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Handbyggda kök i massivt trä
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Våra köksmoduler har sitt ursprung i den svenska traditionen av 

kökstillverkning. Allt material och de flesta av våra beslag görs 

fortfarande i Sverige.

Vi tror på tanken med massiva material i våra stommar som tål 

flera renoveringar. Vi tror på långsiktigt hållbara lösningar som 

barn och barnbarn kan ärva.

Våra snickare finns i Malmö och har lång erfarenhet av inred-

ningssnickeri. Tillsammans har vi många års kunskap av att 

tillverka handbyggda kök. 

Tradition / Kvalitet / Hantverk> >

Foto: Kim Fristedt Malmberg



Massivt trä är ett fantastiskt naturmaterial. Det åldras vackert 

och slitage och skador som uppstår genom åren går lätt att 

laga, återställa eller leva med. En köksinredning med massiva 

trästommar håller i flera generationer och gör det till en både 

miljövänlig och långsiktigt hållbar lösning.
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För att försöka tillgodose ett större antal kunder har vi skapat ett 

modulsystem i funkisstil. Med detta system kan du komplettera 

din befintliga köksmiljö eller skapa en helt ny. Modulerna 

är ingen lagervara utan byggs för hand efter beställning. För 

att tillverkningen ska bli så effektiv som möjligt tillverkas 

modulerna efter specifika mått. Alla våra moduler hittar du väl 

beskrivna på vår hemsida.

I en köksbeställning är det lätt för oss att ta fram lämpliga 

passbitar och socklar till din inredning. Med hjälp av dessa 

anpassar du dina moduler till din befintliga arkitektur.
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ÖverskåpBänkskåp >> >>

Stommen tillverkas i 20 mm massiv furu. Våra hyllplan sitter på 

skruvade bärlister och alla lådor tillverkas i 15 mm massiv furu 

med en 7 mm kryssfaner i botten. Lådorna löper på dämpade 

fullutdragsskenor av högsta kvalitet.



Vi är återförsäljare för en rad företag som jobbar med produkter 

för köksindustrin. Franke diskbänkar och blandare, Purus 

diskbänkar, FM-Matsson-Mora-Damixa, LG-Collection bänk-

skivor, Consentino stenskivor, H-Svensson AB stenskivor och 

många fler. Kontakta oss gärna för prisförslag på just era 

önskemål.

TillbehörHögskåp> > > >

Luckorna sitter skruvade på förnicklade överfallsgångjärn. 

Beslagen är Eskilstuna kulturbeslag. Skåpregel 5181, Lådhantag 

5182. Du hittar samtliga moduler, namn och mått på vår hemsida 

www.funkikok.se.



www.funkiskok.se

Storgatan 28, 211 42 Malmö

+46 708 88 64 40

> >


