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för hand,
för hem.

Det började 1989 i halländska Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Den 

första kupan arbetades fram av plåtslagaren Ingvar Turefeldt som lade 

grunden till ett nytt familjeföretag. Då fanns en modell och en liten 

verkstad för tillverkning. Under åren växte företaget och utbudet av 

kupor, men aldrig på bekostnad av det omsorgsfulla hantverket och 

hänsynen till detaljer. Det är fortfarande det som utmärker Fjäråskupan. 

Varje kupa utgår från en noggrann design men anpassas i färg, form 

och funktion till hemmet där den ska placeras. Det gör alla fjäråskupor 

unika. Idag ligger verkstaden i Torslanda utanför Göteborg där 

plåtslagartraditionen förs vidare av en ny generation hantverkare. 
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Väggmonterade kupor
s. 013

Frihängande kupor
s. 039

Skåpmonterade kupor
s. 057

Takinfällda kupor
s. 065 

takmonterade kupor
s. 065

Inbyggnadsprodukter
s. 065

BÄNKFLÄKTAR
s. 065

ÖVRIGA produkter & Fläktsystem 
s. 082
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På Fjäråskupan tillverkar vi köksfläktar och kupor för hand. Det ger 

dig som kund stora fördelar. Du behöver aldrig välja ett standardmått 

eller acceptera en färg du egentligen inte gillar. Istället kan du enkelt 

anpassa din nya köksfläkt i form, färg och teknik för att den ska bli 

perfekt för just ditt kök.  
 

Vi på Fjäråskupan blir som mest glada och stolta när nöjda kunder hör av sig och 

berättar hur fint det blev i köket. Det visar att vårt signum – flexibiliteten – är lika 

uppskattad som eftertraktad. Under åren har vi utvecklat ett nära samarbete 

med flera köksarkitekter och det har lett till att nya produkter utvecklats och 

förfinats. Till exempel har en av våra specialkupor nu kommit in i det ordinarie 

utbudet och fått namnet Cylindra. På sid 14 kan du läsa mer om den.

Bland årets övriga nyheter finns också Horisont, en induktionshäll med 

inbyggd fläkt vars prototyp ingen mindre än Tina Nordström skaffade till 

sin matlagningsstudio. I bänkfläkten finns Fjäråskupans elektroniska filter 

PlasmaClean som ser till att inomhusluften hålls exceptionellt ren och frisk.  

Hur det gick till när Tina valde Horisont finns att läsa på sid 71. 

För att en Fjäråskupa ska vara ett alternativ även för den som renoverar 

eller bygger kök för första gången har vi tagit fram den vägghängda kupan 

Modul som har en lägre prisbild. Den är modernt minimal i utformningen men 

innehåller givetvis samma högkvalitativa teknik som alla våra kupor. Och så 

erbjuder vi den nya kupan Solo som redan innan sin offentliga lansering blivit 

mycket populär eftersom den är så lättplacerad. Solo hittar du på sid 19. 

Under 2020 kommer det bli möjligt att designa sin egen kupa i webbshopen 

på fjaraskupan.se. Håll utkik! Och du är förstås alltid varmt välkommen att 

kontakta oss eller våra återförsäljare för att få hjälp att hitta lösningar på olika 

byggnadstekniska utmaningar.  

Leif Hammarberg

VD Fjäråskupan

Att du är  
nöjd är det 
viktigaste

Leif HammarBERG 
VD 

FJÄRÅSKUPAN
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Gott hantverk är grunden som Fjäråskupan vilar på. Varje kupa som produceras 

är unik. Design och tillverkning sker för hand och på plats i vår egen verkstad i 

Torslanda utanför Göteborg. Att skapa en Fjäråskupa är en konst som få bemästrar. 

Våra plåtmästare är bland de allra bästa i branschen på att forma den hårda och 

oberäkneliga plåten till en välarbetad inredningsdetalj med funktion i världsklass. 

Till sin hjälp har de administrativ personal som ser till att service och transport alltid 

befinner sig på samma höga nivå som kuporna.

möt våra plåtmästare
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Har du en egen idé kring hur kupan ska

se ut? Eller en vision som du vill få hjälp 

att förverkliga? Då kan du vända dig 

till Fjäråskupan och arbetsgruppen för 

specialkupor. Den leds av Emil Knutsson  

som är designer och konstruktör.

Vad är en typisk specialkupa?
– Det är väldigt olika. Ibland utgår man från en färdig 

produkt i sortimentet och ger den bara specialmått 

eller en specialskorsten, och ibland kommer kunder 

in och har egna ritningar eller idéer. Vi har en del 

kategorier för specialkuporna, som till exempel 

hörnkupor. Men det hela är väldigt fritt.

Om jag vill ha en specialkupa: Hur börjar jag?  
Vad ska jag göra?
– Det vanligaste är att en köksdesigner som arbetar  

med ett kök åt en kund har skissat upp ett förslag. 

Då tar vi den skissen och gör en färdig ritning av 

den. Men det har även hänt att folk mer eller mindre 

kommit in med en liten skiss på en servett, och då 

kan vi ta det därifrån också. Det finns inga direkta 

regler över hur det ska gå till.

Vad händer sen?
– Vi tar skissen och går igenom dimensionerna, hur 

stor kupan ska vara och i vilket slags kök den ska 

sitta. Sen sätter jag mig ner och ritar upp den och 

mejlar tillbaka lite olika förslag. 

Kostar det något?
– Själva skissandet och förslagen som vi tar fram 

är kostnadsfritt. Efter att man är nöjd och har lagt 

beställningen betalar man för den färdiga kupan. 

Vilken fakta och vilka mått behöver jag ge 
Fjäråskupan?
– För att bestämma vilket tekniskt system som ska  

vara i fläkten behöver vi veta vilket ventilationssystem  

som finns i bostaden, men det påverkar egentligen 

inte formen så mycket. Däremot är det bra att veta 

djupet på bänkskivan och bredden på spisen eller 

hällen. Man brukar säga att en kupa ska vara något 

mindre än bänkskivans djup och bredare än spisen. 

Saken är att ju bredare kupan är desto bättre omfång 

och funktion får den. Och vill man ha ett plasmafilter 

i får inte skorstenen vara för kort.  

Ska jag ta med foton på köket?
– Ja, om bygget av köket kommit så långt så absolut. 

Ju mer färdig idé man har desto lättare blir det för 

oss att få en känsla för köket. 

Finns det några förbehåll att ha i åtanke, alltså 
något som inte går att göra?
– Egentligen inte. Det är kanske en del smådetaljer, 

men när det gäller stora former går det nästan 

att göra vad som helst. Till exempel gjorde vi en 

beställning till ett slott en gång. Den kupan var 3 m 

bred och 2 m djup och hade glas i en glasbur som 

satt som en påbyggnad på själva fläktkåpan. Och så 

länge jag har jobbat här har vi aldrig tackat nej till ett 

uppdrag.

Vad tycker du personligen är roligast, att 
designa eller att bygga?
– Roligast är förstås att vara med under hela 

processen och bygga ihop kupor som man själv har 

designat. 

3 saker som underlättar skissandet av en 
specialkupa 
• Först av allt, ska kupan vara monterad på en 

vägg eller hänga fritt över en köksö? Finns det 

ventilationskanaler i köket eller ska kupan ha en 

kolfilterlösning? 

• Vad är de ungefärliga måtten? Utgå från 

bänkskivans djup och bredden på spisen för att få 

en bra uppfattning.

• Vilken stil ska köket ha? Om du har bilder på övrig 

köksinredning eller ett moodboard på stilen så ta 

gärna med det och visa upp.

Så går  
det till att 

beställa en 
specialkupa

Emil Knutsson
Konstruktör och designer 

FJÄRÅSKUPAN
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Paul 
Badran 

designar 
kök utöver 
det vanliga

Karriären som köksarkitekt började redan 

som 14-åring i Libanon. Efter att ha arbetat 

i Dubai kom Paul till Sverige 2015 och hans 

företag Kitchens.se har på kort tid gjort 

stor succé. Här delar han med sig av sin 

inredningsfilosofi.

Hur börjar du när du ska rita ett kök?
– Det beror på kunderna och projektet. Jag är 

mest intresserad av att lyssna på kunderna och 

bilda mig en uppfattning om deras livsstil och hur 

de kommer att använda köket. Det är också viktigt 

att veta vilka slags material som kan användas, om 

de är försiktiga i köket eller om det finns småbarn  

i familjen som potentiellt kan slå i köksskåpen. När 

det kommer till själva designen kan det variera 

en hel del. Till exempel organiserar och använder 

skandinaviska familjer sina kök på ett helt annat 

sätt än vad man gör i Frankrike, Italien eller Libanon 

där jag växte upp. Jag undviker även att lägga till 

onödiga köksskåp för ”less is more”. Mitt mål är att 

kombinera funktionalitet med en tilltalande estetisk 

design som sticker ut.

Finns det några typiska fallgropar att se  
upp för?

– Att planera ett kök kräver mer än vacker 

design. Jag gör ofta om kök där det tydligt märks 

att det saknats kunskap i planeringsstadiet och 

cirkulationen har blivit fel, som att en diskho 

är placerad för nära spisen. Mest av allt lägger 

jag märke till att lådor och deras inredning inte 

är genomtänkta. Mitt råd som köksexpert och 

arkitekt är därför att ta hjälp av en köksarkitekt 

som kan vägleda och vara en kunskapskälla under 

planeringsstadiet.  

Hur ser kökstrenderna ut just nu? Är det  
någon stil som sticker ut lite extra mycket?

– På EuroCucina (den största köksmässan i 

Milano) har de flesta varumärkena visat upp färger 

som greige och beige. På kitchens.se designar vi 

kök som går mer mot mörka färger och kombinerar 

det med vitrinskåp och inslag av guld, som kupan 

vi tog fram tillsammans med Fjäråskupan. Den har 

blivit en stor succé och är eftertraktad. Under 2020 

tror vi att äkta trä kommer få en stor betydelse i  

kökssammanhang, speciellt lackerat trä i mörka färger  

kombinerat med brons, glas och exotisk marmor.  

Paul Badran
Köksarkitekt och  

grundare av Kitchens.se

Vill du få mer tips och inspiration?  

Följ Paul på sociala medier. 

Instagram @kitchensbypaul

Ja, kupan du pratar om var specialbeställd 
till Bianca Ingrossos kök. Berätta, hur gick 
tankarna kring den? 

– Jag är helt kär i den här fläkten från 

Fjäråskupan! När vi designade Bianca Ingrossos kök 

ville vi hålla det enkelt och skapa harmoni i detaljer 

och färgschema. Men jag vill alltid ha ett element 

som står ut och är iögonfallande. När jag gjorde 

research på köksfläktar såg jag att Fjäråskupan 

hade den här fina cylinderformade modellen. 

Jag kontaktade kundtjänsten och de var mycket 

snabba med att hjälpa oss få fram den i mässing. 

Den har varit en bästsäljare hos oss i över ett år 

och varje vecka får vi in flera efterfrågningar på 

den. Jag har förstått att det är detsamma hos andra 

återförsäljare. Vi på Kitchens.se kommer under året 

att samarbeta mer med Fjäråskupan och ta fram en 

ny produkt för att komplettera vår kökslinje.  

Har du några speciella tips när det kommer till 
just köksfläktar? 

– Ett vanligt misstag är att inte ta reda på 

köksfläktens funktion utan bara titta på det estetiska 

och fokusera på låg ljudnivå. Baserat på rummets 

utformning och storlek ska en återförsäljare alltid 

kunna erbjuda den bästa fläkten. När funktion och 

design kombineras får du en fantastisk upplevelse  

i ditt nya kök. 

Pauls tips för unika kök:
• ”Less is more”

• Personligen undviker jag att sätta skåp  

i hörn, istället älskar jag raka linjer för det 

ger köket en sådan styrka och maskulin 

effekt.

• Bänkskivan har stort inflytande och är en 

game changer i köket. Det finns många 

vackra naturstenar och vill man ha ett 

miljövänligare alternativ kan man välja 

komposit eller keramik som är lika fina.

• Ett vitt kök blir inte tråkigt om du 

kombinerar det med Calacatta Viola-

marmor och en fjäråskupa med Imprint  

i koppar.
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Johannes är arbetsledare i produktionsgrupp 1 och har  

det övergripande ansvaret för gruppens veckoproduktion.  

Redan 2008 började han arbeta på Fjäråskupan och är 

troligtvis den som byggt flest Ikon-kupor i företagets historia. 

Hantverksyrken går igen i släkten och farfar som var svetsare 

på Götaverken lärde på sätt och vis upp Johannes. Som barn 

var han ofta med farfar i hans snickarbod och fick dra ut 

gammal spik från återanvända brädor och banka till de  

krökta spikarna så de blev raka igen. 

MÖT VÅRA PLÅTMÄSTARE

Johannes Samuelsson
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Väggmonterade kupor // Klassisk design
Aero s.016 // Area s.16 // Carisma s.017 // Cupol s.017 // Exklusiv s.020 // Index s.020 // NYHET Modul s.021 // Nivå s.024 // Vertikal s.024 

Väggmonterade kupor // Minimalistisk design
Box s.025 // NYHET Cylindra s.014 // Fasett s.022 // NYHET Solo s.019 // Strikt s.031

Väggmonterade kupor // Retrodesign
Bistro s.026 // Blender s.034 // Era s.028 // Rustik s.028 // Signatur s.029 // Tradition s.029

Har du funderingar kring val av kupa, teknik och skötsel? På fjaraskupan.se/support har vi samlat de vanligaste frågorna.
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Cylindra är kupan som visar att de enklaste formerna också är de vackraste. 

Den rörformade kupan är helt fri från utsmyckningar och valsad i ett enda 

stycke av Fjäråskupans skickligaste hantverkare. Den är en given statement 

piece i varje kök den förgyller.

Cylindra gör sig mycket bra i olika Imprints då den metalliska effekten gör att kupan 

lyser upp, men självklart kan den också lackeras i valfri nyans. Eftersom öppningen är på 

37 cm passar Cylindra bäst över mindre hällar. Ett alternativ för den som vill ha många 

kokplattor är helt enkelt att sätta två Cylindror intill varandra. 

För extra effekt och trivselfaktor finns tillvalet att sätta en dimbar LED-list baktill. Då 

omges kupan av ett varmt sken som blicken gärna dras till. Cylindra är en frihängande 

kupa som fästs i taket, men eftersom den är handbockad finns en skarv baktill och 

rekommendationen är därför att montera den intill en vägg. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 37 cm. Höjd: Måttanpassas, maximal höjd 200 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,5 W LED-belysning. 
Design: A-klassat aluminiumfilter.
Kontrollpanel: Vridpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054)  
04. Effektbelysning: LED-list på baksidan med ställbar färgtemperatur, dimbar.

OBServera
Cylindra går inte att kombinera med PlasmaClean.

Stilfullt med  
glamorös touch

TYP: väggmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2020

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.

Nyhet // Cylindra
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AERO
Den rena finishen och neutrala fronten gör Aero till ett 

bra val för många kök. Designen är flexibel och måtten 

kan lätt anpassas efter olika spisar och hällars bredder.

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. 
Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

Typ: Väggmonterad

Stil: Klassisk

Lanserad: 2017

Typ: Väggmonterad

Stil: klassisk

Lanserad: 2015

AREA
Area vässar stilen i ditt kök med sina skarpa linjer och 

räta vinklar. 

Standardutförande
Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål. 
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054). 

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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typ: väggmonterad

stil: klassisk

lanserad: 2001

typ: väggmonterad

stil: klassisk

lanserad: 1997

Cupol
Cupol är med sin mjuka form en av våra mest 

omtyckta kupor och passar bra i både sparsmakade 

och ombonade kök.

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80, 95 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Dekorationsrör & redskapsstänger i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

Carisma
Carisma har en stilren, tidlös design och kan tjänstgöra  

i köket länge och väl utan att tappa stilen.

Standardutförande  
Mått: Bredd: 70, 80, 90 & 100 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.



sida 018

TYP: Väggmonterad

Stil: Minimalistisk

Lanserad: 2020 

Solo har alla egenskaper som krävs av en riktig kvalitetskupa. Den 

är formgiven för att ge fri sikt över alla plattor vilket underlättar 

matlagningen, speciellt för den som är lång. Lättheten i designen gör 

att Solo känns självklar i många olika slags kök.

Vertikala kupor tillhör de allra mest populära i sortimentet och Solo har tagits 

fram för att passa en bred marknad med höga krav på både teknik och formspråk. 

Looken är modernt avskalad och längs underkanten går en LED-list med ställbar 

färgtemperatur. För att få en så ren yta som möjligt är vredet diskret infällt på 

höger sida. Rengöringen är mycket enkel då Solo har maskindiskbara fettfilter  

i metall och inre ytor som är lätta att komma åt och torka av. Välj Solo om du vill 

ha en lättanvänd och pålitlig kupa som gör matlagningen till en fröjd.  

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80 & 90 cm. Höjd: 90–115 cm. Djup: 38,5 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6 W LED-list.  
Ställbar färgtemperatur mellan 2500–6000 K. 
Kontrollpanel: Vridpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

OBServera
Vertikala modeller rekommenderas inte vid centralventilation.

Stark och  
snygg kökshjälte 

Nyhet // Solo
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TYP: Väggmonterad

Stil: klassisk

Lanserad: 2011

Exklusiv
Exklusiv är Fjäråskupans verkliga trotjänare. Det var den 

första kupa som formgavs i det nystartade företaget och 

dess tidlösa design är lika populär idag som då. Den rejäla 

kupan tar effektivt hand om matoset och det finns en 

praktisk stång framtill att hänga köksredskap på. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80 & 90 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål. 
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Redskapsstång i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054)  
04. S-krokar.

OBServera
Exklusiv går inte att kombinera med PlasmaClean eller InHouse  
kolfiltersystem.

typ: väggmonterad

stil: klassisk

lanserad: 1989

INDEX
LED-belysningen i Index förser hällen med ett riktigt 

bra arbetsljus samtidigt som den rundade tunna 

fronten ger god överblick.

Standardutförande
Mått: Bredd: 70 & 95 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål. 
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Svart eller vitt dekorglas. Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Modul
Modul är en stilren kupa i modernt snitt. Med sin 

raka front och mjukt böjda hörn passar den perfekt in 

minimalistiska kök. I sitt standardutförande är kupan 

försedd med en logotyp i i vintage-stil och därför 

passar den även bra för kök med industrikänsla eller 

retro-look.

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80 & 90 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080)  
03. Imprint undersida (s.054).

TYP: VÄGGmonterad

Stil: Klassisk

Lanserad: 2020

Nyhet

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. 
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Ruff och rolig 
materialmix

Typ: Väggmonterad

Stil: modern

Lanserad: 2018

Fasett är kupan för den som uppskattar en rak och okonstlad look 

där materialet verkligen får ta för sig. Den är gjord i trådglas, ett glas 

som innehåller tunna trådar av stål. Tekniken var en tidig form av 

säkerhetsglas och föregångaren till dagens härdade glas.

Glas har genom årtiondena använts på olika sätt i designen till fläktkupor, från 

futuristiska blankpolerade versioner till dagens mer rustika modeller. Fjäråskupans 

Fasett har en mycket direkt och nästan rå stil som gör sig speciellt bra i kök med 

industridesign. Mötet mellan det halvtransparenta glaset och ramverket i stål ger 

en snygg skarp kontrast. Den stora volymen gör i sin tur kupan effektiv. Glas är 

dessutom ett lättskött material som är enkelt att hålla rent. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart & vit. Insida i rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.
 

TILLVAL
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054).

Fasett

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Nivå
Nivå är en smäcker fläktkupa som med sin neutrala stil 

passar i många olika slags kök. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80 & 90 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

TYP: Väggmonterad

Stil: KLASSISK

lanserad: 2011

vertikal
Vertikal ger dig en friare arbetsyta ovanför spisen  

med sin vinklade form och starka LED-belysning.

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80 & 90 cm. Höjd: 90–115 cm. Djup: 48 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Svartlackerade sugspalter.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

OBServera
Vertikala modeller rekommenderas inte vid centralventilation.

typ: väggmonterad

stil: klassisk

lanserad: 2001

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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BOX
Box är det minimalistiska kökets stolthet. Med sin raka, 

strama form håller den ställningarna i alla lägen.  

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80 & 90 cm. Höjd: 85 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

TYP: Väggmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2015 

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Mjuka former 
för moderna kök

Typ: Väggmonterad

Stil: Retrodesign

Lanserad: 2019

Bistro fångar skönheten i det enkla och okomplicerade. Det är en kupa  

som lyckas vara avskalad och modern samtidigt som den har attityd.  

Den är inspirerad av skandinavisk inredning där eftertanke och rena linjer 

genomsyrar hela designen, från skorsten till vridpanel.

Uttrycket ”less is more” passar perfekt in på Bistro. Skorstenens runda utformning 

går igen både i redskapsstängerna följsamma bågar och den mjuka övergången från 

kupans ovansida till fronten. På det sättet upplevs Bistro vara gjord i ett enda stycke. 

Funktionerna styrs med den smidiga vridpanelen som sitter undertill för att ge en helt 

ren framsida. De karaktäristiska stängerna i rostfritt stål ger kupan ett eget uttryck  

och underlättar matlagningen eftersom redskapen alltid finns nära till hands. Du kan  

enkelt anpassa Bistro till just ditt kök genom att välja en egen färg på kupan. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 80, 100 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit och rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m³/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter, retro-logotyp samt redskapsstänger i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.
 

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (redskapsstänger i rostfritt) (s.054). 

OBServera
Bistro går inte att kombinera med PlasmaClean.

Bistro

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.



sida 027



sida 028

TYP: VÄGGmonterad

Stil: RETRO

Lanserad: 2013

Rustik
Rustik är unik med sin vertikala, rundade form som  

ger en friare arbetsyta.

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80 & 95 cm. Höjd: 90–115 cm. Djup: 40 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Böjda fettfilter samt beslag och redskapsstång i  
rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080)  
03. Imprint (redskapsstång i rostfritt) (s.054) 04. S-krokar.

OBServera
Vertikala modeller rekommenderas inte vid centralventilation. 

Bilden visar en svart Rustik som är 95 cm bred och har tre fettfilter. I bredderna 70 & 80 cm levereras 
Rustik med 2 st fettfilter.

ERA
I praktpjäsen Era finns hela Fjäråskupans samlade 

hantverkskunnande. Den mjuka böljande formen 

sätter de bästa plåtslagarna på prov och resultatet blir 

en ståtlig kupa för stora kök. Tack vare skorstensdelen 

kan Era enkelt anpassas till olika höjder och det stora 

omfånget garanterar en riktigt fin funktion.

Standardutförande
Mått: Bredd: 100 & 120 cm. Höjd: 70 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054). 

TYP: Väggmonterad

Stil: RETrO

Lanserad: 2017 

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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TYP: VÄGGmonterad

Stil: RETRO

Lanserad: 2015

TYP: VÄGGmonterad

Stil: RETRO

Lanserad: 2011

Tradition
Tradition är en stor och omfångsrik kupa i retro-stil.  

Den är mycket effektfull i både form och funktion och 

kan fås i ett närmast oändligt antal färger. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter och beslag i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054). 

Signatur
Signatur ger köket en mjuk touch med sin välvda form 

och är snyggt inramad med rustika metallbeslag.

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter och beslag i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Minimalism och  
elegans i skön förening

typ: väggmonterad

stil: Minimalistisk

lanserad: 2017

Strikt är fläkten för den sparsmakade som har höga krav på finish och 

funktionalitet. Med polerade hörn och sofistikerad styrning i undersidan 

passar Strikt i de allra flesta kök, speciellt hos den som vill ha diskret 

elegans med extra bra funktion.

Med raka linjer kan man aldrig gå fel. Strikt är stilren i ordets sanna bemärkelse 

och smälter snyggt in i köket. Den har en klassisk men ändå egen look. I de små 

detaljerna syns det avancerade hantverket som ligger bakom, som i de felfria 

skarvarna och hörnen. För kök med en avskalad prägel kommer Strikt kännas som 

en självklarhet över hällen.

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel**.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054).

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. **Levereras med tryckpanel vid extern AC.

Strikt



sida 032

”En helt ny 
värld öppnar 

sig när man 
inte behöver 
förhålla sig 

till standard-
mått”

Platsbyggda kök är det smidigaste sättet att 

göra mesta möjliga av ytan. Tvärtemot vad 

många tror behöver det inte vara dyrare än 

standardkök. Ofta är det i slutändan det mest 

prisvärda alternativet då köken håller längre 

och är optimalt anpassade för rummet.

EN VÄXANDE EFTERFRÅGAN
Josua Smedberg är VD och arkitekt hos Sven 

Snickare, ett företag som i tjugo år arbetat med 

platsbyggda inredningar, främst kök. De stilar som 

de tillverkar köken i spänner från sekelskifte och 

shaker till funkis och moderna. Samlingsbegreppet 

som de internt arbetar med är ”hantverkskök”. 

– Vi har valt det som vårt egna ledord eftersom 

vi vill lägga fokus på hantverket i arbetet, berättar 

Josua. Vi bygger med rejäla material och hög 

flexibilitet. Vi har ingen katalog som vi jobbar efter 

och de moduler vi tillverkar kan se väldigt olika ut. 

Har kunderna egna idéer så kan vi ofta lösa det.

FLEXIBILITET OCH FÖRDELAR
Varför ska man då välja ett hantverkskök? Den 

mest påtagliga fördelen är att man slipper förhålla 

sig till standardmått och förtillverkade enheter som 

ofta är på 40, 60 och 80 cm. Istället kan rummets 

potential utnyttjas fullt ut.

– Det gäller inte minst gamla hus med konstiga 

vinklar, nischer och vrår som är svåra att utnyttja 

med standardmoduler, säger Josua. Genom att ta 

till vara på rummets egenheter kan vi omvandla 

ett ”problem” till något som skapar karaktär. Det 

gör köket unikt. Det känns också viktigt att inte 

bara fixa måtten, utan även att ta vara på den 

platsbyggda kvaliteten. Vårt mål är att göra kök 

som får stå kvar i flera generationer. 

PASSAR UTMÄRKT FÖR NYBYGGEN
Det faller sig naturligt att tänka att platsbyggda 

kök i första hand passar äldre hus, men det finns 

mycket att vinna på att ha ett platsbyggt kök i en 

nybyggd villa. 

– En helt ny värld öppnar sig när man inte 

behöver förhålla sig till standardmått, säger 

Josua. Man har också mycket glädje av att bygga i 

material av en helt annan kvalitet. Det går att skapa 

och drömma lite mer fritt, och hitta nya egna unika 

lösningar på skåpsformer och inredningar. Vill man 

komma bort från plåt- och plastlådor väljer man 

vackra träinredningar och ekdetaljer istället. 

KÖKSFLÄKTENS BETYDELSE
När Josua ritar upp kök använder han nästan alltid 

köksfläktar från Fjäråskupan i designen. 

– Det är för att våra kunder förväntar sig lika hög 

kvalitet från våra leverantörer som från oss. Det 

har blivit det självklara valet eftersom kvaliteten 

och utseendet är svårslaget. Fjäråskupan är 

också speciellt tacksamt att jobba med när rum 

är knepiga och man behöver en spiskupa med 

andra mått och former. Det känns också tryggt att 

kunderna vet om att de kan ringa till Fjäråskupan 

och få råd direkt därifrån.

Hur betydande är då köksfläkten för kökets 

helhet? Josua poängterar en sak som kanske lätt 

glöms bort om man bara tittar på design eller pris:

– En bra fläkt tänker man inte på, men en dålig 

fläkt blir ett stort irritationsmoment. Ser man det så 

blir köksfläkten mycket viktig. 

Och givetvis kan även själva formen spela stor roll.

– Säg att köket har en köksö med spishäll, då 

kan en estetiskt vacker fläkt ovanför den verkligen 

lyfta rummet eftersom kupan får mycket fokus. 

Som köksarkitekt har Josua ingen preferens 

mot vare sig inbyggda, frihängande eller 

väggmonterade kupor. 

– Men hemma har jag en Fjäråskupan Rustik 

som jag älskar. Det är en vertikal kupa som är bra 

för mig som är lång. Den är snygg och praktisk och 

har en integrerad redskapsstång. Hos kunderna 

beror det väldigt mycket på vad det är för rum 

och stil. Ibland är det bättre med en inbyggd fläkt, 

ibland bättre med en vägghängd.

Josua Smedberg  
Köksarkitekt & VD  

på Sven Snickare 

Utbildad på Chalmers och  

har bl.a. en masterexamen i  

arkitektur med inriktning på 

hållbar utveckling.

Här kan du följa Sven Snickare:

Instagram @sven_snickare

Facebook @svensnickare

Josuas tips till dig som är intresserad av  
ett platsbyggt kök
1.) En bra utgångspunkt är att börja fundera 

över vad som fungerar bra och vad som 

fungerar dåligt i ditt gamla kök. Vad vill du ha 

kvar, vad vill du förändra?

2.) Det är lätt att bli låst vid hur köket alltid 

har sett ut. Träna istället på att tänka i nya 

banor utanför standardmåtten och våga ta ut 

svängarna. Placera spis, vatten och vitvaror 

där du känner att de blir bäst och anpassa 

sedan skåpen efter det. 

3.) Titta noga på detaljerna hos de 

leverantörer du besöker, för det är ofta 

summan av de små delarna som gör en 

bra helhet. Hur ser skarvarna ut mellan 

modulerna? Hur ser materialen ut, hur luktar 

de och hur känns de att ta på? 

4.) Ett äkta platsbyggt kök byggs i ett enda 

stycke utan skarvar och onödiga passbitar. 

För att få samma känsla ska slutresultatet bli 

detsamma även om det byggs med moduler. 

5.) Det är bra att ta hjälp av en köksarkitekt 

som har koll på mått och planering. Då får du 

en smart arbetsgång i köket och tillräckligt 

med förvaring.
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Vem är egentligen Sven? Namnet Sven 
Snickare kommer från grundaren Sven 
Gustafsson som startade företaget 1985. Han 
arbetar fortfarande i snickeriet och är expert 
på unika och platsbyggda inredningar. 
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TYP: Väggmonterad

Stil: Retro

Lanserad: 2017

Med sitt charmiga retrostuk är Blender en kupa för den som vill ge sitt  

kök en personlig karaktär. De runda formerna ger ett mjukt intryck och  

står i snygg kontrast mot kökets raka linjer. 

Under efterkrigstiden gjorde hushållsapparaterna sitt intåg i hemmen. Först ut var 

kylskåpet som snart följdes av frysen, hushållsassistenten, diskmaskinen och brödrosten. 

– De här första produkterna hade en alldeles speciell charm med sina rundade  

former, blanklackade ytor, polerade metall och logotyper, säger Henrik Turefeldt som är 

designer på Fjäråskupan. Det är från den tiden som Blender har lånat sina drag. 

Blender är inte bara karaktärsfull, utan också mycket praktisk. Längs med kupans sidor 

går redskapsstänger där du kan hänga upp de köksredskap som används mest med hjälp 

av S-krokar. På så sätt finns de alltid nära till hands.

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 80–105 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart & vit.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Redskapsstång, reling, retro-logotyp samt fettfilter i rostfritt stål. 
Kontrollpanel: Vridpanel**.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054). 04. S-krokar  
05. Redsskapsstänger i mässing eller koppar.

OBServera
Blender går inte att kombinera med PlasmaClean.

RETROKÄNSLA FÖR 
MODERNA KÖK

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. *Levereras med tryckpanel vid extern AC.

Blender
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Vill du ha en jordnära basfärg som 

smälter in med resten av köket, eller 

en mer vågad nyans som drar ögonen 

till sig? Färgen på din nya fläktkupa 

bestämmer du helt själv. På Fjäråskupan 

kan vi nämligen lacka kuporna i 

samtliga kulörer från färgsystemen  

NCS och RAL. Valet är ditt!

Du väljer  
färgen 
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Jessica jobbar som montör i produktionsgrupp 2  

där hon bland annat bygger kuporna Arcad och Cupol.  

Det hon tycker är roligast med jobbet är den personliga 

utvecklingen och att hon hela tiden lär sig mer. De största 

utmaningarna är specialbeställningar, som snedkapade 

skorstenar då det kan det vara klurigt att lista ut hur det  

ska bockas. Fast det välkomnar Jessica som gillar de 

praktiska momenten och att arbeta med händerna.

MÖT VÅRA PLÅTMÄSTARE

Jessica Brandt



FRIHÄNGANDE kupor // Klassisk design
Arcad s.042 // Balans s.042 // Fokus s.053 // Ikon s.043

FRIHÄNGANDE kupor // Minimalistisk design
Kub s.046 // Pendel s.046 // Plan s.047 // Prisma s.044

FRIHÄNGANDE kupor // Retrodesign
Nyhet Kafé s.040 // Mixer s.048

sida 039Har du funderingar kring val av kupa, teknik och skötsel? På fjaraskupan.se/support har vi samlat de vanligaste frågorna.  
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Kafé är den frihängande varianten av Bistro och en fröjd att vila ögonen på. 

De runda formerna från skorstenen går igen i de rostfria redskapsstängerna 

och den mjuka övergången till fronten. Designen är faktiskt inspirerad av ett 

sidobord från 70-talet.

Funktion och design har verkligen förenats i Kafé. Stängerna längs sidan är lika snygga 

som dekor som praktiska att hänga redskap i. Belysningen består av LED-lampor 

som ger ett bra och behaglig arbetsljus. Hur varmt eller kallt ljuset ska vara ställs in 

med hjälp av vredet som sitter undertill. Själva undersidan är infälld 3 cm för att öka 

upptagningen av matos och ånga. Eftersom designen är så elegant och ledig passar  

Kafé med de flesta köksstilar. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80 & 100 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål. (Redskapsstängerna endast i rostfritt stål.)
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter, retro-logotyp samt redskapsstänger i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel.

Tillval
01. Bluetoothenhet* (s.080) 02. Imprint (redskapsstänger i rostfritt) (s.054). 

OBServera
Kafé går inte att kombinera med PlasmaClean. 

En uppvisning  
i rena linjer

TYP: FRIHÄNGANDE

Stil: Retro

Lanserad: 2020

Nyhet // Kafé

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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balans
Balans gör underverk för köket och ger en känsla av 

rymd med sina rundade hörn och lätt böjda detaljer. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 70 & 95 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål. Svart eller vitt dekorglas.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

OBServera
Balans går inte att kombinera med PlasmaClean.

TYP: FRIHÄNGANDE

Stil: klassisk

Lanserad: 2011

arcad
Arcad är stilren och följsam på samma gång. Med sin 

raka skorsten och böjda front passar den i de flesta kök. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80, 95 & 120 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Dekorationsrör och redskapsstänger i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

TYP: FRIhängande

Stil: KLASSISK

Lanserad: 2001

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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ikon
Ikon är en frihängande köksfläkt med en enkel glasdetalj 

och rund skorsten. Den rena formen ger köket en känsla 

av rymd. 

Standardutförande
Mått: Bredd: Böjd glasskiva 95 cm, rak glasskiva 80 & 95 cm,  
rund glasskiva 60 cm, utan glasskiva 40 cm.  
Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 7×2,3 W LED-belysning. 
Design: Dekorskiva i högblank svart akryl.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

OBServera
Ikon går inte att kombinera med PlasmaClean.

TYP: FRIHÄNGANDE

Stil: klassisk

Lanserad: 2009

Glasskivan finns i flera olika utföranden och färgen på 

metallen kan anpassas till kökets övriga detaljer. 

Fler alternativ
för Ikon

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.



sida 044 *Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Prisma blir ett riktigt statement i köket. Med sina djärva linjer drar den ögonen 

till sig och blir på ett självklart sätt kökets mittpunkt. Trådglaset för tankarna 

till industriepok och gamla tiders hantverk, och släpper på ett generöst sätt 

igenom ljus så att köket förblir luftigt.  

Prisma är den frihängande varianten av Fasett, en kupa som har blivit mycket uppskattad 

av Fjäråskupans kunder. Den rustika looken passar speciellt bra i kök med avskalad design 

och industrikänsla, eller där man eftersträvar en formmässigt modig look. Själva kupan är 

generös i sitt omfång och har därför en stor kapacitet. Tack vare trådglaset är den lätt att 

rengöra. Belysningen består av flera spotar som ger ett behagligt sken över köksön. Välj 

Prisma om du vill ha en annorlunda kupa med wow-faktor. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: Måttanspassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart & vit. Insida i rostfritt stål. 
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*. 

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054).

En kupa som
tar för sig

TYP: FRIHÄNGANDE

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2019

Prisma
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KUB
Kub är fyra sidor perfektion. Minimalistisk i utseende 

men maffig i omfång. Ger perfekt edge till det 

moderna köket. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80 & 100 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080)  
03. Imprint undersida (s.054).

Pendel
Med Pendel behöver du inte ta hänsyn till vare sig 

befintlig ventilation, takstolar eller innerväggar när du 

designar ditt kök. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80 & 100 cm. Höjd: 34 cm. Djup: 60 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. Fjärrkontroll.
Design: Dubbla inhousefilter & spaltsug.
Kontrollpanel: Tryckpanel. 

Tillval
01. Bluetoothenhet* (s.080) 02. Imprint undersida (s.054). 

OBServera
Pendel går endast att få med vår kolfilterlösning InHouse, läs mer 
på sida 083. 

TYP: FRIhängande

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2016

TYP: FRIhängande

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2016

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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TYP: FRIHÄNGANDE

Stil: Minimalistisk

Lanserad: 2017

Plan
Plan är den frihängande varianten av Strikt och båda 

är plåthantverk i sin finaste form. Plan har en ledig 

och snygg design som ser lika bra ut från alla håll. 

Styrningen sitter på undersidan för en ren och proper 

framsida. Det är verkligen design och funktion i ett. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 80, 95 & 120 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål. 
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 8×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel**.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 
03. Imprint undersida (s.054).

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. **Levereras med tryckpanel vid extern AC.
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Mixer är den frihängande varianten av populära Blender och har tagits 

fram på begäran av våra kunder. Den charmiga 50-talsinspirerade looken 

med de runda formerna är lika snygg från alla vinklar och vrår och kupan 

blir lätt kökets mittpunkt. 

När en kupa är frihängande behöver designen och utförandet vara perfekt in  

i minsta detalj, för ingenting kan döljas mot en vägg eller ett skåp. Och perfektion 

är precis vad Mixer är. Tekniken och utrustningen är densamma som i Blender men 

formmässigt finns det lite skillnader i svängningarna och radierna. Med sina runda 

former och glänsande metall är Mixer det självklara valet om du vill ge köket en 

nostalgisk touch av 50-tal.

Standardutförande
Mått: Bredd: 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart & vit.
Teknik: EC-motor 900 m³/h. 8×2,3 W LED-belysning.
Design: Redskapsstång, reling, retro-logotyp samt fettfilter i rostfritt stål. 
Kontrollpanel: Vridpanel**.
 

TILLVAL
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054)  
04. Redsskapsstänger i mässing eller koppar.

OBServera
Mixer går inte att kombinera med PlasmaClean.

En karaktärsfull 
retrokupa

Typ: Frihängande

Stil: Retro

Lanserad: 2018

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. **Levereras med tryckpanel vid extern AC.

Mixer



sida 049



sida 050

De flesta av Fjäråskupans kupor kan utrustas med plasmafiltret 

PlasmaClean. Det är ett elektroniskt filter som bryter ner alla partiklar 

som passerar igenom det, inte bara doftämnen utan även virus och 

allergener. I kombination med inställningen ”periodisk ventilation” blir 

en kupa med PlasmaClean en luftrengörare som väsentligt förbättrar 

inomhusmiljön och gör livet enklare för personer med känsliga 

luftvägar och allergier.

HÖGTEKNOLOGI
I korthet är tekniken i PlasmaClean densamma som används på ombord på flyg- 

plan och rymdstationer. Det är också vanligt på sjukhus där luften måste hållas 

exceptionellt ren. Att använda den här lösningen i köksfläktar är relativt nytt men 

spås att bli framtidens standard. På Fjäråskupan har vi valt att utveckla plasma-

filtret och lägga till ett kolfilter. Det beror på att det annars kan uppstå en bränd 

doft när plasmafilter används, som vid svetsning. Men med PlasmaClean fångas 

alla doftpartiklar upp och gör köksluften renare och fräschare än någonsin.

I EN KLASS FÖR SIG
När det kommer till recirkulation, det vill säga att köksfläkten fångar upp luft 

för att rena den och sen släppa ut den tillbaka i samma rum, är Fjäråskupans 

plasmafilter i en klass för sig. Andra aktörer som tillverkar plasmafilter av enklare 

fabrikat brottas med doftproblem och att deras filter släpper ifrån sig mycket 

ozon. Det gör inte Fjäråskupans PlasmaClean, tvärtom faktiskt. PlasmaClean 

släpper ifrån sig mindre ozon än vad skog och mark gör. Alla delar i PlasmaClean 

är av så bra kvalitet att vi vågar säga att Fjäråskupan plasmafilter är marknadens 

bästa lösning inom recirkulation. 

PERIODISK VENTILATION
Sen flera år tillbaka finns i Fjäråskupans kupor en teknik som kallas periodisk 

ventilation. Med den kan kupan ställas in för att automatiskt slå på sig själv ett 

visst antal minuter varje timme. Det gör att inomhusmiljön hålls välventilerad 

och frisk under hela dagen, även när man inte är hemma. Periodisk ventilation 

tillsammans med PlasmaClean innebär att du får en luftrengörare som kan 

vara igång dygnet runt. Köksfläkten kommer alltså ha kapacitet att fånga upp 

och bryta ner mögelsporer, allergener från husdjur och andra partiklar som kan 

finnas i luften. Inomhusmiljön blir renare inte bara i köket, utan hela bostaden. 

PlasmaClean till 
skorstenar

Fördelarna i korthet:

• Välbeprövad teknologi

• Minimerar allergener

• Bakteriedödande

• Eliminerar mögel

• Avlägsnar pollen

• Virusdödande

• Friskare luft

• Trygg och säker

Bra att veta
• PlasmaClean är ett tillval.

• PlasmaClean kan tyvärr inte installeras i kupor med rund skorsten eller i 

kuporna Exklusiv och Pendel.

• För att få plats med PlasmaClean måste höjden på skorstensröret eller skåpet 

vara minst 75 cm.

• Själva plasmafiltret behöver aldrig bytas ut men det tillhörande kolfiltret 

behöver bytas vart sjunde år.

• Bänkfläktarna Vy och Horisont har inte periodisk ventilation. 

Få oöverträffad 
ren inomhus- 
luft med 
PlasmaClean
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Så här fungerar PlasmaClean
1. Först kommer luften och matoset till ett A-klassat fettfilter  

som effektivt separerar matfett och vattenånga. När fett och fukt 

är borttaget fungerar nämligen plasmaprocessen som bäst.

2. Nästa steg är trådfiltret som tar bort ytterligare vatten. 

3. En fläktmotor kyler luften innan den kommer till själva 

plasmaprocessen. 

4. Nu utsätts smuts- och doftpartiklarna för högspänning. Vad 

som sker är att plasmaprocessen separerar atomerna och alstrar 

syremolekyler i en jonisering. Ämnena tar helt enkelt ny form. 

5. Nu pressas luften vidare genom ett kraftfullt kolfilter som tar 

bort resterande doftpartiklar. Smuts, virus, mögelsporer, allergener 

och bakterier har brutits ner och kvar blir bara syremolekyler, 

koldioxid och vatten. 

6. Den friska luften återförs till köket.

 

Ta gärna kontakt med oss på Fjäråskupan eller din närmaste  

återförsäljare för mer information om PlasmaClean och  

periodisk ventilation.

PlasmaClean har testats hos Institutet för Värme-, Klimat 

och Ventilationsteknik i Bochum, Tyskland. Deras resultat 

visar att PlasmaClean endast släpper ut 4ppb ozon vilket 

kan jämföras med naturen som släpper ifrån sig 5 ppb. 

Teknisk  
information

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Fokus är för den ambitiöse matlagaren som låter köksfläkten arbeta 

mycket. Den stora ytan fångar effektivt upp matoset och är exemplarisk 

för köksöar och öppna planlösningar. När det kommer till hängiven 

matlagning har storleken betydelse. 

För att vara en frihängande köksfläkt har Fokus en omfattande volym. Det behövs 

om hällen är stor, eller inbyggd i en köksö eftersom matoset då inte har väggar 

att följa uppåt. Fokus linjerar snyggt med arbetsbänkens längd och har inbyggda 

spotlights för att ge en behagligt upplyst arbetsyta. Kupan hålls uppe av diskreta 

vajrar som ger en svävande och elegant känsla.

Standardutförande
Mått: Bredd: 140, 160 & 180 cm. Höjd: Måttanpassas. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m³/h. 10×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: 2 st vridpaneler**.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint undersida (s.054).

Få restaurangkänsla 
hemma i köket

Typ: Frihängande

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2018

OBServera Den Fokus som fotats här är en specialbeställning med dubbla rader fettfilter 
och djup på 80 cm. Standardutförande för Fokus är en rad fettfilter och djup på 60 cm.

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor. **Levereras med tryckpanel vid extern AC.

Fokus
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Imprint
Imprint är en revolutionerande ytbehandling av rostfritt stål som ger kupan 

en metallisk effekt. Genom att doppa plåten i varma syrabad kan ytan 

efterlikna mässing, koppar, spegelblankt stål eller rödoxiderad plåt.

Resultatet är inte bara realistiskt utan betydligt mer hållbart än äkta vara. Den 

behandlade ytan reagerar inte med livsmedel, tål temperaturer upp till 200ºC och 

är 100 % UV-beständig. Du kan välja att täcka hela kupan, bara beslagen, eller både 

och. Själva produktionen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och dessutom listad och 

godkänd av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Till på köpet består materialet i den 

rostfria plåten till 76 % av återvunnet material och är i sig själv 100 % återvinningsbart.

MässingSpegelblankt stål Koppar Svartoxiderad plåt rödoxiderad plåtAntik brons
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MÖT VÅRA PLÅTMÄSTARE

Jack Hammarberg  
& Johnny Svensson

Jack och Johnny är radarparet som förutom att 

förmontera och koppla el i kuporna ser till att packa 

dem ordentligt och leveranssäkra dem innan de 

skickas iväg till kunderna. Det är ett jobb som kan 

bjuda på många utmaningar då produkterna är allt från 

mindre skåpmonterade fläktar till flera meter långa 

specialbeställningar till restaurangbranschen. De tycker 

det är roligt att hitta nya lösningar och kreativiteten 

utmanas allteftersom sortimentet utökas. 



Skåpmonterade kupor // Klassisk design
Accent s.058 // Form s.058 // Front s.059

Skåpmonterade kupor // Minimalistisk design
Diskret s.060 // Stram s.063 // Subtil s.062

Skåpmonterade kupor // Retrodesign
Stil s.063

sida 057Har du funderingar kring val av kupa, teknik och skötsel? På fjaraskupan.se/support har vi samlat de vanligaste frågorna.  
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Accent
Accent har ett klassiskt utseende med en enkel och lätt  

vinklad kant som sticker fram under överskåpet. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 15 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

Form
Form ger ditt kök en proffsig look med sin väl tilltagna 

storlek. Kupan är effektiv, tystgående och enkel att hålla ren. 

Vill du få påminnelser i mobilen när det är dags att diska 

filtren väljer du till en bluetoothenhet.  

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 25 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Rostfria fettfilter. 
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080)  
03. Imprint undersida (s.054).

TYP: Skåpmonterad

Stil: klassisk

Lanserad: 1998

TYP: Skåpmonterad

Stil: klassisk

Lanserad: 2012

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Front
Front är en diskret skåpskupa som blir nästintill osynlig. 

Levereras med sex energieffektiva LED-lampor. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, & 90 cm. Höjd: 4 cm. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

TYP: Skåpmonterad

Stil: klassisk

Lanserad: 2001

På Fjäråskupan byggs kuporna för hand. 
Det är det som är avgörande för finishen 
och den höga kvaliteten. 

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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TYP: Skåpmonterad 

Stil: minimalistisk 

lanseringsår: 2013 

Diskret är kupan som verkar i det tysta. Först när glasskivan fälls ut blir 

den märkbar i ditt kök. Glasskivan främjar fläktens uppsugningsförmåga 

och ger samtidigt klar sikt över matlagningen.

Principen bakom kupan är enkel: den syns inte förrän den ska användas. Först 

när glasskivan fälls ut blir den märkbar i ditt kök. Diskret är djupare än de flesta 

skåpskupor, får större volym och kan därmed fånga in mer os. 

Diskret passar perfekt i kök där varje kvadratmeter räknas eftersom en stor del 

av skåpsytan ovanför kupan går att använda även efter att den sitter på plats. Den 

nästintill osynliga kupan har fler fördelar, åtminstone om man frågar designern 

bakom kupan, Henrik Turefeldt:

– Vi ser att kökstrenderna går åt två olika håll. Antingen ska kuporna sticka ut 

jättemycket, eller inte synas alls. Diskret är perfekt för den som föredrar en stilren  

och avskalad köksmiljö.

Standardutförande
Mått: Bredd: 59, 69, 79 & 89 cm. Djup: 30,8 cm. 
Färg: Rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

En diskret lösning 
med oanade talanger

Diskret

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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SUBTIL
Subtil är genomarbetad till perfektion. Alla detaljer är 

noggrant uttänkta för att skapa harmoni för ögat.

Standardutförande
Mått: Bredd: 56, 66, 76 & 86 cm. Höjd: 4,6 cm. Djup: 30 cm. 
Färg: Rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

TYP: Skåpmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2015

SUBTIL

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Stil
Stil är en hemtrevlig fläkt. Den mjuka kupan kan 

levereras i vilken nyans du vill för att enkelt matchas 

med resten av köket. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: 25 cm. Djup: 50 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Beslag & fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080) 03. Imprint (s.054).

Stram
Stram är den skåpmonterade versionen av Strikt och 

Plan. Precis som sina syskon-kupor är den elegant 

sparsmakad. Den rena fronten ger ett mycket propert 

uttryck och passar bra in i minimalistiska kök. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 60, 70, 80, 90 & 120 cm. Höjd: Skåpsmonterad.  
Djup: 50 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h. 6×2,3 W LED-belysning. 
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

Tillval
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080)  
03. Imprint undersida (s.054).

TYP: Skåpmonterad

Stil: retro

Lanserad: 2012

TYP: Skåpmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2019

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Mathias började jobba i produktionen redan 2008 och tillhör 

grupp 4 som tillverkar samtliga specialkupor. Där bockar han 

kupornas alla olika komponenter, räknar, mäter, slipar, klipper, 

skruvar, nitar, kopplar, valsar, putsar, borrar, löder, limmar, 

formar och monterar ihop kuporna. Det Mathias framförallt 

uppskattar är den konstnärliga friheten och att använda 

sin kreativitet och bygga helt unika kupor. Som kuriosa kan 

nämnas att han också är utbildad anläggningsdykare.  

MÖT VÅRA PLÅTMÄSTARE

Mathias Bergman



takmonterade kupor // minimalistisk design
Detalj s.069 // Plaza s.069

Takinfällda kupor // Minimalistisk design
Athena s.068 // Atrium s.067 // Kompakt s.068 // Panorama s.068 

sida 065Har du funderingar kring val av kupa, teknik och skötsel? På fjaraskupan.se/support har vi samlat de vanligaste frågorna.  

INBYGGNADSPRODUKTER
Emir s.074 // Enigma s.074

BÄNKFLÄKTAR
Nyhet  Horisont s.073 // Vy s.077
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Bilden visar Atrium i vit modell.
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Atrium är en takintegrerad köksfläkt där tekniken har utvecklats och  

nu är bättre än någonsin. Genom att Atriums lucka fälls ner ett par 

centimeter under användning skapas en luftspalt som effektivt fångar 

upp matos och fettpartiklar. 

En takintegrerad köksfläkt monteras i själva taket och gör att köket blir luftigare och 

mer rymligt. Den stora fördelen med Atrium är att den är närapå osynlig men ger 

ändå bra arbetsbelysning över matlagningsplatsen. Den har dessutom utrustats 

med Fjäråskupans linjära LED-lösningar med ställbar färgtemperatur. Atrium 

kommer därför passa in i ditt köks ljusmiljö oavsett vilken belysning som finns där 

sen tidigare.

En del takintegrerade köksfläktar kan få problem med att varm luft kondenserar 

mot de kalla plåtytorna. Eftersom Atriums lucka fälls ned skapas en mer direkt väg 

till fettfiltren och utsuget. Det innebär att fettpartiklarna i matoset inte fastnar på 

fel ställen och att kondens undviks. Du får helt enkelt en renare köksfläkt och en 

trevligare inomhusmiljö.

Standardutförande
Mått: Bredd: 90 & 120 cm. Höjd: Takinfälld. Djup: 50 cm.
Färg: Svart, vit och rostfritt stål.
Teknik: Levereras anpassad för extern EC-motor.  
4×6 W LED-lister med ställbar färgtemperatur 2700–6000 K.  
Fjärrkontroll. Bluetoothenhet* (s.080). 

Tillval
01. Imprint (s.054) 02. Intern motor.

OBServera
Atrium går inte att kombinera med AC-motor.

Köksfläkt på 
en högre nivå

TYP: takinfälld

Stil: Minimalistisk

Lanserad: 2019

Atrium 

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Athena
Athena är nästan osynlig, men garanterar både en effektiv 

osreducering och en god arbetsbelysning. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: Infälld i tak. Djup: 60 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: Levereras anpassad för extern EC- eller AC-motor.  
8×2,3 W LED-belysning. Fjärrkontroll. Bluetoothenhet* (s.080).

Tillval
01. Imprint (s.054). 02. Intern motor.

STIL: takinfälld

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2008

Kompakt
Kompakt är en prisvärd kupa som är enkel att installera  

och knappt märks när den sitter på plats i taket.

Standardutförande
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: Infälld i tak. Djup: 50 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: Levereras anpassad för extern EC- eller AC-motor.  
6×2,3 W LED-belysning. Fjärrkontroll. Bluetoothenhet* (s.080).

Tillval
01. Imprint (s.054). 02. Intern motor.

TYP: takinfälld

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2016

Panorama
Panorama smälter in i taket. Det enda du kommer märka  

av kupan är ljuset från de tio LED-lamporna. 

STANDARDUTFÖRANDE
Mått: Bredd: 80, 100 & 120 cm. Höjd: Infälld i tak. Djup: 70 cm.
Färg: Svar, vit & rostfritt stål. 
Teknik: Levereras anpassad för extern EC eller AC-motor. 
10×2,3 W LED-belysning. Fjärrkontroll. Blutoothenhet* (s.080).

TILLVAL
01. Imprint (s 054). 02. Intern motor.

TYP: takinfälld

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2011

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Plaza
Plaza är en kupa som monteras under taket för att göra 

köket så luftigt som möjligt. Hela den synliga delen är 

en dynamisk lucka som fälls ned ett par centimeter när 

köksfläkten används. Luftspalten som då skapas fångar 

effektivt upp matos och fettpartiklar och tar bort 

kondens. Plaza är även utrustad med LED-belysning 

och har ställbar färgtemperatur. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 90 & 120 cm. Höjd: 8 cm. Djup: 50 cm. 
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: Levereras anpassad för extern EC-motor.  
4×6 W LED-lister med ställbar färgtemperatur 2700–6000 K. 
Fjärrkontroll. Bluetoothenhet* (s.080).

Tillval
01. Imprint (s.054). 02. Intern motor.

OBServera
Plaza går inte att kombinera med AC-motor.

TYP: takmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2019

TYP: takmonterad

Stil: minimalistisk

Lanserad: 2016

Detalj
Detalj är en modern och majestätisk takmonterad kupa  

i rostfritt stål, som verkligen gör jobbet i ditt kök.

Standardutförande
Mått: Bredd: 100 & 120 cm. Höjd: 6,5 cm. Djup: 60 cm.
Färg: Svart, vit & rostfritt stål.
Teknik: Levereras anpassad för extern EC- eller AC-motor.  
8×2,3 W LED-belysning. Fjärrkontroll. Bluetoothenhet* (s.080).

Tillval
01. Intern motor.

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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När Tina och Benny byggde köket i Spritfabriken 
hösten 2019 installerade de prototyperna till 
Horisont. De var alltså bland de första som fick 
möjlighet att testa och utvärdera Fjäråskupans 
nya downdraft. Nu ingår Horisont i Fjäråskupans 
ordinarie sortiment. 
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Hösten 2019 flyttade folkkära TV-kocken Tina 

Nordström in på Ödåkras Spritfabrik utanför 

Helsingborg. Köksfläktar från Italien var redan 

beställda när hon och kollegan Benny fick veta 

att det gick att ha plasmafilter i Fjäråskupans 

nya prototyp Horisont och den vägghängda 

Fasett. Nu lagas mat här utan minsta doftspår 

efteråt.

Berätta om verksamheten här på Spritfabriken, 
vad gör ni för spännande saker?
– Det är framförallt vårt kontor där vi sitter svarar på 

mejl, men det är också här som vi testlagar mat och 

spelar in för sociala medier. Köket är anpassat för att 

spelas in i så bänkarna är på hjul. Vi håller just nu på 

att jobba med ljussättningar och ljudabsorberande 

material, och det är fortfarande i sin linda. När vi ändå 

byggde passade vi på att göra fyra olika spisdelar så 

det är ett stort kök. Vi ska växa i lokalen och därför tog 

vi ut svängarna. I framtiden kommer vi även ordna 

middagar och ha kurser här.  

Har ni ritat och byggt köket själva, eller tagit 
hjälp av en arkitekt?  

– Vi har gjort allting själva. Och vi har suttit ned 

och pratat med varje individ som varit inblandad i 

köket. De har sån kunskap. Jag brukar jämföra med 

Systembolaget. Man får tips och råd men tar alla 

beslut själv. Visst har det tagit tid, men vi har tagit oss 

den tiden och haft lyxen att göra det. När en sak är 

klar tar vi tag i nästa och sen nästa. Det har gjort att 

köket är 100% vårt. Visst hade det gått snabbare att ta 

in någon annan, men då ska den personen på något 

sätt översätta våra tankar och sen sätta sin egen 

prägel på det. Men det har blivit mycket bra. Folk som 

kommer hit säger att de vill ta av sig skorna innan de 

går in. 

Köksön verkar underlätta mycket, framförallt 
när ni spelar in. Var det därför ni ville ha 
downdraftfläktar?

– Nej, egentligen inte. Det var annan problematik 

som låg bakom, för när man bygger nya saker 

ska det funka med ventilationssystemet. Nu är vi 

ingen restaurang som behöver stora ventilationsrör 

och kommer inte bli det, utan vi har ett normalt 

ventilationssystem. Och det är där plasmafiltren 

kommer in. För 10 år sen hade man inte kunnat göra 

det vi gör idag. Fläktarna har genomgått en enorm 

utveckling. Vi kan koka mat här inne en hel dag, slå 

på fläktarna över natten och när vi kommer tillbaka 

nästa dag så luktar det ingenting. Vi brukar skämtsamt 

kalla dem för tuberkulosfläktar, för det finns inget 

smittsamt kvar någonstans. Att vi kan använda dem 

så här underlättar mycket för oss.

Nya  
Horisont  

gör rent hus 
hos Tina  

i Sprit- 
fabriken

Tina Nordström  
Kock och programledare 

Här kan du följa Tinas matäventyr 

Instagram @mat_tina

Facebook @tinanordstromofficial

www.tina.se

Ödåkra Spritfabrik

Det ursprungliga namnet var  

Hälsingborgs Spritförädlings Aktiebolag 

och byggnaden stod klar 1897. Det 

destillerades sprit fram till 1977 då 

verksamheten lades ned. Efter att ha 

stått tomt i många år tog entreprenörer  

över byggnaden 2016 och började 

rusta upp den. Idag finns runt 15 olika 

småskaliga företag på plats som  

gallerier, inredningsbutiker, klädbutiker 

och florister. Och så Tina förstås.

Fabriksgatan 2, Ödåkra

www.spritan1897.se

Hur kom ni i kontakt med Fjäråskupan?
– Vi kände till Fjäråskupan sen innan. Att det är ett 

svenskt företag som har den historien som det har, 

gör att man känner till det i våra kretsar. Men det 

var Noblessa kök som tipsade om de nya fläktarna. 

Vi hade redan köpt in italienska fläktar. Det var en 

tung sten som släppte och en väldigt skön känsla 

som infann sig när vi fick reda på lösningen med 

downdraftfläktarna. Så vi bytte ut fläktarna.

Plasmafilter som PlasmaClean är ju ganska nytt 
på marknaden. Fanns det några tveksamheter till 
att använda det?
– Vi tog reda på mycket om det innan vi pratade med 

Jimmie på Fjäråskupan. Och nej, inga tveksamheter. 

Det värsta hade varit om någon som är på möte hos 

oss går härifrån och luktar mat, det får inte hända. 

Det är en viktigt ståndpunkt för oss och något som jag 

själv lägger märke till. Mat kan förstås dofta gott, om 

det luktar som kanelbullar, men inte fett. Jag njuter 

verkligen själv när jag kan gå på krogen och sitta nära 

köket utan att behöva dofta ”julbord” efteråt. Det är 

klass. Så det är värt att lägga pengar på att få bort 

doften och få ner ljudnivån.

Ni har ju också en Fasett som är en speciell kupa 
med sitt trådglas. Var det trådglaset och den 
industriella looken som gjorde att valet föll på 
den?
– För att säga det på ren svenska så var den så jäkla 

snygg. Och den passade så bra in med det industriella 

här. Den är jättefin och har riktigt bra belysning. 

Några tips till den som står inför att bygga ett 
nytt kök?
– Det är rätt så mycket man ska tänka på innan man 

ens börjar fundera på vilken färg det ska vara på 

luckorna. Det är hur man dansar i ett kök, hur långa 

personerna är som ska jobba i köket och var ska 

skärbrädan vara? Ska ungarna kunna vara med eller 

inte? Det gäller att känna in sig. Många börjar titta på 

utseende först, men då kan det bli i fel ordning. Vad 

som är bra idag är att man kan ha en fläkt var som 

helst. Det finns otroliga valmöjligheter. Man behöver 

inte ha fula trummor taket, det gillar jag. 

Och när vi ändå har möjlighet att prata med en 
Sveriges mest kända kockar, vad lagar man en 
tisdagskväll när inspirationen tryter och barnen 
är hungriga?
– Alltså nej, det där är så jädrans olika. Själv gör jag en 

rödkålssallad med apelsin och mandlar eller en sallad 

med burkmusslor. Jag försöker peppa ungarna och 

säga ”idag äter vi grönt”. Men om de själva får välja 

vill de ha maten som pappa lagar, stuvade makaroner 

och bacon.
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Lågt ljud
Även om Horisont jobbar på toppen av sin kapacitet  
överstiger ljudnivån aldrig 60 dbA. 

Stor häll
Kokkärl på upp till 30 cm i diameter får plats utan 
problem. Det finns också en brofunktion som binder 
samman hällens värmezoner. 

Kraftfull motor
Horisonts motor är en av de kraftigaste men samtidigt  
tystaste motorerna på marknaden. Eftersom motorn 
sitter i skåpsockeln blir det inga vibrationer i hällen. 

Flexibel
Hällen kan placeras var som helst så länge den får  
plats i skåpet och det finns tillgång till el. 

Välj till ett plasmafilter
Istället för luftutsug kan man välja till det luftrenande 
filtret PlasmaClean som även neutraliserar allergener. 

Av plåt
Kanalerna är i plåt och absorberar därför inte lukt, 
vilket kanaler tillverkade i plast kan göra.
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TYP: Bänkfläkt

Lanserad: 2020

För den som är ute efter en stor induktionshäll med inbyggd köksfläkt är 

Horisont en drömlösning. Hällmåttet är på hela 90x58 cm och massiva 

rostfria vred framtill på fronten gör det enkelt att reglera kokzonerna och 

styra fläkten. 

Horisont är en bänkfläkt av det mer exklusiva slaget och passar utmärkt för 

köksöar där fri sikt önskas. Ånga och matos dras ned i hällen och neutraliseras av 

Fjäråskupans plasmafilter PlasmaClean. Spillbrickan i mitten är lätt att tömma och 

när fläktutsuget inte används täcks det med en elegant glasskiva. 

Själva hällen är gjord av skraptålig keramik och har A-klassade fettfilter som kan 

diskas i maskin. Digital indikering gör det lätt att se status på de olika värmezonerna 

som snabbt värms upp genom G5-teknik. Till skillnad från andra induktionshällar har  

inte Horisont touch-teknik utan värmezonerna styrs av vred som sitter i blindfronten.  

Det gör hällen mycket lättanvänd och förstärker den lyxiga känslan av inbyggnation. 

Standardutförande
Mått: 90x58 cm.
Teknik: Induktionshäll med fyra induktionszoner, 7.4 kW. Extern sockelmotor 820 m³/h. 
Färg: Svart.
Design: Svart glaslock (tas bort vid användning). A-klassat rostfritt filter.
Kontrollpanel: Massiva, rostfria vred för kokzoner och fläkt.

Tillval
01. Kolfilter 02. PlasmaClean* inkl. kolfilter (s.050) 03. Galler i natureloxerad aluminium eller i  
svarteloxerad aluminium 04. Sockelgaller (2 st).

Perfekt för  
maffiga köksöar

*Fjäråskupan rekommenderar att Horisont används tillsammans med PlasmaClean. 
Läs mer om plasmafiltret på sidorna 50–51.

Nyhet // Horisont
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Enigma
Enigma är en inbyggnadsprodukt i rostfritt stål som har det 

lilla extra. Motorn är av märket EBM-Papst och regleras  

i åtta effektlägen. Enigma har timerstyrd eftergång.

Standardutförande
Mått: Bredd: 50, 72, 94 & 116 cm. Djup: 36 cm.
Färg: Rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m3/h och 8×2,3 W LED-belysning.
Fast kontrollpanel.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Tryckpanel. Fjärrkontroll.

Tillval
01. Bluetoothenhet* (s.080). 

Emir
Emir är en kompakt inbyggnadsfläkt som är särskilt lämplig  

för platsbyggda spiskåpor. Den passar också bra som 

ersättningsprodukt i äldre kåpor som behöver nytt liv. 

Standardutförande
Mått: Bredd: 54, 72 & 94 cm. Djup: 36 cm.
Färg: Rostfritt stål.
Teknik: EC-motor 900 m³/h. 4×2,3 W LED-belysning.
Design: Fettfilter i rostfritt stål.
Kontrollpanel: Vridpanel*.

TILLVAL
01. Fjärrkontroll 02. Bluetoothenhet* (s.080).

TYP: inbyggd

Lanserad: 2018

TYP: inbyggd

Lanserad: 2008

Bilden visar en 116 cm bred Enigma.

*Är möjlig vid intern och extern EC-motor.
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Horisont är utrustad med massiva och rostfria 
vred som styr kokzonerna och bänkfläkten.
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Lågt ljud
Även om Vy jobbar på toppen av sin kapacitet  
överstiger ljudnivån aldrig 60 dbA. 

Stor häll
Kokkärl på upp till 30 cm i diameter får plats utan 
problem. Det finns också en brofunktion som binder 
samman hällens värmezoner. 

Kraftfull motor
Vys motor är en av de kraftigaste men samtidigt  
tystaste motorerna på marknaden. Eftersom motorn 
sitter i skåpsockeln blir det inga vibrationer i hällen. 

Flexibel
Hällen kan placeras var som helst så länge den får  
plats i skåpet och det finns tillgång till el. 

Välj till ett plasmafilter
Istället för luftutsug kan man välja till det luftrenande 
filtret PlasmaClean som även neutraliserar allergener. 

Av plåt
Kanalerna är i plåt och absorberar därför inte lukt, 
vilket kanaler tillverkade i plast kan göra.
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TYP: Bänkfläkt

Lanserad: 2018

Vy är två produkter i ett: induktionshäll och köksfläkt utan kupa. Matoset 

dras istället nedåt genom ett utsug och kan antingen ledas ut ur huset 

eller neutraliseras av ett plasmafilter. Det gör att hällen kan placeras 

precis var som helst och med helt fri sikt.  

Vy är en bra lösning om köket saknar ventilationskanaler i taket, eller om man vill 

ha en helt ostörd utsikt från sin matlagningsplats. Fläkten drivs av en motor som 

sitter i skåpsockeln och matoset dras ned i själva hällen. Därifrån leds oset antingen 

ut ur huset genom en frånluftlösning, eller neutraliseras av filtret PlasmaClean 

som omvandlar partiklarna till koldioxid, syre och vatten. Motorn är kraftfull men 

samtidigt tyst och förorsakar inga vibrationer i själva hällen. 

Induktionshällen är stor och har fyra värmezoner med brofunktion som gör att 

de kan kopplas ihop. Tack vare G5-teknik värms kärlen tre gånger snabbare än på en 

induktionshäll av standardmodell. Kontrollpanelen är enkel och användarvänlig och 

ytan är gjord i skraptålig keramik från Schott Ceran. Kvaliteten på alla komponenter i 

Vy tillhör genomgående den högsta på marknaden. 

Standardutförande
Mått: 80x52 cm.
Teknik: Induktionshäll med fyra induktionszoner, 7.4 kW. Extern sockelmotor 820 m³/h. 
Färg: Svart.
Design: Galler i svarteloxerad aluminium.
Kontrollpanel: Touch.

Tillval
01. Kolfilter 02. PlasmaClean* inkl. kolfilter (s.050) 03. Galler i natureloxerad aluminium eller glas  
(tas bort vid användning). 04. Sockelgaller (2 st).

Induktionshäll 
och köksfläkt i ett

*Fjäråskupan rekommenderar att Vy används tillsammans med PlasmaClean.  
Läs mer om plasmafiltret på sidorna 50–51.

Vy
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Framåtanda och innovation är de led-

stjärnor som Fjäråskupans utvecklings-

team arbetar efter. Det är teamets uppgift 

att ständigt hitta nya sätt att förbättra 

Fjäråskupans produkter och utveckla nya 

tekniska lösningar. Till exempel har de 

tagit fram hjälpmotorn Assist Plus som 

optimerar Fjäråskupans köksfläktar med 

alla slags centralventilationssystem. 

VAD ÄR CENTRALVENTILATION
OCH VARFÖR BEHÖVS DET?
Vi tar det från början. För att skapa ett sunt 

inomhusklimat utan fukt och mögel finns 

i de flesta bostäder en centralt placerad 

ventilationsfläkt, oftast på taket eller vinden. 

Den går dygnet runt och betjänar flera rum 

samtidigt. Den drar ut matos från köket 

och fuktig luft från badrum och tvättstuga. 

Hur intelligent och avancerad tekniken är 

i centralventilationsfläkten beror på vilket 

årtionde den var tillverkad och installerad. 

Samtidigt som centralventilationen är igång 

får bostaden ny frisk luft genom ventiler i 

ytterväggarna. Eftersom centralventilationen 

skapar ett undertryck dras utomhusluften 

automatiskt in i huset. Det här systemet med 

ventiler kallas också frånluftsystem. Idag 

används förstås också värmeväxlare för att få 

bra ventilation med bibehållen värme. 

Centralventilation är bra på många sätt men  

det finns en del problem som kan uppstå.

 

Optimera  
central- 

ventilationen  
med  

hjälpmotorn  
Assist Plus

VI PÅ FJÄRÅSKUPAN HJÄLPER DIG

Det kan finnas många frågor kring ventilation och vad 

som är bäst för olika bostäder. Du är alltid välkommen att 

kontakta Fjäråskupan eller din återförsäljare med frågor 

kring centralventilation och Fjäråskupans fläktar. Vi hjälper 

dig att hitta den bästa lösningen för just ditt hem.

VAD
BEHÖVER

DU?

1.) För att centralventilationsfläkten inte ska 

väsnas för mycket, eller bli för stark och dra 

med all dyrt uppvärmd luft ut ur huset, är den 

ofta ganska svag i kapaciteten.  

2.) Många nya kupor har en design som inte 

matchar kapaciteten hos gamla central- 

ventilationssystem, till exempel sådana som  

installerades i villor byggda på 1980-talet. 

3.) När kapaciteten är svag kan en hjälp- 

motor installeras som forcerar takfläkten och 

mer effektivt tar bort matoset under själva 

matlagningen. Men då kan ett nytt problem 

uppstå med övertryck. När centralventilations- 

fläkten inte klarar av att matcha köksfläktens 

kapacitet trycks matoset istället ut i badrum 

och tvättstuga. Den som bor i lägenhet har 

kanske upplevt att det luktar cigarettrök i köket 

när en granne längre ner i huset röker under sin 

köksfläkt. Det beror på just övertryck.   

Assist plus är en revolutionerande lösning
Till skillnad från andra hjälpmotorer kan Assist 

Plus optimeras med centralventilationen 

utan att skapa övertryck, oavsett vilket slags 

centralventilationssystem huset har. Motorn  

i köksfläkten kan finjusteras så att den passar 

husinstallationen och centralventilationens 

motor perfekt, och dessutom vara så enkel att 

privatpersoner själva kan ställa in den. 

Kontakta:
info@fjaraskupan.se

tel 031-539340

Jonas Wänerskog
Produktutvecklare

FJÄRÅSKUPAN
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FJÄRÅSKUPANS SPJÄLL
I alla köksfläktar för centralventilation finns 

ett spjäll som stänger till ventilationen när 

fläkten inte används. Det är för att köket inte 

ska ”stjäla” ventilationskraft från våtutrymmen 

som badrum och tvättstuga som behöver bra 

ventilation dygnet runt. För att kunna få plats 

i kupan var tidigare modeller av dessa spjäll 

begränsade i storlek vilket också ledde till 

att ventilationskapaciteten blev begränsad. 

Fjäråskupan däremot har spjäll som öppnar sig 

mycket mer. Designen inuti kuporna har helt 

enkelt gjorts om för att ge mer plats åt spjällen, 

och därmed har kapaciteten ökat. 

DET SMARTA RELÄT 
Alla Fjäråskupans kupor som utrustas med 

en standardmotor kan även utrustas med 

en reläutgång. Om du har behov av det kan 

montörerna sätta en reläutgång på styrkortet 

utan kostnad. Det är en viktig funktion 

eftersom de flesta villor som byggs idag 

har ett separat ventilationssystem för huset 

(FTX- eller FT-system) och en separat kanal för 

köksfläkten. Saken med nybyggda hus är att 

Din nya köksfläkt kommer ha stor inverkan på ventilationen och luftkvaliteten i bostaden.  

När du väljer någon av Fjäråskupans produkter får du flera smarta lösningar på köpet. 

Förbättra inomhusmiljön 
med köksfläkten

de ofta är mycket ”täta” för att värmen inte 

ska läcka ut. Det är ju dyrt att värma upp hus 

och för att hålla uppvärmningskostnaderna 

på en låg nivå byggs de till att vara mycket 

energieffektiva. Men det innebär också att det 

inte finns något självdrag i det nybyggda huset. 

När en köksfläkt sätts igång och för ut matos 

och luft genom den separata köksfläktskanalen 

måste ventilationssystemet kompensera för 

den förlorade luften och föra in lika mycket ny 

luft, för det finns ju inte något självdrag som 

gör det naturligt. Om ventilationssystemet inte 

hinner med bildas ett undertryck, och det är ett 

tämligen vanligt problem.

Och det är just för att undvika undertryck 

som reläutgången finns och är viktig. Det kan 

nämligen skicka en signal till ventilations-

aggregatet att minska frånluften eller öka 

tilluften i systemet för att hjälpa köksfläkten.  

På så sätt uppnås bästa möjliga ventilation  

och inomhusmiljö. 

Reläet har funnits i Fjäråskupans utbud  

i många år, men på grund av att det kräver lite 

teknisk förklaring är det många som missar 

dess genialitet. Men nu vet du.
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Alla  
detaljer 
räknas, 
små som 

stora.

Fjäråskupan nöjer sig aldrig med det  

näst bästa. Vi strävar hela tiden efter  

att utveckla både teknik och design. 

Det kan handla om stora saker som nya 

motorer och fläktsystem, och små detaljer 

som blir avgörande för funktion och 

upplevelse. Utgångspunkten i allt vi gör  

är användarnyttan i köket. 

Styr kupan med appen 
Om du har valt en kupa som har en extern motor 

– eller vars fläktsystem är i standardutförande – kan  

du kontrollera köksfläkten med mobilen. 

Bluetoothfunktionen är standard i alla takinfällda 

och takmonterade kupor och ett tillval till 

övriga kupor (förutom Vy och Horisont). Med 

appen kan du slå på och av samtliga funktioner, 

reglera fläktstyrning och ventilation och dimra 

belysningen. Appen signalerar också när det 

är dags att rengöra fettfilter och byta kolfilter. 

Fungerar givetvis med både Android och iPhone. 

Så fungerar vredet 
En del av Fjäråskupans modeller har en smakfull 

kontrollpanel i form av ett vred. Det är en stilren 

allt-i-ett-lösning med 8 steg som ger kuporna 

en ännu elegantare design. Vridpanelen är lätt 

att använda och kontrollerar både fläkthastighet 

och belysning. Den är underbelyst och visar 

fläkthastigheten med olika färger. Ljuslila färg 

symboliserar kokläge, grönt normalläge och 

rött är intensivläge. När eftergångstimern 

är aktiverad är ljuset blått. Vridpanelen är 

kompatibel med alla styrsystemen förutom 

extern AC.

Då ska du välja en NonStop-kupa 
Om du bor i ett flerfamiljshus där självdrags-

ventilationen inte fungerar är en kupa med 

NonStop-system ett bra alternativ. I kupan finns 

då en liten motor som inte går att stänga av. 

Istället går motorn med ett lågt flöde hela tiden 

för att skapa ett grundflöde i köket. På så sätt 

förbättras grundventilationen i hela bostaden.

Vid matlagning kan en NonStop-fläkt forceras 

precis som en vanlig köksfläkt. Men den har 

en inbyggd timerfunktion som säkerställer att 

flödet återgår till grundläget efter 60 minuter. 

Grundflödet för en NonStop-kupa är på cirka  

20 l/s och maxflödet på 90 l/s.

NonStop-systemet finns som tillval till 

nästan alla Fjäråskupans modeller, men 

rekommenderas inte till vertikala (snedställda) 

eller frihängande kupor. Bäst blir effekten om 

kupan har ett stort omfång och är monterat  

50 cm ovanför spisen.

Vill du veta mer? 

Lär dig allt om fläktsystem och 

olika ventilationslösningar på 

fjaraskupan.se

Vad betyder begreppen? 
Ibland stöter man på lite olika begrepp som 

kan behöva förtydliganden. Vad är egentligen 

skillnaden på en ”köksfläkt” och en ”spiskåpa”?

Köksfläkt

En köksfläkt har en motor som driver den. 

Motorn behöver inte nödvändigtvis sitta i 

kupan utan kan vara placerad på taket. 

Kupa

Kan antingen ha en motor (köksfläkt) eller 

vara utan (spiskåpa). 

Spiskåpa/spiskupa

En kupa utan motor. Används oftast i 

flerbostadshus med centralventilation. 

Recirkulation

När köksfläkten renar matos och ånga och 

släpper ut den friska luften tillbaka i rummet. 

En köksfläkt med recirkulation har ett kolfilter 

eller ett plasmafilter. 

Självdrag

När ventilationen i huset styrs av termiska 

krafter (temperaturskillnaden mellan inomhus 

och utomhus) och inte av tekniska lösningar. 

När den varma luften inomhus stiger uppåt i 

bostaden skapas ett undertryck som gör att 

kall luft utomhus letar sig in genom otätheter 

och ventiler.  

F-system (frånluft)

Ett frånluftsystem bygger på att en fläktmotor 

evakuerar den förorenade inomhusluften från 

kök och våtutrymmen och att frisk luft förs in i 

bostaden genom undertrycket som skapas. 

FT-system (frånluft och tilluft)

I ett från- och tilluftssystem evakuerar en 

fläktmotor den förorenade inomhusluften från 

kök och våtutrymmen samtidigt som en annan 

fläktmotor tillför friskluft i andra rum. I det här 

systemet finns inga ventiler i ytterväggar  

eller fönster. 

FTX-system (frånluft, tilluft och 

värmeväxling)

FTX-system fungerar nästan som ett FT-

system. Skillnaden är att frånluften värmer 

upp tilluften i en värmeväxlare. Eftersom 

matfett smutsar ner värmeväxlare bör 

köksfläkten ha en separat kanal ut ur 

fastigheten. Inte heller i det här systemet finns 

några ventiler i ytterväggar eller fönster.
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Ljuslila färg symboliserar kokläge, 
grönt normalläge och rött är  
intensivläge. När eftergångstimern 
är aktiverad är ljuset blått.
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Beställ din kupa online
Under 2020 kommer det bli möjligt att beställa 

kupor direkt i webbshopen på fjaraskupan.se

Det är ett smidigt alternativ för dig som vet exakt 

vad för slags mått din kupa ska ha och vet vilket 

slags ventilationssystem som finns i din bostad. 

Om du hellre vill ha en specialanpassad kupa 

rekommenderar vi att kontakta vår kundtjänst  

eller en av Fjäråskupans återförsäljare.

Webbshop
Tillbehör och reservdelar
I webbshopen finns även tillbehör och reservdelar 

till kuporna. Det gör det enkelt för dig som haft en 

fjäråskupa i många år att fräscha upp den med nya 

fettfilter eller uppgradera den med LED-belysning. 

Har du en kupa med kolfiltersystemet InHouse kan 

du via webbshoppen beställa nya kassetter. 



FINNS I WEBBSHOPPEN
På fjaraskupan.se hittar du även olika slags 

externa motorer, takhuvar och tillbehör till 

ventilationskanalerna. Där har vi också samlat 

teknisk dokumentation, måttskisser och 

monteringsanvisningar som du kan ladda ner.
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EXTERNA MOTORER

FASADMOTOR 7645 EC
EC-fläkt i syrafast rostfri plåt för montering på yttervägg. 

Chassit är öppningsbart och gör motorn lättåtkomlig. 

Anslutning ø160 mm. Vi rekommenderar ø160 mm kanal. 

Kapacitet: 900 m³/h. Tillval: Brandspjäll.

TAKMOTOR FK ECO FLOW
EC-fläkt levereras med ljudisolerad genomföring

(längd 600 mm eller 900 mm) som kläs in med plåt.

Kapacitet: 1 100 m³/h. Färg: Svart, galvad eller tegelröd.

LJUDDÄMPARE
LDC är en cirkulär ljuddämpare med en perforerad kanal

inuti och ett ytterhölje av galvaniserat stål. Det mellan-

liggande utrymmet är fyllt med 50 mm stenullsisolering.

VINDSMOTOR 7650 EC
Ljud och brandisolerad EC-fläkt för placering på vind. Chassit 

är öppningsbart och gör motorn lättåtkomlig. Anslutning 

ø160 mm. Vi rekommenderar ø160 mm kanal.

Kapacitet: 1 100 m³/h. 

VILPE BETONGPANNA EC * 
Avsedd för tak med betongpannor (tvåkupig).

Kapacitet: 950 m3/h. Färg: Svart eller tegelröd.

VILPE UNIVERSAL EC * 
Passar alla slags tegeltak: betong, lera och keramiskt. Pas-

sar både en- och tvåkupiga pannor samt släta tegeltyper. 

Kapacitet: 950 m3/h. Färg: Svart eller tegelröd.

VILPE SKORSTENSMOTOR EC * 
Avsedd att monteras på skorsten. Levereras med botten-

platta. Kan även monteras direkt på ventilationsröret. 

Kapacitet: 950 m³/h. Färg: Svart, tegelröd eller grå.

VILPE SLÄT PLÅT EC *
Passar alla falsade plåttak av slätplåt och andra plåtprofiler 

om en slät plåt läggs till från nock till installationsplats. Kan 

även användas till papptak men då ihop med tätningsmassa. 

Kapacitet: 950 m³/h. Färg: Svart eller tegelröd.

*Du kan förlänga garantin på takfläktens elektriska delar genom att registrera dig via tillverkarens Vilpe-app. 
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FLÄKT- 
SYSTEM och

TEKNISKA  
UTFÖRANDEN

Läs mer om fläktsystemen på 

fjaraskupan.se

Hur ventilationskanaler ser ut och fungerar skiljer sig från bostad till bostad. Det kan 

se ut på ett visst sätt i en äldre villa och på ett annat i sätt i en nybyggd lägenhet. 

Men oavsett förutsättningar kan du alltid använda Fjäråskupans köksfläktar. Våra 

kupor kan anpassas med olika slags fläktsystem för olika slags ventilationskanaler 

– och självklart finns även kolfilterlösningar. Oavsett system och tekniskt utförande 

ingår alltid kontrollpanel i form av tryck- eller vridpanel, LED-belysning med steglös 

dimmerfunktion och maskindiskbara fettfilter i metall.

Standardutförande
Om inga andra val önskas levereras kupan med en energisnål EC-motor som är inmonterad 

i själva kupan. Undantaget är takmonterade och takinfällda modeller som i sina standard-

utföranden levereras förberedda för externa motorer. Tack vare smart teknik är kuporna 

tystgående och i princip helt vibrationsfria. EC-motorn har en maxkapacitet på 900 m³ luft/h 

och kan regleras i åtta hastigheter. Vid normal användning (570 m³/h) uppgår ljudnivån till  

53 dB. För bästa resultat har motorn även timerstyrd eftergång.

Externa motorer
Har du valt en frihängande fläktkupa eller har ditt kök öppen planlösning eller långa ventilations- 

kanaler med krökningar? Då är det smartaste sättet att få en riktigt tyst och effektiv ventilation 

att placera fläktmotorn utanför köket. Den kan till exempel placeras på taket, ytterväggen 

eller vinden. Den externa fläktmotorn betjänar bara köket, regleras i olika hastigheter och 

har timerstyrd eftergång. På sidan 83 visas olika externa motorer att välja mellan och vi kan 

leverera styrning för både EC- och AC-motorer. Om ventilationskanalen mellan kupan och den 

externa motorn är kortare än 4 m rekommenderar vi att du köper till en ljuddämpare.

Fjäråskupans egen takmotor heter FK Eco Flow. Det är en EC-motor som levereras med 

ljudisolerad genomföring och kläs in med plåt. Vi erbjuder också Vilpe-produkter som tillverkas 

av väderbeständig och återvinningsbar polypropenplast. Fläktarna är uppåtblåsande vilket gör 

att luften sprids så bra som möjligt och de blir mer tystgående. Du kan välja på flera kompletta 

motorpaket som täcker de allra flesta taktyper. Samtliga är anpassade för en ventilationskanal 

på ø160 mm.

INHOUSE – TRESTEGS KOLFILTER
Med InHouse får du en förädlad kolfilterlösning som utöver själva kolfiltret innehåller ytterligare 

två filter. Tillsammans skapar de ett briljant trestegssystem som tar hand om matos, fett och 

vatten på ett effektivt sätt. Stekoset passerar först ett fettfilter som skiljer vatten och fett från 

varandra. Luften fortsätter därefter till ett trådfilter som suger upp resterande vatten och fett. En 

fläktmotor kyler ner luften som till sist når kolfiltret där luktpartiklarna avlägsnas.

PlasmaClean
Alla Fjäråskupans modeller med rektangulär skorsten och downdraftfläktarna Vy och  

Horisont kan utrustas med plasmafiltret PlasmaClean. PlasmaClean är ett elektroniskt filter  

som bryter ner alla partiklar som passerar igenom det, inte bara doftämnen och matos utan 

även virus, allergener, bakterier och mögelsporer. Tekniken är i korthet densamma som 

används på rymdstationer och att använda detta i köksfläktar är relativt nytt men spås att 

bli framtidens standard. På Fjäråskupan har vi valt att utveckla plasmafiltret och lägga till ett 

högeffektivt kolfilter. Det beror på att det annars kan uppstå en bränd doft när plasmafilter 

används, som vid svetsning. Men med PlasmaClean fångas alla doftpartiklar upp och  

gör köket renare och fräschare än någonsin.
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CENTRALVENTILATION VILLA
Detta fläktsystem är ett alternativ för dig som har en centralfläkt i huset som utöver köket 

även betjänar badrum och tvättstuga. Det är en lösning som är mycket vanlig i villor 

och radhus från 70- och 80-talet. Med Centralventilation Villa varvtalsreglerar spiskupan 

centralfläkten. Systemet har en motordriven spjällfunktion som kan justeras för rätt 

grundflöde. Det finns även en funktion som separat kan forcera ventilationen i badrum 

och tvättstuga. Fläktsystemet Centralventilation Villa är lämpligt för dig som redan är nöjd 

med centralfläktens sugkapacitet. Styrningen kan anpassas till både AC- och EC-motorer. 

Fungerar även till de flesta värmeväxlarsystem, men om värmeväxlaren sitter bakom 

ett kryddskåp bör du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för spiskupans 

teknikpaket under aggregatet. När en villa har centralventilation är flödena ofta relativt 

svaga och därför rekommenderas inte detta fläktsystem till vertikala kupor. Fråga oss om 

råd om du känner dig osäker. 

CENTRALVENTILATION LÄGENHET  
Om du bor i lägenhet finns det troligen en centralfläkt i huset som betjänar flera 

lägenheter. Då är Centralventilation Lägenhet systemet för dig. Systemet består av en 

motordriven spjällfunktion som sitter inmonterad i kåpan. Spjällfunktionen är timerstyrd 

och återgår automatiskt till grundflödesläge. I fastigheter med centralventilation är 

flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte detta fläktsystem till vertikala 

eller frihängande kupor. 

CENTRALVENTILATION RELÄ 
Centralventilation Relä styr centralventilationsfläktar som inte kan varvtalsregleras via 

transformator. Systemet har en motordriven spjällfunktion och två fläktlägen: grundflöde 

och forcerat flöde.

ASSIST OCH ASSIST PLUS 
Om ditt ventilationssystem börjar bli gammalt och trött kan du få nytt liv i det med vår 

Assist-lösning. Då installeras en mindre hjälpmotor i kupan för att ge extra skjuts till det 

gamla systemet. Att utsuget i köksfläkten är svagt till att börja med beror oftast på att 

den centrala fläktmotorn på taket även ska ventilera badrum och tvättstuga. Kraften 

räcker helt enkelt inte till. Assist ger då extra styrka. Men ett annat problem, framförallt 

i flerfamiljshus med centralventilationssystem, är att köksfläkten i det egna köket kan bli 

för kraftfull och skapa ett övertryck. Då förs matoset via ventilationen ut till andra rum 

istället för att föras ut ur fastigheten. Då är lösningen Assist Plus. Flödet från Assist Plus-

systemets EC-motor kan enkelt justeras och därmed kan köksfläktens funktion optimeras i 

varje bostad med centralventilation. Assist Plus är kraftfull men rätt injusterad bildar den 

aldrig ett övertryck. Assist fungerar både för lägenhet och villa. Bor du i lägenhet bör du 

dock först kontrollera med föreningen om Assist-systemet får användas.

NONSTOP 
För flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar finns grundventilations-

lösningen NonStop. I korthet går det ut på att fläktmotorn inuti kupan inte går att stänga 

av, utan alltid levererar ett lågt grundflöde. Vid matlagning kan fläkten forceras precis som 

en vanlig köksfläkt. En inbyggd timerfunktion säkerställer att flödet återgår till grundläget 

efter att matlagningen avslutats. Fläktmotorn har ett grundflöde på ca 20 l/s och ett 

maxflöde på 90 l/s. NonStop-systemet finns också i en plus-variant med starkare motor. 

Du kan läsa mer om det under ”Fläktsystem” på fjaraskupan.se
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Fettfilter
Diska fläktens filter en gång i månaden. Alla 

Fjäråskupans filter kan diskas i maskin. 

Utvändigt
Torka av ytorna då och då. Undvik aggressiva 

rengöringsmedel. Handdiskmedel och en fuktig 

trasa fungerar bra. 

Invändigt
Använd vatten och handdiskmedel för att torka 

rent kupans invändiga delar. 

Våra kupor är gjorda för att pryda ditt 

kök under lång tid. Här kan du läsa våra 

bästa tips för att hålla kupan snygg och 

funktionerna på topp. 

fläkt 
och etikett
– rengöring

Rostfritt stål och borstade ytor 
Ytor i rostfritt stål eller borstade Imprintkupor 

ska du först torka rena med en fuktig trasa. 

Spraya därefter ytan med fönsterputs och torka 

i stålets borstningsriktning tills ytan inte längre 

upplevs som flammig. 

Lackade och blanka ytor
Lackade ytor och blanka Imprintkupor rengörs 

med handdiskmedel och trasa. Använd rena 

trasor för att undvika repor i lacken.

Filterfakta
Vi använder två olika typer av fettfilter i 

våra kupor, antingen i rostfritt material eller 

aluminium. De rostfria filtrens utseende förblir 

oförändrat oavsett ålder. Aluminium-filtren kan 

däremot mörkna med tiden. Detta är normalt 

och förändrar inte filtrens funktion.
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tips och tricks
• Starta fläkten innan du börjar laga mat så att flödet 

är färdigt när du börjar använda spisen. 

• Använd alltid fläktens eftergångstimer. Ungefär  

15 minuter räcker för att fånga upp det kvarvarande 

matoset.

• Ha inte fönstret öppet i köket när du lagar mat, det 

kan göra att vinden blåser bort oset så att fläkten 

inte kan fånga upp det. 

• Att öppna ett fönster i ett angränsande rum kan 

ibland öka kupans effekt. Testa genom att koka 

vatten med både stängt och öppet fönster för att se 

när vattenångan effektivast sugs upp av fläkten. 

OBS: Av trycktekniska orsaker kan färgåtergivelser avvika något från verkligheten. 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet samt eventuella tryckfel. 

Bild 

Johannes Berner, Christoffer Lomfors,  

Industriromantik.

Retusch 

Lucas Eliasson.

Tack till 
Paul Badran, Josua Smedberg,  

Tina Nordström och Benny Cederberg,  

Dragster Kommunikation AB.
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