med vandretliggende finer med underliggende 
massive kanter i alle JKE Designs finertyper, med 
farvet eller højglansfarvet laminat med underlime-
de, massive trækanter, hvidmalet, TREND-farverne 
eller malet i en af JKE Designs 2500 forskellige 
farver i almindelig glans eller højglans.

TRÆSORTER

LAMINATER

FINER  
eg hvid

LAMINAT  
hvid

LAMINAT  
ocean grey

LAMINAT  
hvid  
højglans

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg brun 
bejdset

FINER  
eg  
hvidmalet

LAMINAT  
antracit

LAMINAT  
china blue

LAMINAT  
café latte

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
kalksten

LAMINAT  
perlegrå

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
grey

FARVER

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
perlegrå

TREND  
café latte

TREND  
kalksten

MALET 
hvid
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SAVONA
22 mm plade med underlimede, rette trækanter og indfræst greb i massiv træ. 

Fås med vandretliggende finer i alle JKE Designs finertyper, med farvet laminat på begge sider og med 
højglansfarvet laminat.

TRÆSORTER 

LAMINATER 

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik 
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg brun 
bejdset

FINER  
eg  
hvidmalet

LAMINAT  
hvid

LAMINAT  
ocean grey

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
antracit

LAMINAT  
china blue

LAMINAT  
café latte

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
kalksten

LAMINAT  
perlegrå

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
grey

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

LAMINATER

LAMINAT  
hvid
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STELLA
17,5 mm spånplade med underlimede, afrundede  
trækanter i massivtræ.
 
Fås med lodretstående finer med underliggende 
massive kanter i alle JKE Designs finertyper og 
med hvid, farvet eller højglansfarvet laminat med 
underlimede, massive trækanter.

TRÆSORTER

LAMINATER

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

Fås med vandretliggende finer med underliggende massive kanter i alle  
JKE Designs finertyper, farvet eller højglansfarvet laminat med underlimede,  
massive trækanter, hvidmalet, TREND-farverne eller malet i en af JKE Designs  
2500 forskellige farver i almindelig glans eller højglans. 

TRÆSORTER

LAMINATER

FARVER

FINER  
eg hvid

FINER  
eg hvid

FINER  
eg antik  
bejdset

FINER  
eg antik  
bejdset

FINER  
eg sort

FINER  
eg sort

FINER  
eg brun 
bejdset

FINER  
eg brun 
bejdset

FINER  
eg  
hvidmalet

FINER  
eg  
hvidmalet

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
perlegrå

TREND  
café latte

TREND  
kalksten

MALET 
hvid

LAMINAT  
hvid

LAMINAT  
hvid

LAMINAT  
ocean grey

LAMINAT  
ocean grey

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
hvid  
højglans

LAMINAT  
antracit

LAMINAT  
antracit

LAMINAT  
china blue

LAMINAT  
china blue

LAMINAT  
café latte

LAMINAT  
café latte

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
fenix hvid

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
lys grå

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
fenix sort

LAMINAT  
kalksten

LAMINAT  
kalksten

LAMINAT  
perlegrå

LAMINAT  
perlegrå

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
mørk grå

LAMINAT  
grey

LAMINAT  
grey
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VENEDIG
19 mm MDF-front med egestruktur, almueudfræsning og afrundede  
kanter. Vitrinelåger med kryds i top i udvalgte størrelser.

Fås i hvidmalet eller malet i en af JKE Designs 2500 forskellige farver. 

FARVER

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

MALET 
hvid

VERONA
19 mm MDF-front med almueudfræsning og  
afrundede kanter. 

Fås i hvidmalet, TREND-farverne eller malet i en  
af JKE Designs 2500 forskellige farver i almindelig 
glans eller højglans.

FARVER

FARVET 
2.500 i mat og 
2.500 i højglans

TREND  
lys grå

TREND  
mørk grå

TREND  
sort

TREND  
perlegrå

TREND  
café latte

TREND  
kalksten

MALET 
hvid
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DETALJE DER GIVER KØKKENET KARAKTER 
Du kan enten rendyrke køkkenets stil eller skabe et designmæssigt modspil, alt efter hvilke greb du vælger. Blød fx 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. 
Vælg fx Line, New Design eller det nye Arco greb til modellerne Riva og Pisa. Så får du både flot design og en rigtig god og stærk gribekant. 

67905

67904

67903

67902

6660119

6660118

6660117

6660116

6660123

666003

6660107

6660110

6660109

6660036

6660061

6660069

6660072

New Design

Arco

Line

Sokkelskuffe

666002

6660102

6660101

6660100

6660105

6660104

6660103

6660113 6660112

6660115

6660114
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66920

66911

66910

66909

66918

66908

66916

66907

66914

66906

66913

66905

66912

66903

66902

6660120

66600356660095

66600936660092

6660087 6660080

6660086

6660043

6660042

6660051

6660125

6660011

6660124

6660062

6660106

6660068

6660013

Helt 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.
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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, 
for selv det, der står inderst, er nemt at  
komme til. 

SKUFFETYPER
Skufferne er også en del af køkkenets design. Du kan fx 
gennemføre det hvide køkken med helt hvide skuffer 
eller skabe overraskelse med sorte. JKE Design har 
skuffer og indvendige bakker med fuldudtræk i sort, 
hvid og alu, 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, 
med praktisk metalrehling eller i smuk sandblæst glas.

SKUFFER  
OG INDVENDIGE BAKKER
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Underskab med én front. Skabet har 
automatisk åbning. Med en lav og en høj 
indvendig bakke. Fås i 60, 90 og 120 cm. 

Underskab med én front. Skabet har 
automatisk åbning. Med høj indvendig 
bakke til de større ting. Fås i 60, 90  
og 120 cm.

Underskab med to fronter. En skuffe 
øverst og nederst frontudtræk med  
automatisk åbning. Med en indvendig  
høj bakke. Fås i 60, 90 og 120 cm. 

Underskab med to fronter. En skuffe 
øverst og nederst frontudtræk med  
automatisk åbning. Fås i 60, 90  
og 120 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. bestikindsats  
i grå plast. Fås i 40 og 50 cm. 

Vælg mellem skuffer i sort, hvid eller alu, 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 sort, hvid eller metalfarvet. I flere dyb-
der og lige fra 40 til 120 cm i bredden. 

Du kan vælge indvendige bakker i flere 
højder i sort, hvid og metalfarvet. 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. 
Vælg mellem sort, hvid og grå. 

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

TRÅDKURVE

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 
sort, hvid eller metalfarvet. 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 udtrækskurve.  
Fås i bredde 40, 50 og 60 cm. 

Underskab med to kurve til fx olier  
og krydderier. Fås i bredde 30 cm. 

RØRUDSKÆRING
Pladsen under vasken udnyttes optimalt 
med en rørudskæring i skuffen. 
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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 viske- 
stykker og vasketøj.
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Med sorte eller hvide træindsatser fuldender du  
designet helt ned i skufferne. Den sorte indsats  
skaber overraskelse og kontrast i det hvide 
køkken eller fuldender udtrykket i mørke  
skuffer. Mix eller match til et personligt udtryk 
med indsatser til bestik, knive, krydderier eller 
 folie eller den tredelte indsats, der holder orden 
på lidt af hvert.

OPBEVARING 
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Varenr. 17573 (sort, 80-120 cm)
Justerbar bestikindsats i sort træ. Fås i to 
størrelser, der kan justeres til skuffebred-
de på 40 til 60 cm eller 80 til 120 cm.

Varenr. 17575 
Indsats til husholdningsfilm og stanniol 
i sort træ. Kan anvendes til skuffebredde 
60, 100 og 120 cm. Kan anvendes i kombi-
nation med justerbar bestikindsats i træ.

Varenr. 17577 
Knivindsats i sort træ til skuffebredde  
60, 100 og 120 cm. 

Varenr. 17579 
Indsats i sort træ til krydderiglas,  
til skuffebredde 60, 100 og 120 cm. 

Varenr. 17581 
Tredelt skuffeinddeler i sort træ til at hol-
de orden på lidt af hvert. Til skuffebredde 
50, 60, 90, 100 og 120 cm. 

Varenr. 17570  (hvid, 40-60 cm)
Justerbar bestikindsats i hvidmalet træ. 
Fås i to størrelser, der kan justeres til 
skuffebredde på 40 til 60 cm eller 80 til 
120 cm. 

Varenr. 17574 
Indsats til husholdningsfilm og stanniol 
i hvidmalet træ. Kan anvendes i kombi-
nation med den justerbare bestikindsats. 
Kan anvendes til skuffebredde 60, 100 
og 120 cm. 

Varenr. 17576 
Knivindsats i hvidmalet træ til skuffe-
bredde 60, 100 og 120 cm. 

Varenr. 17578 
Indsats i hvidmalet træ til krydderiglas, 
til skuffebredde 60, 100 og 120 cm. 

Varenr. 17580 
Tredelt skuffeinddeler i hvidmalet træ til 
at holde orden på lidt af hvert. Til skuffe-
bredde 50, 60, 90, 100 og 120 cm. 
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OPBEVARING
Fleksible metalindsatser skaber orden og overblik i køkkenskufferne, hvad enten du skal finde 
en olivenske, lige inden gæsterne kommer eller bare en gaffel til en travl dags take-away.  
Indret skufferne efter dit eget hoved, så krydderier, stanniol, film, knive, sutter og elastikker er 
lige der, hvor du kan finde dem.
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Indsats i aluminium til husholdningsfilm 
og stanniol. Til skuffer i sort, hvid eller alu. 
Fås i bredde 50 og 60 cm. 

Indsats i aluminium til krydderiglas.  
Til skuffer i sort, hvid eller alu. Fås i  
bredde 40, 50 og 60 cm. 

Varenr. 17052 
Fleksibel skuffeinddeler med seks rum.  
Til skuffer i sort, hvid eller alu i 40, 45  
og 50 cm bredde. Tip! De løse indsatser til 
bestik kan gå direkte i opvaskemaskinen.

Varenr. 17055 
Fleksibel skuffeinddeler med seks rum. 
Ekstrarum til større ting med mulighed 
for inddeling. Til 60 cm skuffer i sort,  
hvid eller alu. Tip! De løse indsatser til 
bestik kan gå direkte i opvaskemaskinen. 

Varenr. 17072
Fleksibel skuffeinddeler med fire rum. Til 
skuffer i sort, hvid eller alu fra 40 cm bredde. 

Varenr. 17056 
To fleksible skuffeinddelere med hhv. seks 
rum og to rum samt ekstra rum for større 
ting, med mulighed for inddeling. Til 80 
cm skuffe i sort, hvid eller alu. Tip! De løse 
indsatser til bestik kan gå direkte i opvaske-
maskinen. 

Varenr. 17057 
To fleksible skuffeinddelere med hver seks 
rum samt ekstrarum for større ting, med 
mulighed for inddeling. Til 90 cm skuffe i 
sort, hvid eller alu. Tip! De løse indsatser til 
bestik kan gå direkte i opvaskemaskinen. 

Varenr. 17073 
Fleksibel skuffeinddeler med fire rum til de 
lidt større ting. Til skuffer i sort, hvid eller 
alu fra 40 cm bredde.

Varenr. 17061 
Fleksibel skuffeinddeler med to rum til 
de lidt større ting. Til skuffer i sort, hvid 
eller alu fra 40 cm bredde. 

Varenr. 17063 
Indsats til husholdningsfilm. Kan kombi-
neres med fleksible skuffeinddelere eller 
fastmonteres i bunden af skuffen. Til 
skuffer i sort, hvid eller alu. 

Varenr. 17064 
Indsats til stanniol. Kan kombineres med 
fleksible skuffeinddelere eller fastmon-
teres i bunden af skuffen. Til skuffer i 
sort, hvid eller alu. 

Varenr. 17062 
Indsats til knive. Kan kombineres med 
fleksible skuffeinddelere eller fastmon-
teres i bunden af skuffen. Til skuffer i 
sort, hvid eller alu. 
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Varenr. BESTIK030PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 30 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK040PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 40 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK045PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 45 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK050PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 50 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK060PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 60 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK070PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 70 cm
skuffer.

Bestikindsats i formstøbt grå plast.
Til meta-skuffer. Fås i 40, 50 og
60 cm bredde.Uanset hvilke skuffer du vælger, har JKE 

Design en indretningsløsning, der passer 
til dig og dit gode køkkenliv. Vi har skuffe- 
indsatser, der passer på de skarpe knive. 
Skuffeindsatser, der skiller salt fra kanel. 
Og indsatser, der giver det store overblik 
over alle småtingene.
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Varenr. BESTIK120PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 120 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK100PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 100 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK080PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 90 cm 
skuffer.

Varenr. BESTIK080PA 
Bestikindsats i formstøbt grå plast. Til 
sorte, hvide og alu-skuffer. Til 80 cm 
skuffer.

Varenr. 17565 
Storrums-indsats med tre rum i
formstøbt grå plast. Til skuffer i sort, hvid
eller alu i 60 cm bredde.

Varenr. 17566 
Storrums-indsats med fem rum i
formstøbt grå plast.  Til skuffer i sort hvid 
eller alu i 80 cm bredde

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

Varenr. 17067 
Bestikindsats i formstøbt grå plast.
Til hjørneskuffer i sort, hvid og alu.

Varenr. 05952 
Skuffeinddeler til badskabe, i formstøbt
grå plast for skuffer i sort, hvid eller alu.
Med tre små og en stor fleksibel inddeler.
Fås til skuffer med en bredde og en dybde
på 40 cm.
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OPBEVARING 
En god opdeling i skufferne sikrer overblik og orden. Hold spag- 
hetti 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 taller- 
kenstakken ind på spisebordet eller fra opvaskemaskinen og  
tilbage på plads i skuffen.
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Inddelere til kolonialskuffer i sort, hvid 
eller alu. Til sorte, hvide og alu skuffer i  
40 og 50 cm bredde. 

Inddelere til kolonialskuffer i sort, hvid 
eller alu. Til sorte, hvide eller alu-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 sorte, hvide eller alu-skuffer fra 
bredde 40 cm. Kan fastmonteres på 
skuffebunden. 
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30 cm underskab med to affaldsspande 
med låg. 10 liter og 20 liter spand. Øverst 
en skuffe til fx affaldsposer.

40 cm underskab med to stk. 13 liter 
affaldsspande i ergonomisk bordhøjde. 
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, god samvittighed og dejlig  
kompost til køkkenhaven. JKE Design 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 
ergonomisk 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 karklude.  
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 skabslågen. 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.
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HJØRNER
Der gemmer sig masser af god opbevaringsplads rundt omkring i hjørnerne. Med inno- 
vative 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 hylde og en skuffe øverst. 
100 cm bredt skab med lågebredde 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 karus-
sellen, og kører med ind i skabet. 
Skabsbredde 90 x 90 cm

Hjørneskab med tre vinkelskuffer, 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 vinkelskuffer 
til fx de høje gryder. Vælg mellem sorte, 
hvide og alu-skuffer. 
Skabsbredde 100 x 100 cm

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

Hjørneskab med tre skuffer med diago-
nale fronter. Vælg mellem sorte, hvide  
og alu-skuffer. Skabsbredde 90 x 90 cm

Hjørneoverskab med vinkellåge og to 
hylder. 

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

Hjørneoverskab med diagonallåge og to 
karusseller. Gør det let at komme til både 
kaffekopper og karamelsauce. 

Spisekammerskabet har mere end 6 
meter hyldeplads til konserves og  
køkkenmaskiner og er så stort, at du  
kan gå helt ind i det. 

OVERSKABE

HØJSKABE
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HØJSKABE

Et højskab i køkkenet giver masser af dejlig 
opbevaringsplads lige i øjenhøjde. JKE Design  
har et væld af smarte løsninger, der giver 
overblik i hele skabets dybde. Lige fra tandem- 
udtrækket, 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 skuffe-
bakker, så du kan se, hvad der står inderst.
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Kosteskab med trådkurv til støvsugers-
lange, 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 sort, hvid eller alu 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 frontudtræk, der giver  
overblik i et enkelt træk. Fås med bakker 
i sort, hvid eller alu i 40, 50 og 60 cm 
bredde. 

Højskab med to slidedoors, der gemmer 
på bordplade i arbejdshøjde, 2 hylder og 
luksusskuffer i massiv ask med fingertap-
samlinger. 
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ELEKTRONIK
Skufferne åbnes med et lille puf, og over- 
skabslågen kører elegant i vejret med blot et 
blidt tryk. Diskret elektronik gør køkkenlivet 
nemmere og bedre, når man har hænderne 
fulde af dej, indkøbsposer eller en sulten baby.

ESPRESSO GRANDE
I vores nye Espresso Grande køkken er  
elektronisk åbning af skuffer og skabe 
standardudstyr.

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

Krydderiindsatsen kan bruges til andet end 
kardemomme, kanel og karry. Brug den i  
køkkenskuffen til at holde styr på tablets og 
mobiltelefoner, mens de lades op. 
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Tophængt overskab med elektronisk  
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.  

Tophængt overskab med elektronisk  
åbning. Med to hylder, som du får  
adgang til med et enkelt tryk. Fås i 60,  
90 og 120 cm. 

Varenr. 09243 
Gem mobiltelefoner og tablets væk i 
skuffen eller skabet, mens de lades op 
med en indbygget opladerdock med  
2 elstik (DK) og 2 USB stik. 

Varenr. 09244 
Pop-up strømudtag for tre stik (DK) til 
montering i bordpladen eller i et skab.
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KLASSISK TILBEHØR
Det klassiske køkken fuldendes med herskabelige detaljer, der emmer af hygge og håndværk. JKE Design sætter en ære i smukt hånd-
værk og giver dig et væld af sprosser, kroge, hylder, skuffer, gavle, vinreoler og meget mere, så du kan sammensætte dit nostalgiske 
drømmekøkken. Du bestemmer selv, om stilen skal være enkel og nordisk med blot et dryp af gamle dage, eller om stilen skal gennem-
føres med alt fra sukkerlister til sofistikeret emhætteskjul.

162.



Nostalgiskab til bordplade med vit-
rine-låge og små skuffer. Vælg mellem 
vitrine med sprosser eller kryds i udvalgte 
modeller. 

Nostalgiskab til bordplade, tilpasset ekstra 
høje overskabe. Med vitrinelåge, åben reol 
og små skuffer. Vælg mellem vitrine med 
sprosser eller kryds i udvalgte modeller.

Nostalgiskab til bordplade med kryds-vit-
rine og små skuffer. Vælg mellem vitrine 
med sprosser eller kryds i  
udvalgte modeller.

Nostalgiskab til bordplade, tilpasset ekstra 
høje overskabe. Med vitrinelåge og små 
skuffer. Vælg mellem vitrine med sprosser 
eller kryds i udvalgte modeller.

Søjleskab til montering på bordpladen. 
Med fast front i toppen og silver udtræk 
nederst til fx olier og eddiker. Fås i bredde 
15 cm. 

Søjleskab til montering på bordpladen. 
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 emhæt-
teindsats. Fås i 120 cm bredde. 

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

Dekor-forstykke til åbne reoler skaber en 
fin nostalgisk stemning i køkkenet. Fås i 
bredde 40, 50, 60, 80 og 100 cm. 

Du har mulighed for at vælge profileret 
bagbeklædning i åbne reoler. Leveres i 
flere højder og bredder. 

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 profileret 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.

Gelænder til finerede, åbne reoler. Fås i 
30, 40, 50, 60, 80, 100 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.

Affaset lys- og gesimsliste, 4 cm i højden. 
Kan leveres i hele længder eller tilskåret 
fra fabrikken efter mål. 

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 over-
skab og loft. Højde 16,7 cm. Kan leveres i 
hele længder.

Håndbygget hjørneemfang til indbygning 
af emhætte. Med almue gesimslister og 
sideafdækning. 

Håndbygget frithængende emfang til 
indbygning af emhætte. Fås i 90 cm 
bredde.  

Håndbygget vægemfang til indbygning 
af emhætte. Med almue gesimslister og 
sideafdækning. Fås i 80 cm bredde. 

Håndbygget nostalgiemfang til indbyg- 
ning af emhætte. Fås i 80 cm bredde og 
to højder.   

EMFANG
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BELYSNING
Et velindrettet køkken bruges hele dagen – og nogle gange også om natten. JKE Design tænker 
i optimal belysning, så der er arbejdslys til madlavning, lektier og pyntning af cupcakes og blid 
belysning til aftenhygge, nattespisere og trætte morgener. Vi kan skjule lyset under overskabe 
eller få det til at definere rummet i en markant designlampe.
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NYHED! LED powerlight spot med varmt 
hvidt lys, 2,45W

Varenr. 09239 
NYHED - Indbygningslys med sensor. Lyset 
tænder i skabet, skuffen eller spisekammerskabet, 
når du åbner, og slukker når du lukker. Ledningsfri 
LED spot til opladning med et minimalt strømfor-
brug. Der er mulighed for at ændre vinkel på lyset.

Varenr. 09247 
Oplader til indbygningslys med sensor. 

Varenr. 09218 
Trafo uden dæmper. Kan tilkobles 1-6 stk. LED 
powerlight 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.

Varenr. 09250 
Trafo med dæmper. Kan tilkobles 1-6 stk. LED 
powerlight spots. Op til 20W. 

Halogenspot i mat krom, inkl. 16 mm 
påbygningsring. 10W. 

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

Glashylde med LED lysliste. Fås i 40, 50 og 
60 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.

Varenr. 09245 
Elektronisk trafo inkl. AMP-stikdåse 
med seks stik. Kan tilkobles 2-6 stk. 10W 
indbygningsspots eller 1-3 stk. 20W spots. 
60W/250 volt. 
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SOKLER
Den rigtige sokkelløsning kan udnytte 
pladsen optimalt i det lille bykøkken eller 
fuldende designet med smukke smigsam-
lede hjørner. Hvad enten sokkelskuffen skal 
give ekstra plads under smalle skuffer eller 
rumme store gryder under ovnen, finder du 
den rette størrelse hos JKE Design. 

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

SMIGSAMLING
Undgå endestykker, der bryder designet. Godt hånd-
værk er vigtigt for os, og derfor tilbyder vi at samle sok-
lerne i smig, så du får et perfekt og diskret hjørne – og 
en hurtig og enkel montering.
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Sokkelskuffer udnytter pladsen i køkken-
et 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 indbygningsovn med inte-
greret 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, forkromet, 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 
Aventos topbeslag. Uden bund.  
Højde 16,7 cm. 
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SKÆREBRÆT
Skærebrættet trækkes ud som en skuffe og giver  
ekstra bordplads.

STRYGEBRÆT
Strygebrættet trækkes nemt op af en skuffe i bryggerset. 

MIKROOVN
Mikrobølgeovnen er skjult, men nem at komme til,  
når den skal i brug. 

ERGONOMISK VASKEMASKINE
Få den rette arbejdshøjde ved vaskemaskine og  
tørretumbler.  Skuffen under vaskemaskinen er  
designet med en indbygget hylde til vasketøjskurven.

SMARTE DETALJER
JKE Design har skabt godt køkkenliv i mange hjem. Gennem årene har vi udviklet smarte 
detaljer, der letter køkkenlivet i det daglige. Tunge køkkenmaskiner kan gemmes væk i 
et skab og nemt findes frem med vores hævebeslag, der gør det tunge arbejde for dig. Vi 
har også udviklet løsninger, så du kan gemme mikroovnen væk i skabet og gemme stry-
gebrættet i en skuffe.
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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. 

Underskab med skærebræt i den øverste 
skuffe giver ekstra bordplads. Fås i 40, 50 
og 60 cm bredde. 

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

Underskab med viskestykkeudtræk  
til dine viskestykker og karklude.  
Fås i bredde 20 og 30 cm. 

Underskab med snavsetøjskurv på vippe-
beslag. Fås i bredde 30 og 40 cm. 

Håndklædeudtræk til udvendig monter-
ing 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 arbejdshøjde ved vaske-
maskine 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. 

8 mm glashylder til montering på væg.  
15 cm dyb. Fås i 40, 50 og 60 cm bredde. 

Varenr. 06200 
Rund krom glashyldeholder, Ø20 mm. 

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

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

171.



BORDPLADEGUIDE

Bordpladen er en markant flade med stor betydning for både køkkenets visuelle udtryk 
og daglige funktionalitet. Træ trækker natur og varme ind i køkkenet, mens stål givet et 
pift af maskulin industri. Med ekslusiv Corian® har du uendelige muligheder for at skabe 
et personligt udtryk. Her får du en guide til de forskellige materialer.

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 svej- 
ses sammen med vasken eller kombineres 
med en bordplade i Corian®. Stålbordpladen  
tilfører køkkenet en rå og industriel under-
tone, 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 sammensæt-
ninger, 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 laminatbordp-
lade, 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
• Lydabsoberende
• 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 ar-
bejde på. En betonbordplade ændrer udtryk 
efterhånden, som du bruger den. Betonen 
tåler varme, men er sart over for syrehol-
dige 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 mineral-
er og akryl er blandet til et ekstremt hårdt 
materiale, der er gennemfarvet, så det ald-
rig slides eller blegner. Det stærke materi-
ale 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 bjerg-
granit, og ikke to granitstykker er ens. Med 
granit er du sikret en personlig og smuk 
overflade, der holder hele køkkenets levet-
id.

• 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 vedligehol-
des. Kompositbordplader har en ensartet 
overflade 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 af-
spejle det,  du bruger den til. Hvis du ren- 
ser mange grøntsager og vasker en del op 
i hånden, er det en fordel med en dobbelt-
vask, måske endda med opvaskebakke, hvis 
der er plads. I det moderne og enkle køk-
ken 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 stør-
relse og dig, der skal bruge det. Det må ikke 
være hverken for lille eller for stort til vasken, 
og her hjælper konsulenten fra JKE Design  
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.  

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

Monteringsmetode
Alt efter, hvilken vask du vælger, skal den 
underlimes, underfræses, planlimes, fræses 
i, svejses i eller nedfældes. Underlimning er 
en elegant og hygiejnisk 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.

GUIDE TIL KØKKENVASK OG ARMATUR
 Køkkenvasken er et af de mest brugte værk- 
tøjer i dit køkken. Her er en guide til de 
mange muligheder.
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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 por-
celænsvask. 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 uen-
delige muligheder for at skabe et personligt 
udtryk.

Armatur
Armaturet – eller vandhanen – fremhæver 
badeværelsets stil. Et søjlearmatur giver et 
klassisk udtryk, mens et vægmonteret 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 min-
dre børn sikrer du dig mod skoldning ved 
at vælge et armatur med temperaturbe- 
grænsning.

Dagen begynder og slutter ved vasken i  
badeværelset, så vælg en løsning, der glæ- 
der dig dagen lang.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 stilrent og tidløst design, så de en-
kelte produkter passer sammen. Siemens 
arbejder altid under devisen ”form følger 
funktion”.

NEFF
NEFF er et af verdens mest udsøgte vare- 
mærker inden for elegante køkkenproduk-
ter.  Tyske NEFF sætter kvalitet og ydeevne 
i  højsædet, og har udviklet og produceret 
sine produkter i Bretten i Tyskland i over 
130 år. NEFF står bag den nye Slide&Hide 
ovn, hvor ovnlågen kan skydes ind under 
ovnrummet.
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Hvidevarer er de daglige værktøjer, der får den gode hverdag til at glide. JKE Design har 
stor ekspertise i at vælge de rette hvidevarer, der understreger køkkenets design og den 
måde, du arbejder på. Vi forhandler produkter fra udvalgte producenter, som leverer en 
kvalitet, vi kan stå inde for. 

Thermex
Thermex designer og udvikler emhætter og 
emfang – og har gennem næsten 50 år leve- 
ret løsninger til både private og erhvervsliv-
et. Thermex er kendt for sin høje kvalitet og 
det innovative 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 skræddersy one-of-a-kind produkter,  
hvor du selv vælger farve eller metal og  
specialmål.

Eico
Eico er høj kvalitet og eksklusive designpro- 
dukter til den bevidste forbruger. Program- 
met er bygget op af funktionelle kvalitets- 
produkter med lang holdbarhed, høj effekti- 
vitet, lave driftsomkostninger - naturligvis 
i elegant Eico design. 
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OL  Beslag A S

Tak for lån af styling hos: Madam Stoltz / House Doctor / Tine K Home / Decorate shop / Sinnerup / The Oak Men
Styling: MarianneLadefoged.dk / Foto: TheBlueRoom.dk / Tekst: Skribleriet.dk / Art Direction: Blikfang.se

/ Vi ved, at et køkken handler mere om liv 
end om låger. Køkkenet er familiens arne, 
hvor der steges, snakkes, spises, gabes, 
grædes og grines. Derfor er det vigtig for os at 
give dig tryghed – både nu og her i købspro- 
cessen og i de mange år fremover, hvor  
køkkenet er rammen om livet.
 

Medlem af Køkken Anke Foreningen
JKE Design er medlem af Køkken Anke 
Foreningen (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 for- 
bindelse med et køkkenkøb. 

25 års funktionsgaranti
JKE Design nøjes ikke med at lave et køk-
ken, der ser godt ud, det skal også kunne 
holde til både hverdag og fest. Derfor giver  
vi dig 25 års funktionsgaranti på alle bevæ- 
gelige metaldele som fx hængsler, skuffe- 
løb, trådkurve og karruseller. På sevo-drive  
systemet yder vi fem års funktionsgaranti.  
Du kan læse alle JKE Designs garantibe- 
stemmelser på jke-design.dk.

Vi tager forbehold for trykfejl, produktæn-
dringer o.lign. Tegningerne er retningsgi- 
vende. Kom ind til din JKE Design forhandler 
og se de næsten uendeligt mange muligheder. 

GODT KØKKENLIV  
BEGYNDER  
MED ET TRYGT KØB

VI  SAMARBEJDER KUN MED DE BEDSTE
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JKE DESIGN HAR SKABT RAMMEN OM GODT KØKKENLIV  
– LIGE FRA DET ELEGANTE LANDKØKKEN HOS HESTEFAMILIEN  
TIL RONJAS NORDISKE KØKKEN, DER VANDT KONKURRENCEN  
“NORGES VAKRESTE HJEM 2014”. DU KOMMER OGSÅ MED 
HJEM TIL EN KØKKENSNAK HOS LARS JUUL-MORTENSEN, DER 
ER CHEFKONDITOR PÅ DANMARKS NOK BEDSTE KONDITORI,  
LA GLACE, OG MED PÅ BESØG HOS FAMILIEN MENGERS, DER  
UDLEVER EN GAMMEL KØKKENDRØM OG HAR ÅBNET KAFFE-
BAR I DERES EGET HJEM.
 
VELKOMMEN TIL JKE DESIGN.
 
JKE-DESIGN.DK


