
Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken



Kom godt i gang

Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end

nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum.

Ud over at være et madværksted er det rummet,

hvor der læses lektier, surfes på nettet, sludres, hyg-

ges og måske endda ses tv. Køkkenet skal kunne

meget. 

Når du planlægger nyt køkken, er det derfor vigtigt,

at du overvejer dine behov grundigt. Hvad skal du

kunne i dit køkken? Hvem skal bruge det? Dit køk-

ken skal være skræddersyet til dine og din families

behov.

Et nyt køkken er en spændende proces med mange

overvejelser undervejs. Både når det gælder de over-

ordnede brugssituationer og når detaljerne skal på

plads. Det er nemlig særligt her, du kan sætte dit

personlige præg på det nye køkken.

I denne brochure får du inspiration til el-installa-

tionen i dit køkken. Du bliver præsenteret for nogle

overordnede overvejelser, du kan gøre dig omkring

funktionalitet. Du kan også se vores forskellige

designserier og vurdere, hvilken der bedst passer til

stilen i netop dit køkken.

Designserien LK CLASSIC® passer i form og materialer perfekt til
dette patricierkøkken.

To stikkontakter centralt placeret ved en af køkkenets naturlige
arbejdspladser sikrer, at der er strøm til køkkenets el-apparater.
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Køkkenets tilbehør gemmes ikke væk men opbevares synligt
og understreger stilen.



Det er vigtigt at huske på stikkontakter, især hvis dit køkken
har en fritstående arbejdsø.



Få stikkontakter nok

En af de allervigtigste ting at sikre i dit køkken er, at

du har stikkontakter nok. Der er ikke noget så irrite-

rende som at være nødt til at trække stikket fra kaf-

femaskinen ud for at kunne komme til at riste brød.

Eller at have en uskøn stikdåse liggende fremme på

bordet for at løse problemet.

Tænk derfor over, hvilke el-forbrugende maskiner, du

jævnligt bruger og gerne vil have stående fremme

hele tiden. Og overvej, hvor mange personer, der

skal kunne arbejde i køkkenet samtidig – også med

el-apparater. Skal der for eksempel kunne piskes

flødeskum til desserten, mens vandet koges og kaf-

fen kværnes?

Stikkontakter kan være med eller uden afbryder.

Nogle foretrækker, at der er en afbryder, så der ikke

altid er strøm på det apparat, der er sluttet til. Andre

synes om enkelheden ved en stikkontakt uden afbry-

der, særligt ved bordpladen.

Sørg for at placere stikkontakter ved de naturlige

arbejdspladser i køkkenet. Har du en lang bordplade

eller et vinkelkøkken, vil det være en fordel at have

stikkontakter i begge ender. Og planlægger du en

arbejdsø, er det værd at tænke på el her også.

Husk også på de ”skjulte” stikkontakter – dem til

ovn, kogeplade, emhætte, mikroovn, opvaskemaski-

ne og køle/fryseskab. Og glem ikke en stikkontakt

ved døren til støvsugeren.
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Ekstra stikkontakter sikrer arbejdskomfort. El-apparater, der bruges dagligt, står klar til brug.



Indstil lysstyrken til alle behov

Køkkenet har mange funktioner. Og hver funktion

kræver sit lys. Hyggeligt samvær og gastronomiske

oplevelser understreges af en dæmpet og stemnings-

fyldt belysning, mens for eksempel madlavning og

lektielæsning kræver et godt og stærkt arbejdslys.

Behovet for fleksibelt lys opfylder du med en lysdæm-

per. Særligt over spisebordet er den relevant, men det

er også dejligt at kunne dæmpe det øvrige lys i køk-

kenet, så en hyggelig middagssituation med venner

og familie får de bedste betingelser.

Der findes forskellige lysdæmpere, så stort set alle

lamper kan dæmpes. Det er også muligt at have kor-

respondance på lysdæmperfunktionen – altså at

kunne dæmpe en lampe, der tændes og slukkes i

begge ender af et rum.

Når du skal vælge lysdæmper, er det vigtigt at vide,

hvilken type lampe, du ønsker at dæmpe. Vær

opmærksom på, om der er tale om glødelamper eller

lavvolt halogenlamper og også om halogenlampen

er forsynet med elektronisk eller jernkernetransfor-

mer. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på

den effekt, din lyskilde har – altså hvor mange watt.

Lauritz Knudsens lysdæmpere findes både i det enkle

og tidløse LK FUGA® design og i det moderne og ele-

gante LK OPUS® 66 design.

Med en LK FUGA® touch lysdæmper har du mulighed for at til-
passe lysstyrken til den ønskede stemning.
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Dæmpet lys giver en hyggelig og intim stemning.



Halogenspottenes transformere er indfældet i selve hylden,
så de ikke tager plads op. Og der er separat lysdæmpnings-
funktion på loftslyset og arbejdslyset i hylden.
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Du bliver mest tilfreds, når dit køkken fungerer opti-

malt i alle de situationer, det bruges i. Der skal derfor

være et godt og hensigtsmæssigt placeret arbejdslys.

Hvis du planlægger at have overskabe i dit nye køk-

ken, vil det være helt naturligt at have selve arbejds-

lyset under overskabene. Halogenspots kan også pla-

ceres i specielle hylder. Har du hverken hylder eller

overskabe, står valget mellem væg- og loftsbelysning

– eller en kombination. 

Husk under alle omstændigheder at tænke grundigt

over lampernes placering, så du får sat lampeudtag

de rigtige steder. Og vær opmærksom på, at vælger

du at have mange halogenspots, kræves der måske

flere lampeudtag.

Tænk også på, at hvis dit køkken er et gennem-

gangsrum, er det praktisk at kunne betjene lyset i

begge ender af rummet. Det løses med en korrespon-

dancetænding.

Det vigtige arbejdslys

Det er detaljerne, der tæller. LK FUGA Softline® i koks/stålmetallic
matcher køkkenets farver og materialer.



Tv, pc og telefon i køkkenet

Når du arbejder i køkkenet, vil du måske gerne

kunne følge med i nyhederne eller andre program-

mer på tv. Så skal du huske at planlægge både et

antenneudtag og en stikkontakt til fjernsynet.

Hvis du gerne vil have en fladskærm eller lignende

op på væggen, ser det pænest ud, når udtagene er

skjult bag skærmen. Overvej derfor tv’ets placering,

så du opnår den pæneste færdige løsning.

Husk også et telefonudtag og tænk over, om det vil

være rart at kunne slutte pc’en til en netforbindelse i

køkkenet, for eksempel hvis børnene gerne vil være

sammen med jer andre uden at skulle undvære com-

puteren.

LK FUGA Hardline® stikkontakter med afbryder placeret harmo-
nisk for enden af arbejdspladsen.

Tv i køkkenet er rart, så du ikke går glip af yndlingsprogrammet.
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Mange børn og unge vil gerne lave lektier i familiens køkken.
Derfor er det vigtigt at kunne tilslutte pc’en, så den både får
strøm og netforbindelse.



LK FUGA Hardline® Deco i dybrød er flot, både hvis selve køk-
kenelementerne er røde som her, og hvis køkkenmaskiner og
andre detaljer, der står fremme, er røde.
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Gennemtænk din løsning

Nu har du fået lidt at tænke på i forhold til, hvordan

en gennemtænkt el-installation sikrer optimal til-

fredshed med dit nye køkken. Dit køkken skal være

skræddersyet til dine og familiens behov, også når

det gælder el. Gå ikke på kompromis, for det er din

hverdag og dine behov, som skal være dækket ind.

Køkkenet skal være din oase, hvor du nyder at arbej-

de, slappe af og hygge dig med familie og venner.

Det skal fungere i dagligdagen. Og det skal være

flot. Så når du i øvrigt har valgt stil for dit køkken,

har vi en designserie af el-materiel, der matcher.

Brug de næste sider i brochuren til at vælge design

på dit el-materiel og til at blive mere konkret

omkring el i dit køkken.

LK FUGA Hardline® Deco i koksgrå og ægte, børstet stål sætter
prikken over i’et i et køkken, hvor rene linier skaber stilen.

Lysdæmperens og stikkontaktens farver og materialer matcher
boligens øvrige stil.



Sådan kommer du videre

1. Vælg design fra side 15. Prøv dig frem på væggen 

med 1:1-skabelonerne.

2. Hvilke el-behov har du i køkkenet? Udfyld skemaet.

Brug eventuelt en tegning af køkkenet, det giver et

godt overblik.

3. Gå i dialog med din el-installatør omkring den

endelige løsning ud fra skemaet.

Design: Farve:

El-behov: Antal:

Stikkontakter til køkkenmaskiner som står fremme

Stikkontakter ved arbejdspladser (disponible)

Lysdæmpere

Hårde hvidevarer

Lamper

Telefonudtag

Radio/tv antenneudtag

Dataudtag

Stikkontakter til pc, telefon, radio og tv

Stikkontakter ved døre til støvsuger med mere

Betjening af lyset fra begge ender af rummet
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LK FUGA Baseline®. 50, 63 eller 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå.

LK FUGA Softline®. 63 eller 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå.

LK FUGA Hardline®. 68 mm bred. Hvid, lysegrå, hvid/stålmetallic, koksgrå/stålmetallic og koksgrå.

LK FUGA Hardline® Deco. 68 mm bred. 2,5 mm tyk front i glasklar, pastelblå eller dybrød akryl samt børstet stål og poleret messing.

LK OPUS® 66. 66 mm bred. Hvid, lysegrå eller koksgrå.

LK CLASSIC®. 74 mm bred. Riflet eller glat messing med hvid porcelænsbund på hvidt træunderlag.



Tryk afbryderne ud og find dit design

Alle afbryderne er vist i 1:1.
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Lauritz Knudsen har produceret el-materiel i

mere end 100 år. Vores produkter er af høj

kvalitet og findes i mange forskellige designse-

rier. Se mere på www.lk.dk




