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Denna stilrena spiskåpa är gjord för diagonal montering. Välj valfri 
profil på hyllkanten. I detta utförande med Allmoge profil. 
Mått 102 x 102 cm från innerhörn.

För dig som vill ha spiskåpan monterad mot ett hörn så kapar vi kå-
pan i den bredd som passar ditt kök. Höger eller vänster sida. 
Visas här med Original profil.

Mookåpan Diagonal

Mookåpan Bas i hörn

Mookåpan är robust, men ändå lätt 
tack vare en unik komposit-
blandning. Den är enkel att mon-

tera och finns i flera olika utföranden anpas-
sade för montering i hörn, mot hörn eller på 
rak vägg.

Kåporna beställs efter den takhöjd som just 
ditt kök har och levereras fram till din dörr. De 
olika modellerna kan beställas direkt från vår 
ordertelefon, eller genom närmaste återförsäl-
jare. 

Vill du ha ytterligare information om våra 
spiskåpor, eller få reda på var du kan finna 
våra återförsäljare? Ring vår ordertelefon 0551-
604 94

Anders Martinsson äger och driver 
företaget Mookåpan tillsammans 
med sin fru Agneta.

Äntligen finns det 
en enkel lösning 
för dig som vill 
ha en spiskåpa i 
ditt kök!



Ett exempel på där hörnet fått en diagonal vägg och vi använt en 100 
cm bred kåpa. Visas här med Classic profil. Finns i standardbredderna 
100 cm, 120 cm, 140 cm samt 160 cm. Även andra mått kan beställas.

En vacker kåpa som finns i fyra standardbredder 100 cm, 120 cm, 
140 cm samt 160 cm. Även andra mått kan beställas. I detta utförande 
med Original profil. 

Mookåpan Bas

Mookåpan Bas smal

Profiler
Du väljer själv vilken profil på hyllkanten din 
Mookåpa ska ha. Original, Allmoge eller Classic.

Original Allmoge Classic

Gammaldags puts

Struktur
Mookåporna levereras grundmålade där du kan 
välja mellan grovstrukturerad eller gammaldags puts.

Grov struktur



Spiskåpan för de små utrymmena. Denna spiskåpa finns i bredderna 60 cm och 70 cm. Bilden till höger visar hur  kåpan ser ut 
från sidan i omonterat skick.

Välja en spiskåpa med helt raka gavlar om det skulle 
passa ditt kök bättre. Bredden bestämmer du. I detta 
exempel med Classic profil.

Ibland kan detta vara en lösning. Här med Original profil.

Mookåpan Trend

Mookåpan Bas raka gavlar
Mookåpan Bas 
med en rak och en rundad sida



Runt ett ytterhörn! Varför inte?

Se ytterligare specialkåpor på www.mookapan.se

Har du högt i tak? Vi har en lösning!

Mookåpan har lösningen!

En trevlig variant av köksö.

På denna sida visas några av specialmonteringarna Mookåpan gjort!



Spisunderrede med öppet valv för vedförvaring. Finns 
i bredderna 70 cm samt 80 cm. Vi kan även göra speci-
albredder. 
Se måttbeskrivning i prislistan

Ugnsunderrede för inbyggnadsugn.

Spisunderrede med urtag för varmugnsluckor. 
Finns i bredderna 70 cm samt 80 cm.

Spisunderreden
Vedspisar till våra underreden finner du på ett särskilt informationsblad. 

Ring vår ordertelefon 0551-604 94 för mer information.

Granitplattor

Brandväggar till smala vedspisar.



Redskapsstång

Ventilationsgaller

Smidesstag
Ytterligare ett sätt att ge Din Mookåpa en personlig prägel är ett smidesstag. Monteras upp mot tak eller ner mot bänk.
(Siffran intill staget är till för att underlätta beställning)

Med våra vackra ventilationsgaller i smide ger du Din spiskåpa ”det lilla extra”. De angivna måtten är gallrets yttermått. Inmurnings-
måttet är 24 mm mindre.
(Siffran intill gallret är till för att underlätta beställning)

Praktisk och vacker smidesprodukt. Finns i bredderna 40, 60 och 
85 cm. Stångens diameter är 10 mm.
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Letälven flyter sakta under den vackra stenbron i det natursköna Åtorp. Stenbron är byggd 1817.

Moo 156   693 95 Åtorp · Tel. 0551-604 94 · Fax 0551-604 93 · E-post info@mookapan.se · www.mookapan.se

Å T E R F Ö R S Ä L J A R E

Utrusta din spiskåpa med ytterligare någon detalj! 
Här visas 3 olika konsoller, en vägg”balk” samt en pålagd taklistprofil
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Välkommen...
...in på en kopp kaffe, och se detta genuint värmländska hantverk, samt se våra färdiga spiskåpor i 
våra fina utställningsmiljöer.

Vill du ha ytterligare information om våra spiskåpor, eller få reda på var du kan finna våra återför-
säljare? Ring vår ordertelefon.

Ordertelefon 0551-604 94


