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ETT RIKTIGT KÖK, BARA FÖR DIG.

Ditt nya Tibrokök är en helt unik produkt. Ett kök som byggs i ett enda 

exemplar, bara för dig. Då duger inget annat än gedigna kvalitetsmaterial 

och genuint hantverkskunnande som gått i arv i generationer. För när 

ett kök byggs med stolthet och känsla blir resultatet ett rum att längta 

till, dag efter dag, år efter år. 

Du har vårt fulla stöd. Hela vägen från första skissen till den sista 

idragna skruven ser vi till att det blir som du vill ha det, i varje liten 

detalj. Den tryggheten tycker vi att du har rätt att kräva och vi ger den 

till dig med glädje.

Börja med att bläddra igenom katalogen för att hitta dina favoriter. 

Men nöj dig inte med synintrycken. Kom in och upplev köken med alla 

sinnen i våra utställningar. Syna finishen, prova finesserna, öppna 

luckor och stäng lådor. Först då förstår du hur ett kök kan bli en vän 

för livet.

 Välkommen till Tibroköks värld. Och känn dig som hemma!

www.tibrokok.se
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Att välja ett nytt kök är spännande och roligt och slutresultatet är något att verkligen se fram 

emot. Bakom varje lyckat kök finns engagerade människor. Du är den ena länken. Våra köksarkitekter 

är den andra. Du hittar dem hos våra återförsäljare. 

Allt börjar med ett samtal mellan er. Berätta om vilket sorts kök du drömmer om, hur bostaden ser 

ut och vilka behov du har. Låt dig inte begränsas av vad som är gjort tidigare –  våra kök rymmer många 

möjligheter. Det har antagligen hänt en del sedan du senast köpte ett kök och köksarkitekten berättar 

gärna om nya, smarta lösningar.

Du ska leva länge med de beslut du tar när du väljer ett nytt kök. Först när du är helt nöjd med dina 

val och ritningarna börjar vi tillverka ditt kök. Du kan vara alldeles säker på att just ditt kök blir 

personligt för dig. Och att det kommer att hålla länge.

VILL DU HA ETT OVANLIGT BRA KÖK?  
LÅT OSS HJÄLPA DIG HELA VÄGEN.
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Ängö är ett modernt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen har sina rötter i slutet 

av 1800-talet och nu har vi tagit upp den igen. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, 

mycket tack vare de många vackra detaljerna. Träslaget är ask, något som bidrar till den genuina 

träkänslan. Asken är hård, slittålig och har en vackert markerad ådring som syns väl även efter 

att träet har målats. Den innanförliggande luckan har en bred ram med skarp ytterprofil och en 

lite mjukare innerprofil där ramen möter den släta spegeln. Ängö ingår i Anno-familjen 

tillsammans med Oxskär och Valö.

Ä NGÖ
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Oxskär är vår senaste lucka i Anno-familjen där även Ängö och Valö ingår. Oxskär är lite mer av-

skalad än romantiska Ängö, men fortfarande med fina välarbetade detaljer. Även här är träslaget 

ask, något som bidrar till den genuina träkänslan. Asken är hård, slittålig och har en vackert 

markerad ådring som syns väl även efter att träet har målats.

OXSKÄ R
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Valö är vår släta lucka i Anno-familjen. Valö skapar en modernare tappning av den gammaldags 

stil som Ängö förmedlar. Här har man blandat den släta luckan Valö med ramluckan Oxskär vilket 

ger köket djup. Valö, är liksom övriga familjemedlemmar tillverkad i ask. Asken är hård, slittålig 

och har en vackert markerad ådring som syns väl även efter att träet har målats.

VA LÖ
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Ett alldeles speciellt kök med inspiration hämtad från 1700-talet. Gustav är helmassiv och tillverkad i 

träslaget ask. Färg, material och detaljrikedom har noggrant provats och valts ut för att skapa en 

gedigen känsla. Samtliga detaljer, såsom tidstypiska fleuroner, är handskurna av skickliga bild-

huggare i Tibrotrakten för att uppnå autencitet och perfekt finish på köket. 

GUSTAV
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Crona är ett fantastiskt herrgårdskök, både funktionellt och klassiskt med detaljer som ger ett 

vackert och bearbetat utseende. Luckorna är tillverkade i askfanér med kanter i massiv ask som 

bestrukits med en färg som är täckande men ändå låter trästrukturen synas igenom. Den 

överfalsade luckan har en bred ram med skarp ytterprofil och en lite mjukare innerprofil där ramen 

möter den släta spegeln. Att stommarna lämnas synliga mellan luckorna får tankarna att vandra 

tillbaka till de tider då alla kök byggdes på plats.  

CRONA
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Tärna är ett kök som ger ett förledande enkelt intryck – men bara tills du studerar det lite närmare. 

Vi har här en representant för den nordiska klassicismen, med tidlösa nittonhundratalsformer 

som passar lika bra för små, intima utrymmen som för generöst tilltagna målstidskök. Elegansen 

kommer ur detaljer som de utbyggda socklarna och innanförliggande, kraftiga luckor med ramar 

som är fasade i innerkant. En stil som aldrig blir omodern!

TÄ RNA
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Zonat är ett modernt kök, med rena linjer i fina proportioner. Köket är avskalat men dess finish är 

överväldigande. Zonat är elegant och luckans tjocklek, 22 mm, och det urfrästa greppet ger ett 

rustikt intryck. Designen är balanserad mellan form och funktion.

ZONAT
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Ett målat kök med mycket känsla, värme och fina detaljer – det är den enkla beskrivningen av 

Björkö. Med överfalsade luckor och synliga gångjärn känns Björkö platsbyggt och stilen kan bäst 

beskrivas som ett klassiskt skärgårdskök. 

BJÖRKÖ
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Välkommen till mitten av det tjugonde århundradet! Gröndal är vår tolkning av 1950-talsköket,”retro”-

köket. En charmig flirt med en dåtid som var alldeles nyss, ett formspråk med inbyggd trygghet som 

betyder hemkänsla för flera generationer.  Har du varit inne i en orörd femtiotalslägenhet så vet du vad 

som väntar om du vågar välja Gröndal – bara utfört med så mycket större omsorg om detaljerna i både 

stort och smått, med valmöjligheter och toppmoderna funktioner. 

GRÖNDA L
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Modernt, stramt, rent. Med sin vackra linjering och sin minimalistiska form skapar Linjär effektfullt 

det moderna, svenska uttrycket. Handtagslöst med L-formad helmassiv grepplist på bänkskåpen 

ger ett gediget intryck. På nästa uppslag visas Linjär ek tillsammans med vår ramlucka Grace i ask 

som bryter av med den svarta kulören. De stilfullt spröjsade vitrinluckorna skapar rymd åt köket.

LINJÄ R
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Bistro är köket för dig som vill återskapa lite av stämningen från den mysiga kvarterskrogen i ditt 

eget hem. Här får du en avskalad, ren look med släta, innanförliggande luckor och synliga 

stommar – modernt och retro på samma gång, som gjort för dig som älskar att laga mat. 

Lättskött, fräscht och inbjudande i målad ask som bevarar träkänslan. Se fram emot njutnings-

fyllda sessioner bland grytor och kokböcker!

BISTRO
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I likhet med Tärna-köket är Grace inspirerat av den nordiska klassicismen, en stil som var aktuell 

på 1920-talet i övergången mellan nationalromantik och funktionalism. Den nordiska 

klassicismen kallades internationellt för Swedish Grace och det här köket är en hyllning till de tid-

lösa, enkla former som var typiska under denna korta men på många sätt stilbildande epok.

GRACE
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Horizont är så sparsmakat modernt ett kök kan bli med sina rena linjer, sin symmetri och sina 

välavvägda proportioner. Men det första intrycket av enkelhet bedrar. Det märker du när du 

utforskar den höga hantverksfinishen och de påkostade detaljerna på nära håll. De visuellt 

smäckra luckorna i ask är till exempel hela 22 millimeter tjocka, vilket gör den infällda grepplisten 

rejäl och skön att ta i. Ett idealiskt kök för öppna planlösningar.

HORIZONT
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FORM

Strikt, elegant och praktiskt, det är Form i ett nötskal. Valet av färg och beslag sätter en viss prägel  

på det färdiga kökets stil och karaktär, men vad du än fastnar för så ger Form ett strikt intryck.  

Som allra mest sparsmakat blir köket med ett enkelt beslag, som låter luckans enkelhet framträda. 
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Strata är vår handtagslösa lucka i målad mdf. Avskalat och elegant där grepplisten skapar ett kök 

med rena ytor och fina linjer. Med detta som grund kan du addera tillbehör som ger uttryck för 

just din smak och köket blir plötsligt din köksdröm.

STR ATA
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Balans ger dig ett kök med enkla linjer som skapar en ren stil i modern tappning. Luckorna med 

askfanerets synliga ådring ger liv åt köket. Ett kök med en stil som smälter in i alla omgivningar, 

nya eller gamla.

BA L A NS
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Taffel är ett sparsmakat elegant kök i nordisk stil med en vacker ramspegellucka. De rena  

linjerna med strikta skåpavslutningar skapar en skön harmoni, där de små detaljerna skvallrar 

om inbyggda kvaliteter. Med Taffel kan man skapa det strama köket med avskalade detaljer men 

också skapa ett mer klassiskt kök med profilerade lister och spröjsade vitrinluckor.

TA FFEL
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En garderob kan vara ett praktiskt utrymme för förvaring men kan också vara en levande del av din 

inredning. En möbel som förskönar ditt hem och länkar samman de visuella intrycken av de olika 

rummen. Eller kanske bryter av rejält, med ett kontrasterande formspråk. Vad du än föredrar blir det 

möjligt när du väljer specialbyggda garderober med någon av våra köksserier som bas. Den gedigna 

hantverkskvaliteten och de smarta detaljerna får du på köpet, vare sig du föredrar fristående enheter 

eller hellre eftersträvar en inbyggd look.

STILSÄKER K L Ä DFÖRVA RING

KUNDANPASSAD 
SPECIAL

Prata med din återförsäljare om vårt breda sortiment samt kundanpassad special.
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Vin mår bäst av att lagras mörkt, svalt och vibrationsfritt. Har du ingen vinkällare är vinkammaren 

en elegant lösning, som gör lika mycket för stämningen i ditt hem som för vinernas smakutveckling. 

Vinkammaren kan byggas i ett hörn, längs en vägg eller helt fristående, beroende på vad som 

fungerar bäst i ditt hem. Storleken och formen på vinkammaren anpassas helt efter önskemål, upp 

till tjugo kubikmeter. Hyllinredningen i ek med massiv framkant ger en trivsam och varm karaktär 

både till vinkammaren och rummet utanför.

Kylaggregatet är tyst och effektivt, tack vare att ut- och inluftsdelarna kan sitta ända upp till  

tio meter från varandra. Den kalla delen placeras i vinkammaren, medan den varma delen kan sitta  

där den stör så lite som möjligt – eller till och med gör nytta, till exempel i en tvättstuga eller källare. 

Dörrarnas isolerande lamellglas håller temperaturen låg och jämn och ser till att luftfuktigheten  

hålls på rätt nivå, samtidigt som den skadliga UV-strålningen från dagsljuset stängs ute.

V INFÖRVARING

KUNDANPASSAD 
SPECIAL

Prata med din återförsäljare om vårt breda sortiment samt kundanpassad special.
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Något du garanterat får när du köper ett Tibrokök är valfrihet. Vi har ett brett sortiment, både när 

det gäller mått, material och ytbehandlingar. Om du trots det inte hittar precis det du önskar eller 

vill ha något speciellt som en köpmansdisk, ett skafferiskåp eller en köksö – säg bara till. Ta med alla 

dina funderingar, idéer och önskemål till någon av våra butiker så hjälper vi dig forma ditt nya kök 

precis som du vill ha det.

•   Alla stommar är tillverkade av 19 mm formstabil melaminbelagd möbelskiva.

•  Skåpens insidor är belagda med vitmelamin. Till vårt utanpåliggande och vårt överfalsade 

    sortiment erbjuder vi även stommar belagda med mörkgrått melamin. 

•   Fanérade stommar finns i ask, som målas i någon av våra utvalda färger eller i valfri kulör, och 
ek som finns i 3 ytbehandlingar; mattlack, sidenvit och rökt ek. Målade stommar målas i någon av 
våra utvalda färger eller i valfri kulör.

•   Stommens synliga sidor kan med fördel direktfanéras eller målas. Andra alternativ är gavel sidor  
i luckutförande eller släta målade alternativt fanérade sidor. 

•   Framkanten på stommen levereras färganpassad till luckorna. Frontanpassning finns till alla våra 
träslag med olika behandlingar samt till våra utvalda färger eller valfri kulör.

STOMMAR

KÖKSFAKTA
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HÖGSKÅPVÄGGSKÅP

BÄNKSKÅP

Bänkskåpshöjd 770 mm, sockelhöjd 100 mm, väggskåpsdjup 340 mm, stomsida 19 mm tjock.

R-höjd

T-höjd

F-höjd

C-höjd

R-höjd
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C-höjd
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Våra lådor och vagnar i ek byggs i vår fabrik av våra skickliga snickare. Med fyra separata sidor som får sina 

förstycken monterat först mot slutet av processen, gör att lådkonstruktionen blir extra stadig och hållbar. 

Till det bidrar även sinkningen av hörnen, en sammanfogningsmetod med urgamla hantverksrötter som 

ger mycket stabila fogar helt utan skruv eller spik. Du kan få dem obehandlade eller lackade med en matt 

lack. Botten kan du få klädd med lättskött grå melamin eller elegant svart konstläderklädsel. Ett annat 

alternativ är våra exklusiva, dämpade Vionarolådor i mörkgrå metall.

LÅDOR OCH VAGNAR

1. Vionaro låda, metallstomme.  2. Eklåda, sinkad.  3. Eklåda med konstläderbotten, sinkad. 

4. Vionaro vagn, metallstomme  5. Ekvagn, sinkad.  6. Ekvagn med konstläderbotten, sinkad. 
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2

5

3

6

99



TIBROKÖK AB  Box 84 • Verkstadsgatan 13 • 543 21 Tibro • 0504-436 00 • info@tibrokok.se • www.tibrokok.se

Notera att kontinuerlig produktutveckling kan medföra avvikelser mellan modellerna i denna katalog och den levererade produkten. 
Köken på bilderna kan innehålla detaljer och tillval som inte är standard eller som inte tillverkas/levereras av Tibrokök. 

För fullständig och korrekt specifikation av modeller, material, färger etc, vänligen kontakta närmaste återförsäljare av Tibrokök. 
Du hittar våra modeller på www.tibrokok.se och i vår faktaguide. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Produktion: Tibrokök.
Foto: Daniel Wester, Peter Råberg, Martina K Svensson, Benjamin Rudström och Intressanta Hus

1-2020

För fler detaljer om våra kök, se vår separata faktaguide.






