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Vendelsö – spännande nyhet från Myresjökök 
Hållbara mönster, ytor och färger står i fokus bland Myresjököks nyheter i år. En 

spännande nyhet som sticker ut är köket Vendelsö med sin liggande mönsterriktning 

och präglade yta. 

På tillbehörssidan hittar vi bland annat den praktiska steglådan och ett efterfrågat 

källsorteringsskåp för lite smalare diskbänksskåp. 

- Utöver våra nya luckor och praktiska tillbehör, har vi i år satsat på att kunna erbjuda flera 

olika prisalternativ, som alla ger liknande uttryck i köket. Vi erbjuder t ex fler 

laminatluckor, en prisvärd grepplucka och högtryckslaminatluckor utan trälist, säger 

marknadschef Axel Karlsson. 

Mörka och kritvita luckor utmärker sig bland vårens nyheter Vendelsö Mörk Drivved, Frösö 

Mörkgrå och Smögen i kritvitt. 

- Vi har fått god respons på vår lite speciella Vendelsö Mörk Drivved, där man 

uppskattar den mörka luckan med den präglade ytan. Men samtidigt fortsätter de allra 

flesta att vilja ha vita släta målade luckor och släta luckor i ekfaner eller laminat 

liksom ramluckor i vitt och ek.  

På fanerat och massivträ är det fortfarande ek och björk som dominerar. Med nya Hemsö har 

björken uppdaterats med en vit tonad matt lack som gör att färgen inte gulnar utan alltid ser 

ny och fräsch ut. 

Idag bär mer än 70 procent av alla Myresjököks kök miljömärkningen Svanen. 
Svanmärkningen innebär att produktens miljöpåverkan bedöms och granskas under hela 
dess livscykel. Svanenmärkningen innebär också en kvalitetsmärkning. Innan produkterna 
blir godkända får de genomgå tester som rör bland annat hållbarhet, styrka, säkerhet och 
stabilitet.  
 

För mer information och bilder kontakta: 

Renée Nilsson, Kommunikationsansvarig.  
Tel: 0476 – 557 16 
Mail: renee.nilsson@myresjokok.se 

Axel Karlsson, Marknadschef. 
Mobil: 076-723 06 11 
Mail: axel.karlsson@nobia.com 

Bilder för publicering hittar du i vår bildbank på www.myresjokok.se . Här hittar du även hela 

produktkatalogen för 2013. 
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Nyheter från Myresjökök 2013: 
 

Vendelsö Mörk Drivved 

Köksinspiration i mörka toner 

 
 

Ett lusthus i skärgården – i modern tappning! Den här köksmiljön erbjuder stora härliga ytor 

för både matlagning och umgänge. Vendelsö Mörk Drivved är en direktlaminerad lucka med 

liggande mönsterriktning och präglad yta. Den liggande träpräglade strukturen tas upp i 

väggarnas liggande träpanel och golvets varma ytor. De rostfria arbetsytorna skapar en skön 

balans mellan de olika materialen och den lugna färgskalan. 

Vendelsö finns även i ljus Drivved.  

Lucka: Vendelsö Mörk Drivved. Svanenmärkt 

 

Smögen  

Köksinspiration i kritvitt 

 

 
 

Rent och avskalat men skickligt förstärkt med hjälp av grafiska inslag och nedtonad gråskala, 

följer köket naturligt med in i vardagsrummet och umgänget. Eller är det vardagsrummet som 

följer med in i köket? En praktisk sittavdelning vid det frikostiga fönstret är perfekt för 

morgonfikat. Ett lättarbetat kök med gott om plats att röja runt när det är dags att fixa till 

middagen med vännerna och lika lätt att röja undan när de har anlänt. 

Lucka: Smögen, direktlaminerad grepplucka i kritvitt med blankpolerad alugrepplist.  

 

 



Frösö Mörkgrå 

 
 

Frösö Mörkgrå är en ny kulör på en tidigare mycket uppskattad lucka. Lucka och 

skåpsinredning finns även som passar till tvätt och förvaring. Den mörkgråa färgen är 

efterfrågad och ligger helt rätt i tiden.  

 

Tvättstuga Frösö Mörkgrå/Kritvit 

 

En tvättstuga i svala återhållsamma nyanser där golvet skapar en värmande kontrast. 

Rummet utnyttjats maximalt och effektivt med skåp som rymmer det mesta. En smart 

placering av det liggande fönstret ger uppsikt över barnens utomhuslekar medan du tar hand 

om tvätten. 

 

Ljusterö  

 

 
 

En svanenmärkt lucka i vitt högtryckslaminat. 



Hemsö Björk 

 

 

En björkmönstrad svanenmärkt lucka i direktlaminat med en träpräglad yta.  

 

Nya tillbehör 

Källsorteringsskåp 400 mm 

 
 

Detta praktiska källsorteringsskåp finns i bredden 400 mm. Källsortering i låda med  två 

hinkar. De två översta fronterna är hopmonterade. Skåpet tillgodoser efterfrågan på fler 

källsorteringsalternativ. Det nya källsorteringsskåpet i t.ex kombination med källsortering i 

diskbänkskåp gör det möjligt att dela upp soporna i flera fraktioner. 

Steglåda 

 
 

En praktisk steglåda som gör att barnen når upp till diskbänken och vuxna lätt kommer åt i 

de högre skåpen. Skjuts in under skåpet i linje med sockeln när den inte används. Finns 

bredderna 400, 500, 600 och 800 mm. 

 

http://www.myresjokok.se/kok/tillbehor-och-inredningar/koksinredningar-och-smarta-tillbehor/produktinformation/kallsorteringsskap-400-mm/
http://www.myresjokok.se/kok/tillbehor-och-inredningar/koksinredningar-och-smarta-tillbehor/produktinformation/kallsortering/
http://www.myresjokok.se/kok/tillbehor-och-inredningar/koksinredningar-och-smarta-tillbehor/produktinformation/kallsortering/
http://www.myresjokok.se/kok/tillbehor-och-inredningar/koksinredningar-och-smarta-tillbehor/produktinformation/steglada/


Besticklåda i svartbetsad trä 

 

 
 

Denna snygga besticklåda finns till lådorna 400-1000 mm. Utöver knivblock och bestickfack 

finns även ett praktiskt kryddfack som tillbehör. 

 

 
Myresjökök ingår i Europas största kökskoncern Nobia. Svenskheten i design och kvalitet är fundamental, 
samtidigt som den internationella företagsmiljön gör att verksamheten tidigt nås av influenser från kontinenten. 
Myresjökök är den tredje största samarbetspartnern till svensk bygghandel och marknadsledande leverantör för 
svenskt flerbostadsbyggande. Företaget startades 1946 i Älmhult. Myresjökök levererar årligen över 16 000 nya 
Myresjökök till svenska konsumenter. 

 

http://www.myresjokok.se/kok/tillbehor-och-inredningar/koksinredningar-och-smarta-tillbehor/produktinformation/besticklada-i-svartbetsad-tra/

