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Flotte treskuffer til kjøkkenet ditt

Drømmer du også om fingertappede treskuffer til kjøkkenet ditt?

Hos oss kan du få lekre treskuffer i snekkekvalitet, som passer til IKEAs kjøkkensystem Metod.

De finnes i tre nydelige tresorter: røkt ek, ek og alm. Denne prislisten inneholder alle treskuffprisene.

Snekkerkvalitet med oljet overflate

Alle skuffne er fingertappede, og produsert i massivt tre, som er valgt ut med omhu. Vi har valgt å olje dem, så de får et 

varmt og flott utseende og en behagelig overflate. De er oljede, noe som betyr at de er lette å vedlikeholde og friske opp 

hvis de får riper, i motsetning til skuffr med en lakkert overflate.

Bestikkinnsatser designet til dek

Vi har teknet og produsert ni forskjellige bestikkinnsatser, så alle drømmer om orden i skuffne kan bli oppfylt.

Det er innsatser med både små og store, få og mange rom.

De passer til alle tre skuffbredder: 40, 60 og 80 cm, og fås i alle de tre tresortene.

Hvor dyrt er det ekentlig?

Med et &SHUFL kjøkken og -treskuffer får du et kjøkken av snekkerkvalitet både utenpå og inni. Men hva 

koster det ekentlig å få laget treskuffer? Det er vanlig å bruke tre skuffr i et underskap: en høy, en mellomstor 

og en lav (innerst). På IKEA koster de til sammen ca. 850 kr. For en merpris på 3100 kr. per skap kan du 

oppgradere til treskuffer i ek. Mange penger, men ikke dyrt for kvaliteten og den tilfredsstillelsen det er 

å åpne sine lekre treskuffer hver dag. Vi har valgt å lekge prisene lavt, så du har mulighet til å oppleve 

treskuffne hjemme på kjøkkenet ditt.



3Lav skuff: 5,5 cm - Mellomskuff: 13,5 cm - Høy skuff: 21,5 cm 

Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Det tas forbehold om feil og prisendringer.

Brukes til skap som er 37 cm dype

40x30 lav

Ek  1.130 

Alm  1.130

Røkt ek  1.600

60x30 lav

Ek  1.220

Alm  1.220

Røkt ek 1.780 

60x30 mellom

Ek  1.430 

Alm  1.430 

Røkt ek  2.180

60x30 høy

Ek  1.640 

Alm  1.640

Røkt ek  2.580

40x30 mellom

Ek  1.290

Alm  1.290

Røkt ek  1.920

40x30 høy

Ek  1.470 

Alm  1.470

Røkt ek  2.240 

80x30 lav

Ek  1.320 

Alm  1.320

Røkt ek 1.950 

80x30 mellom

Ek  1.570 

Alm  1.570 

Røkt ek  2.440

80x30 høy

Ek  1.820

Alm  1.820 

Røkt ek 2.920 



4Lav skuff: 5,5 cm - Mellomskuff: 13,5 cm - Høy skuff: 21,5 cm 

Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Det tas forbehold om feil og prisendringer.

Brukes til vaskeskap eller skap som er 60 cm dype

40x40 lav

Ek  1.150

Alm  1.150

Røkt ek 1.690 

60x40 lav

Ek  1.280

Alm  1.280

Røkt ek  1.900

80x40 lav

Ek  1.390

Alm  1.390

Røkt ek  2.100

60x40 mellom

Ek  1.520

Alm  1.520

Røkt ek  2.340

40x40 mellom

Ek  1.370

Alm  1.370 

Røkt ek  2.050

80x40 mellom

Ek  1.670

Alm  1.670

Røkt ek  2.630

60x40 høy

Ek  1.740

Alm  1.740

Røkt ek  2.780

40x40 høy

Ek  1.550

Alm  1.550

Røkt ek  2.420

80x40 høy

Ek  1.940

Alm  1.940

Røkt ek  3.150



5Lav skuff: 5,5 cm - Mellomskuff: 13,5 cm - Høy skuff: 21,5 cm 

Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Det tas forbehold om feil og prisendringer.

Brukes til skap som er 60 cm dype

40x50 lav

Ek  1.220

Alm  1.220

Røkt ek  1.780

60x50 lav

Ek  1.340

Alm  1.340 

Røkt ek  2.020

80x50 lav

Ek  1.470

Alm  1.470

Røkt ek  2.270

60x50 mellom

Ek  1.600 

Alm  1.600

Røkt ek 2.500 

40x50 mellom

Ek  1.430

Alm  1.430

Røkt ek  2.180

80x50 mellom

Ek  1.770

Alm  1.770

Røkt ek  2.830

60x50 høy

Ek  1.850

Alm  1.850

Røkt ek  2.980

40x50 høy

Ek  1.640

Alm  1.640

Røkt ek  2.580

80x50 høy

Ek  2.070

Alm  2.070

Røkt ek  3.380



6Lav skuff: 5,5 cm - Mellomskuff: 13,5 cm - Høy skuff: 21,5 cm 

Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Det tas forbehold om feil og prisendringer.

Bestikkinnsatser

40x50 3 rum

Ek  820

Alm  820

Røkt ek  1.420

60x50 4 rum

Ek  930

Alm  930

Røkt ek  1.630

80x50 5 rum

Ek  1.040

Alm  1.040

Røkt ek  1.830

80x50 12 rum

Ek  1.480 

Alm  1.480 

Røkt ek  2.670

80x50 7 rum

Ek  1.040

Alm  1.040

Røkt ek  1.830

60x50 7 rum

Ek  1.040

Alm  1.040

Røkt ek  1.830

60x50 8 rum

Ek  1.150

Alm  1.150

Røkt ek  2.040

40x50 5 rum

Ek  1.040 

Alm  1.040

Røkt ek  1.830

40x50 6 rum

Ek  1.040

Alm  1.040 

Røkt ek  2.040



7Lav skuff: 5,5 cm - Mellomskuff: 13,5 cm - Høy skuff: 21,5 cm 

Alle priser er i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Brukes til vaskeskap

Avfallssortering 400

Mørk grå.

2 bøtter (1 bøtte i 2 rom).

Høyde 30 cm.

Passer 40x40 høy skuff.

Det følger med lokk til en bøtte.

Kr. 1.125,-

Avfallssortering 600

Mørk grå.

3 bøtter.

Høyde 30 cm.

Passer 60x40 høy skuff.

Det følger med lokk til en bøtte.

Kr. 1.250,-

Avfallssortering 800

Mørk grå.

4 bøtter.

Høyde 30 cm.

Passer 80x40 høy skuff.

Det følger med lokk til en bøtte.

Kr. 1.375,-

Til våre treskuffer tilbyr vi praktisk avfallssortering i forskjellige størrelser, som passer direkte inn i våre treskuffer.

Avfallssortering

60x40 mellom

Ek  1.930

Alm  1.930 

Røkt ek  2.750

80x40 mellom

Ek  1.725

Alm  1.725 

Røkt ek  2.525

Vi har gjort det enkelt: bestilling, levering og montering

Hvis du allerede vet hvilke treskuffer du vil ha, lager vi raskt et tilbud til dek så du kan se hva det koster.

Hvis du kjøper kjøkken samtidig med treskuffene, lager vi en tekning til dek og kjøkkenmontøren, så det er enkelt å 

se hvor de skal monteres.

Treskuffene blir levert samtidig som kjøkkenet ditt, og alt tilbehør til montering følger naturligvis med.

Dessuten har vi utarbeidet en oversiktlig monteringsveiledning, som du kan gi til montøren.

Ønsker du dek treskuffer? Send en e-post til hello@andshufl.com eller gjør en avtale med arkitektene våre, når du 

besøker visningslokalet vårt, hvor du også kan se treskuffene.


