OVERSKUDD PRISTILSYNET

Derfor er
Ikea billigere
Hengsler, skinner, beslag og kvaliteten på sponen er forskjellen på
billig og et litt dyrere kjøkken, hevder ekspertene. For de aller mest
eksklusive kjøkkenene betaler man for merkevaren.
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erdig montert ser de fleste kjøkken lekre ut, med stilige fronter, smarte løsninger og avanserte, integrerte hvitevarer. Så
hvorfor betale mer enn «Ikeapris»?
Billigkjøkken er for mange synonymt med Ikea. Men hvor bra

er det?
– Ikea-kjøkken er ikke dårlig. Hvis det hadde vært
dårlig, hadde de ikke solgt så mye og ikke gitt garantier på 25 år, sier Halvor Hjorth-Eriksen, snekker med
eget snekkerverksted på Kleppestø på Askøy utenfor
Bergen.
I flere år har Hjorth-Eriksen også vært snekker for
TV 2-suksessen «Tid for hjem», hvor han har demontert mange Ikea-kjøkken.
For nordmenn ønsker seg nye kjøkken, og mange realiserer drømmen. Vi kjøper kjøkken for over tre milliarder kroner i året, ifølge tall fra Prognosesenteret.

Prisforskjellen på et Ikea-kjøkkenog et kjøkken fra produsenter som danske HTH og norske Strai er på ca. 40
prosent.
Dine Penger har gått grundig til verks, og gått gjennom kjøpsprosessen for et gjennomsnittlig stort kjøkken i L-form med skrog, fronter, benkeplater, hvitevarer og overskap på Ikea og hos de to spesialistene på
kjøkken.
Vi har bedt om pris på skapdører som er holdbare og
slitesterke, hvitevarer av normalt god kvalitet og benkeplate i laminat. Kjøkken-alternativene er sammenlignbare, men ikke identiske – da produsentene og leverandørene har produkter og løsninger som gjør at
det er umulig med en helt nøyaktig sammenligning.
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Inkludert montering kosterIkea-kjøkkenet ca. 100 000
kroner, mens HTH og Strais pristilbud er på pluss mi-

nus ca. 140 000 kroner. Hos alle produsentene kommer
rørlegger og elektriker i tillegg.
– Man må regne med ca. 10 000 kroner for rørlegger
og 20–25 000 kroner for elektriker. Men summene varierer avhengig av hvordan det er på det enkelte kjøkkenet, anslår en kjøkkenmontør.
Strai, HTH og andre kjøkkenprodusenter har også
rimeligere flatpakkede kjøkken-alternativer som de
gjerne selger til prosjekter.
Men i møte med enkeltkunder anbefaler ikke selgerne disse kjøkkenene.

Det er slående forskjellerpå hvordan man blir tatt imot
som kunde. På Ikea får man ikke dedikert hjelp. Ikeamedarbeideren hjelper på samme tid tre kunder som
sitter på hver sin «øy» og selv tegner egne kjøkken.
Dermed er det lettere å glemme detaljer, slik at det
er noe som mangler når kjøkkenet skal monteres. Da vi
tegnet et kjøkken på Ikea, glemte vi rett og slett ventilator. Ikea-medarbeideren som hjalp til, oppdaget heller ikke dette.
Hos kjøkkenforhandlere som Strai og HTH får kundene dedikert hjelp av en selger som også er tilgjengelig på E-post og telefon i ettertid. HTH tilbyr også
å komme hjem på gratis befaring, for å sikre at alle
detaljer er med – samtidig som det er en god anledning for kunden til å få råd og innspill om løsninger
fra selgeren.
Derimot er prisene mye mer synlige på Ikea. Der
er det lett å se hva de enkelte delene koster, og når
kjøkkenet er ferdig tegnet er den totale prisoversikten svært informativ.

FINSNEKKER:
– Ikeas kjøkken er
blitt bedre, mener
Halvor Hjorth-Eriksen. Selv bygger han
kjøkken fra grunnen
av på snekkerverkstedet sitt på Askøy
utenfor Bergen.

Prisene oppleves mer «skjult» hos de andre. Det
henger få prislapper på utstillingsmodellene – og det
er først når et komplett tilbud er utarbeidet at kunden
får se hva enkeltdeler koster – og hva sluttsummen blir.
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Snekker Halvor Hjorth-Eriksen mener Ikeas «vanvittige
volum» er en viktig årsak til Ikeas priser. Men ikke bare.
– Ikeas kjøkken er blitt bedre enn de var før. Men jeg
synes fortsatt at Ikeas hengsler, beslag og skinner virker rimeligere. Dessuten kan det være forskjell på innholdet i skrog og fronter, altså kvaliteten på eksempelvis sponen.
– Hvem anbefaler du Ikea-kjøkken til?
– For førstegangsetablerere med dårlig råd er Ikea
helt greit. Om noen år kan man gjerne kaste det, og velge det kjøkkenet man har lyst på.

Ikea-kjøkken er ikke dårlig. Hvis det hadde
vært dårlig, hadde de ikke solgt så mye og
ikke gitt garantier på 25 år.

Faglig leder Ivar Horsberg Hansen i bransjeforeningen
Norsk trevare er konkret om kvalitetsforskjellen på
kjøkken.

HALVOR HJORTH-ERIKSEN, SNEKKER MED EGET SNEKKERVERKSTED.
KLEPPESTØ PÅ ASKØY UTENFOR BERGEN
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– Mange kjøkkenprodusenter kjøper
komponenter fra de samme leverandørene. Ikea, Sigdal, Norema og Strai kjøper
mye fra samme leverandør. Men leverandørene leverer i forskjellige kvaliteter, og Ikea
velger ikke det mest solide, sier Horsberg
Hansen.
Han mener det også er forskjell på materialkvalitet i skrog, fronter og benkeplater.
– Sponplatene i rimelige kjøkken er mer
porøs med mindre tetthet og lavere vekt.
Dermed blir det dårligere feste for hengsler og skuffeskinner. Kompakte plater er
mer solide, sier Ivar Horsberg Hansen.

GOD PRISINFO: På Ikea er det lett å få oversikt over prisene. Prislappene henger svært synlig.

Norsk trevare organiserer produsentene. Faglederen trekker frem den dedikerte rådgivningen hos dyrere kjøkkenprodusenter som en fordel.
– Når du tegner selv, slik du normalt gjør
på Ikea, er det ikke sikkert du får med deg
alle komponentene. Noen som kjøper billige kjøkken løser det ved å engasjere en
tømrer til å plukke deler og montere. Men
det er ikke sikkert det blir billigere når man
må betale denne tømreren, sier han.
I kjøkkenbutikkene skrytes det av egne produkter.
– Hvor mye må du betale hos de andre
kjøkkenselgerne, spør ekspeditøren på
Ikea – og ber oss trykke på knappen som
forteller prisen på Ikeas versjon av det
samme kjøkkenet.
– Så mye må du betale her, fortsetter ekspeditøren – med et smil rundt munnen.
Ikea føler seg trygg på egen kvalitet.
– Ikea har høy kvalitet, lav pris og er markedsledende i Norge. Gjennom massiv testing har vi utviklet kjøkken som tåler en
støyt og derfor har vi 25 års garanti, sier
kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger i Ikea.
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Hos Strai vedgår de at de ikke «har sjans» til
å komme ned på Ikea-pris.
– Men så er heller ikke Ikea og Strai sammenlignbare. De har 16 millimeter tykkelse
i skrogene, vi har 18, hevder kjøkkenselgeren ved en Strai-forretning.
Hun viser til at det er kvalitetsforskjeller
som ikke vises, som blant annet dårligere
hengsler og spon på Ikea.
Også på Strais hovedkontor i Kristiansand mener de at Strai og billigkjøkken
ikke kan sammenlignes.
– Det er to forskjellige segmenter, sier
produktsjef Vidar Christensen, og bruker
vektbelastning i skuffene som eksempel.
– Våre skuffer tåler 50–70 kilo, som vi
mener er svært viktig for funksjonen over
tid. Et kjøkken fra Strai skal bringe frem
godfølelsen, sier Christensen.

HEMMELIG: Mange kjøper Ikea-kjøkken. Men hvor mange og for hvor mye vil ikke Ikea opplyse.

«HEMMELIGE» PRISER: På Strai er det vanskelig å få oversikt over prisene. Her fra Strais store
Foto: Strai
butikk i Kristiansand. 
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KJØKKENEKSPERT: Gjennom flere år med oppussing på TV 2 har Kjersti Bergesen vært inne i mange hjem med behov for nytt kjøkken.

– Legg penger i
fronter og plater
– Bruk penger på det som slites, på fronter og benkeplater, råder Kjersti
Bergesen, programleder for TV 2s «Tid for hjem».
I snart 14 år har Kjersti Bergesen ledet det populære interiør- og oppussingsprogrammet. Sammen med håndverkere pusser hun opp boliger, rom og uteområder. De
har laget drøyt 130 programmer. I nesten hvert tredje
program har det vært oppussing av kjøkken.
– Vi kommer til nedslitte kjøkken som opprinnelig
har vært både billige og dyre. Men når det er behov for
skifte, er det ikke så stor kvalitetsforskjell lenger. Ikea
har også blitt flinke på design, sier Bergesen.
Hun mener billigkjøkken gir mye kjøkken for pengene. Kjersti Bergesen har selv et Ikea-kjøkken hjemme i
Bergen, som etter over 10 år er slitt og modent for utskiftning.
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– Men jeg kommer nok til å bytte bare benkeplate og
fronter. Det bør flere gjøre. Legg dessuten heller penger i det som synes, plater og fronter, enn skrog, råder
hun.
– Hva er bedre med dyrere merker?
– Jeg antar at kvaliteten er bedre. Det er også lettere
å få hjelp og forslag til gode løsninger. Det er bra. Det
er jo veldig dumt å bruke pengene på dårlige løsninger.
– Hva med de virkelig dyre designkjøkkenene?
– De er som Rolls-Royce. Da kjøper du design og et
merke. Jeg har ikke penger til slikt, og ville neppe kjøpt
selv om jeg hadde, sier Bergesen.
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