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Smukke træskuffer til dit køkken

Drømmer du også om fingertappede snedkerskuffer til dit køkken?

Hos os kan du få lækre træskuffer i snedkerkvalitet, der passer til IKEAs køkkensystem Metod. 

Du kan få dem i tre smukke træsorter: røget eg, eg og elm. Denne prisliste indeholder alle træskuffepriser. 

Snedkerkvalitet med olieret overflade

Alle skuffer er fingertappede, og produceret i massivt træ, der er udvalgt med omhu.

Vi har valgt at oliere dem, så de får et varmt og smukt udseende og en behagelig overflade.

At de er olierede betyder også, at de er lette at vedligeholde og friske op hvis de får ridser, i modsætning til 

skuffer med en lakeret overflade.

Bestikindsatser designet til dig

Vi har tegnet og producerer ni forskellige bestikindsatser, så alle drømme om orden i skufferne kan blive op-

fyldt.

Der er indsatser med både små og store, og få og mange rum.

De passer til alle tre skuffebredder: 40, 60 og 80 cm, og fås i alle tre træsorter.

Hvor dyrt er det egentlig?

Med et &SHUFL køkken og -træskuffer får du et køkken af snedkerkvalitet både yderst og inderst. Men hvad 

koster det egentlig at få træskuffer? Det er almindeligt at bruge tre skuffer i et underskab: en høj, en mel-

lem og en lav (inderst). I IKEA koster de tilsammen ca 850 kr. For en merpris på ca 3.100 kr per skab kan du 

opgradere til træskuffer i eg. Mange penge, men ikke dyrt for kvaliteten og den nydelse, det er hver dag at 

kunne åbne sine lækre skuffer. Vi har valgt at lægge vores priser lavt, så du har mulighed for at tage den op-

levelse med hjem.



3Lav skuffe: 5,5 cm - Mellem skuffe: 13,5 cm - Høj skuffe: 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.

40x30 lav

Eg  1.130 

Elm  1.130

Røget eg 1.600

60x30 lav

Eg  1.220

Elm  1.220

Røget eg 1.780

60x30 mellem

Eg  1.430 

Elm  1.430 

Røget eg 2.180

60x30 høj

Eg  1.640 

Elm  1.640

Røget eg 2.580

40x30 mellem

Eg  1.290

Elm  1.290

Røget eg 1.920

40x30 høj

Eg  1.470 

Elm  1.470

Røget eg 2.240 

Bruges til 37 cm dybe skabe

80x30 lav

Eg  1.320 

Elm  1.320

Røget eg 1.950

80x30 mellem

Eg  1.570 

Elm  1.570 

Røget eg 2.440

80x30 høj

Eg  1.820

Elm  1.820 

Røget eg 2.920



4Lav skuffe: 5,5 cm - Mellem skuffe: 13,5 cm - Høj skuffe: 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.

40x40 lav

Eg  1.150

Elm  1.150

Røget eg 1.690

60x40 lav

Eg  1.280

Elm  1.280

Røget eg 1.900

80x40 lav

Eg  1.390

Elm  1.390

Røget eg 2.100

60x40 mellem

Eg  1.520

Elm  1.520

Røget eg 2.340

40x40 mellem

Eg  1.370

Elm  1.370 

Røget eg 2.050

80x40 mellem

Eg  1.670

Elm  1.670

Røget eg 2.630

60x40 høj

Eg  1.740

Elm  1.740

Røget eg 2.780

40x40 høj

Eg  1.550

Elm  1.550

Røget eg 2.420

80x40 høj

Eg  1.940

Elm  1.940

Røget eg 3.150

Bruges til vaskeskabe eller skabe på 60cm i dybden



5Lav skuffe: 5,5 cm - Mellem skuffe: 13,5 cm - Høj skuffe: 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.

40x50 lav

Eg  1.220

Elm  1.220

Røget eg 1.780

60x50 lav

Eg  1.340

Elm  1.340 

Røget eg 2.020

80x50 lav

Eg  1.470

Elm  1.470

Røget eg 2.270

60x50 mellem

Eg  1.600 

Elm  1.600

Røget eg 2.500

40x50 mellem

Eg  1.430

Elm  1.430

Røget eg 2.180

80x50 mellem

Eg  1.770

Elm  1.770

Røget eg 2.830

60x50 høj

Eg  1.850

Elm  1.850

Røget eg 2.980

40x50 høj

Eg  1.640

Elm  1.640

Røget eg 2.580

80x50 høj

Eg  2.070

Elm  2.070

Røget eg 3.380

Bruges til 60 cm dybe skabe



6Lav skuffe: 5,5 cm - Mellem skuffe: 13,5 cm - Høj skuffe: 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.

40x50 3 rum

Eg  820

Elm  820

Røget eg 1.420

60x50 4 rum

Eg  930

Elm  930

Røget eg 1.630

80x50 5 rum

Eg  1.040

Elm  1.040

Røget eg 1.830

80x50 12 rum

Eg  1.480 

Elm  1.480 

Røget eg 2.670

80x50 7 rum

Eg  1.040

Elm  1.040

Røget eg 1.830

60x50 7 rum

Eg  1.040

Elm  1.040

Røget eg 1.830

60x50 8 rum

Eg  1.150

Elm  1.150

Røget eg 2.040

40x50 5 rum

Eg  1.040 

Elm  1.040

Røget eg 1.830

40x50 6 rum

Eg  1.040

Elm  1.040 

Røget eg 2.040

Bestikindsatser



7Lav skuffe: 5,5 cm - Mellem skuffe: 13,5 cm - Høj skuffe: 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.

Bruges til vaskeskabe

60x40 mellem

Eg  1.930

Elm  1.930 

Røget eg 2.750

80x40 mellem

Eg  1.725

Elm  1.725 

Røget eg 2.525

Vi har gjort det nemt: bestilling, levering og montering

Ved du allerede hvilke træskuffer, du vil have, laver vi hurtigt et tilbud til dig, så du kan se hvad det koster.

Køber du køkken samtidig med træskufferne, laver vi en tegning til dig og din montør, så det er nemt at se, hvor de 

skal monteres.

Du får leveret træskufferne samtidig med dit køkken, og alt tilbehør til montering følger naturligvis med.

Desuden har vi udarbejdet en overskuelig monteringsvejledning, som du kan give til din montør.

Vil du gerne have træskuffer? Send os en mail på hello@andshufl.com eller aftal nærmere med vores arkitekter, når du 

besøger vores showroom, hvor du også kan se træskufferne.

Affaldssortering 400

Mørkegrå.

2 spande (1 spand i 2 rum).

Højde 30 cm.

Passer til 40x40 høj skuffe.

Et låg medfølger til en spand.

Kr. 1.125,-

Affaldssortering 600

Mørkegrå.

3 spande.

Højde 30 cm.

Passer til 60x40 høj skuffe.

Et låg medfølger til en spand.

Kr. 1.250,-

Affaldssortering 800

Mørkegrå.

4 spande.

Højde 30 cm.

Passer til 80x40 høj skuffe.

Et låg medfølger til en spand.

Kr. 1.375,-

Til vores træskuffer tilbyder vi praktisk affaldssortering i forskellige mål, som passer direkte ned i vores træskuffer.

Affaldssortering


