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Länghemskök, ett familjeägt köksföretag som sedan 1951 tillverkat kök med färdigmonterade skåp 

för den svenska marknaden. Under åren har vi samlat på oss erfarenhet och kunnande som kommer 

dig som kund till del. När du ringer oss får du prata med någon som kan svara på just dina frågor. 

Vårt sortiment är brett när det gäller material, färg och form och vi har ett mycket stort standard-

sortiment av skåpstorlekar. Det finns alltid skåp som passar.  

Vår viktigaste resurs är vår lojala personal varav många varit hos oss under lång tid. För att klara en 

effektiv tillverkning med god kvalitet har vi också en modern maskinpark och vi satsar mycket för att 

arbetsmiljön skall vara bra. Att vår tillverkning skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt ser vi som 

självklart, därför är vår fabrik sedan länge helt fossilbränslefri och vi använder bara grön el.  

Runt om i södra Sverige har vi ett stort antal duktiga återförsäljare som gärna hjälper er att förverkliga 

era drömmar om nytt kök och fylla det med smart och bekväm inredning.

Välkommen till Länghemskök.

Hantverk och omsorg hela vägen

SvensktillverkatHållbart Färdigmonterat

S V E N S K T I L L V E R
K

A
D

E
 K

V
A

LITETSKÖK SED
A

N
 1

9
5

1
 •

 

kök för
generationer



3

Innehåll

KÖK I KLASSISK STIL 4–39

KÖK UTAN HANDTAG 50-63

LÅDINREDNING 76–77

KLÄDVÅRD & FÖRVARING 80-81

KÖK MED TRÄLUCKOR 40-49

KÖK MED SLÄTA LUCKOR 64-75

SKAFFERI 78-79

DETALJER OCH TIPS 82-83



4

kök för generationer

När vi tillsammans ska planera ditt kök – är det viktigt att fundera på hur det ska användas och fungera. Kanske ska 
det finnas plats för flera generationer att samsas vid brödbak, långkok och mysiga middagar. Eventuellt en plats för 
läxläsning eller pysselhörna. Ett kök ska leva länge, så tänk över vad behoven i framtiden kan vara. Vad vi nu än 
drömmer om och älskar mest – vitaste vitt eller mörkt och mysigt, så ska kärleken förhoppningsvis bestå i många år. 
Våra kök i klassisk stil finns i många utföranden. Allt från det vackra, tidlösa herrgårdsköket till det charmiga lant-
köket i pärlspont. 

kärlek & kök

K L A S S I S K  S T I L
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KL ASSISKT MED 
MODERN KÄNSL A
TO R PA  M Å L A D  A S K  |  Klassiskt i tiden med 
de rätta detaljerna. Den målade askens ton står fint till 
de vackra marmorskivorna och den blanka mässingen. 
Köksön är den absoluta mittpunkten med rejäla arbets-
ytor och kökets självklara samlingsplats. Här ryms både 
en vinkyl, förvaring på tre av sidorna och sittplatser. 
Dessutom fungerar den som ett förträffligt serveringsbord  
där man dukar upp sin buffé.
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GRÅ TONER OCH MÄSSING I  HARMONI
Lika vackert i huset på landet som i en sekelskiftesvåning i stan. Den målade askluckan tillsammans med vackra mässingshandtag ger ett exklusivt intryck.
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TIDLÖST & BESTÅENDE
TO R PA  A S K  VA R M V I T  |  Namngett efter ett lokalt grevegods är detta kök något alldeles extra. Tillverkad i ask och målad i en varmvit ton. 
Träets struktur som syns genom den målade ytan gör att känslan av äkta trä behålls. Vackert kakel och tidlösa bänkskivor i sten förstärker den klassiska stilen.
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KL ASSISKT OCH NY T T
TO R PA  A S K  A N T R A C I T G R Å  |   Ett gediget träkök målat i en vacker mörkgrå ton. Ljusa bänkskivor och vita väggar gör köket ljust och fräscht. 

Prydnadshyllan, beslagen och det mönstrade kaklet ger köket både en fransk touch och en gammaldags charm. 
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EXKLUSIVA UT TRYCK
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AVA N C E  S T I L  |  STIL är vårt samlingsnamn för kök med innanförliggande luckor. Inramningen kring lådor och luckor ger en känsla av platsbyggt och skapar 
ett exklusivt utseende. De svarta bänkskivorna blir en stark och attraktiv kontrast till det vita. Köksö med breda rejäla lådor, vinhylla och plats för kokböckerna.
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KL ASSISKT I  NUTID
AVA N C E  S T I L  |  |  I kökets matsalsdel har man skapat ett samspel i inredningen och byggt ytterligare förvaring och vitrinskåp. Kombinationen av vanliga 
överskåp och vitrinskåp ger liv och stämning i köket. Ett kök att inspireras av och trivas i.
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RETRO & PASTELLFÄRGER
C H A R M  |  Överfalsad lucka i kombination med skåpsreglar och lådhandtag i funkisstil samt 
gångjärn med synliga detaljer tar oss tillbaka till köken på 1950-talet. Då målades luckorna i vackra 
pastellfärger. Här har man valt en ljus lindblomsgrön ton. 
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PL ATSBYGGD KÄNSL A
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AVA N C E  S T I L  |  Den vackra inramningen av luckor och lådfronter kombinerat med täcksidor i pärlspont ger en gammaldags charm som knyter an till förra 
sekelskiftets tradition och stil. Bakom luckorna hittar man allt det moderna i funktion och teknik. Svarta granitbänkar med en fasad bakkantslist ger det lilla extra 
av kvalitetskänsla.
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VITT & STILRENT
AVA N C E  V I T  |  Ett stilren köksmiljö för den 
moderna familjen. Bänkskivor i mullvadston som 
matchar de vackra skålhandtagen i tenn. Köksön 
skapar mycket förvaring på båda sidor, samtidigt
som det är en extra plats för fika och läxläsning. 
Praktiskt med den extra vasken i köksön, vilket 
underlättar arbetet i köket. Den uppvinklade fläkt-
kåpan skapar bra utrymme vid spishällen.
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NOSTALGI PÅ NY T T VIS
H E R RG Å R D  V I T  |  Vårt vackra herrgårdskök är vad det heter - ett riktigt herrgårdskök. De vackert profilerade skåpsluckorna tillsammans med dekorativa 
pelare i framkant förstärker det exklusiva intrycket. Många fina detaljer och funktioner gör detta kök lätt att älska.
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H E R RG Å R D  V I T  |  Stenskivor och dekorpelare gör detta kök extra lyxigt och praktfullt, här vill man bara vara för att njuta och insupa den härliga miljön.



31



32

L ANTLIG CHARM 
MED PÄRLSPONT
P Ä R L S P O N T  |  Så charmigt och passande 
när man vill få fram en äkta lantlig och romantisk 
stil. Traditionellt i utseende men med smarta nya 
funktioner på insidan. Skålhandtagen och porslins-
knopparna är helt rätt i sammanhanget. Här blev 
det självklara valet av färg en neutral grå ton som
står fint till marmorskivorna och det grålaserade trä-
golvet.Våra målade kök kan beställas i valfri kulör.
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TRADITIONELLT MED
MODERNA FUNKTIONER
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H E R RG Å R D  VA R M V I T  | Mjuka vita toner till valnöt och klassiskt kakel blir en vacker matchning. Rejäla arbetsytor, ugn och micro i bekväm höjd och
smarta funktioner gör arbetet i köket till ett rent nöje. Funktion och tradition i bästa kombination. 
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H E R RG Å R D  VA R M V I T  | Breda lådor som slukar mycket och med 
inredning som håller ordning på prylarna. Bland många sköna funktioner märks 
ljudlösa, heldämpade lådor och hörnskafferi med roterande hyllplan. Köket blir 
mycket enklare att arbeta i om var sak har sin plats. Inred med anpassade och 
flexibla bestickinsatser, knivförvaring, kryddbehållare och praktiska avfallssystem. 

STILRENT & KL ASSISKT
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kök för generationer

Trä, en äkta vara som är varmt, levande och naturligt. Träluckan kan ha ett strikt ramverk eller mjuka, runda former. 
Val av träslag, färgton, bänkskivor och handtag sätter stil och karaktär  Ett kök med massiva träluckor är exklusivt, 
slitstarkt och varaktigt. Materialets naturliga mönster och skiftningar i färgtoner gör det levande och det åldras 
vackert. Vi står för ett förstklassigt hantverk med en kvalitet som håller i generationer.

hållbart och äkta

K Ö K  I  Ä K T A  T R Ä
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MASSIVT I  MJUKA FORMER



43

E L L I P S  E K  |  Luckan av massiv ek, limmad i 3 skikt, har en mjukt svängd form, är mycket gedigen och andas tidlös elegans. Det personliga skapar man med 
handtag, kakel, bänkskivor och vitvaror. Ett stabilt och perfekt hantverk som tål att slitas på under många år. Ellipsköket finns även i björk.
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ÄKTA & TRIVSAMT
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AVA N C E  E K  J Ä R N V I T R I O L  |  Ek som betsats för att få en gråbrun ton likt järnvitriol gör köket varmt och mysigt. Denna betsning kan man välja på 
alla våra ekkök. Avance Ek kan man förstås också få naturfärgad och modellen finnes även i björk och som målad MDF-lucka. Vit helkaklad vägg tillsammans med 
blanka svarta stenskivor ger samtidigt ett fräscht och rent intryck. Vackra vitrinskåp skapar en extra dimension till köket. 
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AVA N C E  E K  J Ä R N V I T R I O L  |  Denna ytbehandling ger köket en annan karaktär än den naturfärgade eken. Luckorna har breda massiva ekramar och 
slät spegel och till det har man passsande valt rejäla handtag i rostfritt stål.
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kök för generationer

Avskalat, rena linjer och lättskötta ytor kännetecknar de handtagslösa köken. Vad du än väljer – högblankt eller vackra 
träfanér, så känns det lyxigt och elegant. Infällda grepp eller ”push to open” – det är följsamt, smidigt och bekvämt. 
Lådor och skåp som öppnar och stänger sig med ett lätt tryck. Vi utrustar med lådinredningar som håller ordning 
på prylarna och smarta funktioner som kommer att göra kökslivet både enkelt och roligt. Vi fanerar även synliga 
sidor, stomframkanter och inuti vitrinskåpen med riktigt trä, allt för en gedigen och hantverksmässig produkt.

handtagsfritt

K Ö K  U T A N  H A N D T A G
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HÖGBL ANKT & AVSKAL AT
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M I L A N O  V I T  H Ö G B L A N K  |  Det är högblankt, vitt och avskalat. Handtagslöst ”push to open” eller med beslag är valfritt. Svarta blänkande stenskivor 
förstärker intrycket. Fläkt i bänkskivan och inbyggda maskiner i halvhöga skåp. De blanka ytorna gör det till en mycket lättskött miljö.
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NATURMATERIAL & RENA LINJER
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H O R I S O N T  G R E P P  E K  |  En slät och tvärfanérad lucka med infräst grepp i massivt trä skapar tillsammans med blanka svarta stenskivor ett stramt, 
modernt ekkök med rena linjer. Uppflyttad fläkt ger mer rymd och utrymme vid matlagningen.
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ELEGANT PÅ UTSIDAN – ORGANISERAT PÅ INSIDAN
O P T I O N  G R E P P  |  Sober elegans och samtidigt en hemtrevlig känsla. De raka linjerna och de blanka luckorna i kombination med valnötens värme både på 
bänkar och i vitrinskåp åstadkommer en fullträff i materialval. Luckor i högblank laminat och överlaminerade kanter och grepplist i massiv valnöt. Vitrinskåpen är 
invändigt fanerade i valnöt, vilket förstärker det högklassiga utseendet. Laminaten finns i en mängd olika färger och ek är alternativ i val av trä.
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KRISPIGT VIT T & L ÄT TSKÖT T
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M I L A N O  G R E P P  H Ö G B L A N K  |  Slätt, vitt och högblankt är det som kännetecknar Milano. Luckorna är belagda med en högkvalitativ folie som 
är lättskött och framför allt slitstark. Milano grepp handlar om linjer. Den släta vita ytan bryts av med aluminiumgreppens raka linjer i en stark kontrast. 
Tillsammans med vita bänkskivor och vitvaror blir hela miljön härligt krispigt vit. Självklart kan luckan även kombineras med annat, för den som gillar färg. 
De blanka ytorna gör det till en mycket lättskött miljö.
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POPUL ÄRT & PRAKTISKT
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A L P I N A  G R E P P  V I T  |  Den snövita luckan med integrerat grepp är belagd med en tålig folie som garanterar att ditt kök förblir vitt, år efter år!
Överskåpen har här ramats in med 5 cm tjocka vitmålade täcksidor. Integrerad diskmaskin som är uppflyttad i bekväm arbetshöjd.
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kök för generationer

En slät lucka är alltid rätt i tiden. Det personliga sätter du med färgvalet och detaljerna. Vitt för den ljusa och fräscha 
stilen eller en mörkbrun lucka för mer attityd och uttryck. Planera ditt kök tillsammans med oss och få in både funk-
tion och trivsel. Det ska vara flexibelt och lättarbetat i köket. Önskar du dig en enklare vardag så välj bland alla prak-
tiska lösningar vi har att erbjuda och framförallt en slät lucka som är väldigt enkel att hålla ren. Länghemskök arbetar 
med målade, fanérade och massiva luckor, samt med folie- och laminatluckor i absoluta toppklass för en riktigt lång 
livslängd på köket. 

Rätt & slätt

K Ö K  M E D  S L Ä T A  L U C K O R
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E D G E  |  Slät lucka med trästruktur i mörkbrun ton som står fint mot den 
ljusgrå bänkskivan och det gråtonande väggteglet. Greppvänliga handtag i trä 
och metall som matchar fint till fläkten. Edge finns i flera nyanser.

TONER I  TIDEN
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VIT T & FÄRGGL AT T
D E S I G N  M Å L A D  V I T  |  Ibland är det enkla det snyggaste. Design 
är en minimalistisk lucka med bara en liten radie på kanterna och en helt slät 
målad yta. Med svarta bänkskivor, svart kakel och några färgstarka accessoarer 
så skapas ett stilrent och modernt kök.
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LJUSA NYANSER AV GRÅT T
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D E S I G N  M Å L A D  L J U S G R Å  |  En ljus nyans av grått ger ett sobert uttryck på denna släta lucka. Effekten med vitt kakel och mörkgrå bänkskivor gör 
köket avskalat och elegant. Beständigt i både kvalitet och utseende.
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ELEGANT OCH SNYGGT I  GRÅT T
D E S I G N  M Å L A D  L J U S G R Å  |  Med sobra nyanser av grått i både lucka och bänkskivor kan man enkelt förändra i köket med textilier och dekorationer. 
På motsatta sidan av spis och diskbänk finns väl tilltagna och smarta skafferilösningar.
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S O F T  M Å L A D  /  S VA RT B E T S A D  E K  |  Med sin mjukt rundade kant ger luckan skäl för namnet. Softluckan kan fås i en mängd olika utföranden, 
både målad och i flera träslag. Här kombinerat elegant med svartbetsad ek upptill och vitmålat nedtill.

ELEGANT OCH SNYGGT I  SVART & VIT T
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ORDNING & REDA

INREDNING MED SMARTA LÖSNINGAR
Med var sak på sin plats blir det lättare att arbeta och hålla ordning i köket och lådorna rymmer mycket mer när 
de delas av med inredning. Länghemskök har ett genomtänkt sortiment av bra hjälpmedel. Bestickinsatser, kniv-
förvaring, kryddställ, hållare för gladpack och folie, lådavdelare, boxar och tallrikhållare – det finns lösningar för 
alla behov. Hur mycket lådinredningar man vill köpa är individuellt och man kan alltid köpa till efter hand om 
man tycker att det är något som saknas.  

För mer smarta inredningar, avfallssystem med mera, gå in och titta på vår hemsida.
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SKAFFERI I  TIDEN
Köket har olika typer av funktioner som  behöver 
smarta förvaringslösningar.  Ett härligt skafferi, 
traditionellt som på mormors tid, men funktio-
nen har utvecklas och hyllplanen är stabila karu-
seller. Skafferiskåp med utdragbar inredning och 
med specialfack för flaskor mm är ett populärt 
val idag. Ett alternativ är att placera i utdragbara 
lådor, för bättre överblick. 
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KL ÄDVÅRD OCH FÖRVARING

TVÄTTSTUGA OCH GROVKÖK MED EXTRA FÖRVARING
En välplanerad och genomtänkt tvättstuga gör det tråkiga jobbet lite roligare och kräver mindre tid. Har man gott om plats kan man ha hela 
sin klädvård på ett och samma ställe. Garderob med backar för sortering av smutstvätten, stor vask för handtvätt och sköljning, arbetsbänk för  
allehanda tvätt och städarbeten. Strykbrädan kan stå uppställd eller vara inbyggd bakom en lådfront. Behoven varierar för det stora, jämfört 
med det lilla hushållet.

GARDEROBER OCH WALK-IN-CLOSET
Välj inredning, korgar och utdrag för det du ska förvara. Med smart förvaring kan du utnyttja din garderob maximalt.
Genom att ha förvaring med var sak på sin plats förenklar du i vardagen.
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Lister, handtag och vackra detaljer skapar det lilla extra och personliga. Det finns flera möjligheter att få fram en egen individuell stil.

Det är de små detaljerna som gör det
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BLÄNKANDE SILVER UTAN PUTS
Lägg aluminiumfolie i en skål alternativt i diskhon, häll 
i 2-3 deciliter grovsalt och kokande vatten. Lägg i silvret 
och låt det ligga i cirka 20 minuter. Skölj i kallt vatten 
och torka. Besticken blir rena och blanka, utan gifter 
eller gnuggande.

STRYK BORT STEARINFLÄCKAR
Lägg hushållspapper eller kaffefilter på stearinfläcken. 
Stryk med strykjärn över pappret. Stearinet smälter då 
in i pappret i stället för i tyget. Upprepa flera gånger 
tills hela fläcken är borta.

DISKA PANNAN PÅ RÄTT SÄTT
Gjutjärn ska aldrig diskas med diskmedel, bränn ur 
pannan med salt istället. Saltet drar ut fett, smuts och 
avlagringar. Gör så här: häll salt så det täcker botten, 
värm pannan i cirka 10 minuter på spisen. 
Häll ur saltet och diska ur pannan med vatten.

SKYDDA DIG MOT BAKTERIER I 
SKÄRBRÄDAN
Diska skärbrädan och strö rikligt med vanligt hushålls-
salt och gnugga in saltet ordentligt. Låt stå ett par 
minuter och skölj sedan av. Enkelt men effektivt.

FÅ REN DISKHO IGEN
Diskhon blir ofta färgad av mat och dylikt. Ta bakpulver 
och strö över en fuktig ho, låt det dra en stund. Ta sedan 
en svamp eller diskborste och diska ur. Skölj och det blir 
skinande blankt.

HÅLL SKÄRBRÄDAN FRÄSCH LÄNGRE
Skärbrädor i trä har en tendens att spricka i träet efter ett 
tag. För att undvika det kan du gnida in skärbrädan med 
citron lite då och då. Försök även att inte diska brädan 
med diskmedel så ofta. Då har du en skärbräda i trä som 
håller längre.

VIDBRÄND KASTRULL
För att rengöra en vidbränd kastrull kan man koka upp 
vatten med en maskindiskmedelstablett, då lossnar allt 
det som bränt fast betydligt lättare.

NÅGOT KALLT PÅ SKADAN
Ha alltid ha lite mjöl i en plastpåse i frysen. När de små 
slår sig har man då alltid något att lägga på det onda så 
det inte svullnar upp.

KÖKSSVAMPEN/DISKTRASAN
Kanske den mest bakteriefyllda sakerna du har i ditt hem.  
Du kan placera dem i mikron i två minuter, tvätta i disk-
maskinen eller koka i kastrull dagligen. Byt ofta - helst 
varannan vecka.

FLÄCKAR PÅ KAFFEKOPPEN
Fula fläckar/avlagringar på te- och kaffe på muggarna 
får du lätt bort genom att gnida dem rena med hjälp av 
vanligt koksalt som du ”geggar” ihop med lite vatten. 
Efteråt sköljer du och diskar sedan som vanligt.

FIXA BLANKA ROSTFRIA KASTRULLER
Häll ättika och vatten i kastruller eller andra kärl av rost-
fri karaktär, så blir det rent om du låter det stå en stund.

Praktiska tips i köket
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FÖR MER INFORMATION
G Å  I N  PÅ  VÅ R  H E M S I D A :
WWW.L ÄNGHEMSKÖK.SE

Nygårdsgatan 6, 514 44 Länghem. | Tel 0325-61 99 30 | info@langhemskok.se | www.länghemskök.se

Hantverk och omsorg hela vägen


