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VIKTIG INFORMATION- Styrelsen informerar. 
 
Föreningen ansvarar för att ventilationen har godkända luftflöden samt 
spiskåpans funktioner. Spiskåpan är en del av ventilationssystemet. 
  
Observera! Fläkten sitter inte i kåpan (det är ingen spisfläkt), den sitter på 
taket. Observera! 
 
Det är alltså en stor skillnad på en fläkt och en spiskåpa. 
Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt.(Som 
sitter på taket.)Principen är att luftflödet justeras genom öppning eller 
stängning av spiskåpans spjäll.  
Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att blåsa 
ut matos. (Denna modell är vanlig i villor.) 
 
Vill du byta en fungerande spiskåpa på grund av köksrenovering etc. betalar du 
själv för din nya kåpa samt för montage och injustering. Beställning görs via 
HSB felanmälan tfn: 010-303 27 00 
Ring i god tid. 
 
Anpassningsarbeten för spiskåpan ingår inte. 
Priset för montering av spiskåpan och injustering av luftflödet förutsätter att 
överskåp/och eller vägg är väl förberett och klart för montering. 
Anpassningsåtgärder, snickeriarbeten eller motsvarande ingår inte i det fasta 
priset. 
Anpassningsarbetet kan du själv göra. Genom att anlita en entreprenör eller 
beställa via HSB Mälardalen genom felanmälan. 
Observera att den uppgörelse som görs då inte involverar föreningen. Priset 
görs således direkt upp direkt med HSB Mälardalen utan föreningen som 
mellanhand. 
 
Kontrollera alltid läge för ventilationskanal och förutsättningar för elanslutning 
innan du börjar bygga om i ditt kök, allt för att du ska uppnå ett så bra 
slutresultat som möjligt. 



 
 

PRISLISTA 2019, Spiskåpor 
 
 

Futurum Franke 
STANDARD 600 VIT  1 630 kr 
STANDARD 600 RF  2 530 kr 
STANDARS 700 VIT  1 720 kr 
 

 
 
                            

Skorstenstyp Tender 
600 VIT  6 200 kr 
600 SVART  6 200 kr 
600 RF  6 280 kr 
700 VIT  6 450 kr 
700 SVART  6 450 kr 
700 RF  7 290 kr 

 

 
MONTERING 
Montering och injustering av luftflöde på färdig vägg 1 375 kr 
Avgift för Bilkostnad tillkommer på samtliga spiskåpor. 
Alla priser är inklusive moms. 


