Tillbehör

Vi tar hand om hela ditt
kök - enkelt och snyggt!

Snabbt och enkelt förnyar vi ditt kök! Vi ordnar måttagning,
montering och lämnar upp till 5 års garanti.
Så här går det till...

1. Kontakt

2. Hembesök

Ni börjar med att besöka en av våra
visningsvagnar eller fast utställning
(det går även att ringa efter oss).
Våra välkända visningsvagnar rullar
över hela Sverige.

Vi jobbar med kostnadsfria personliga
hembesök där vi tillsammans diskuterar olika lösningar, tittar på provluckor och gör en offert.

3. Måttagning

4. Tillverkning

5. Leverans

Vi mäter befintlig inredning för perfekt passform.

Vi tillverkar dina luckor i vår
moderna fabrik.

Våra snickare/montörer skruvar upp
luckor och lådor snabbt och precist.

I vårt breda sortiment av tillbehör hittar du det som ger just ditt
kök de rätta detaljerna.
• bänkskivor
• skärbrädor
• dekorlister

• hörnavslut
• kryddhyllor
• vinhyllor

• blandare
• belysning
• skåphandtag

• diskbänkar
• lådor och grytlådor
• spiskåpor

Vi har även
färganpassad baksida
på laminatluckor!

www.creoform.se

Välkommen till Din återförsäljare!
Grafisk form 65:ans Reklam www.65.nu

Sköna kök

skräddarsydda för allas smak

Målad MDF
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Är du trött på ditt gamla kök?
Varför riva ut hela köket. Du sparar massor av tid och pengar på att renovera
med vår metod. Vi har moderna och snygga funktioner som förenklar din
vardag!

Vi erbjuder dig skräddarsydda kök!
Alla våra luckor skräddarsys till befintlig stomme oavsett mått, ålder eller
standard. Luckorna monteras med dolda självstängande gångjärn. Vanliga
lådor och djupa grytlådor monteras med moderna rullager. För dig som vill
komplettera med nya skåp eller byta hela köket, så ordnar vi givetvis det.

Bli inspirerad och välj det du vill ha!
Vi har hundratals olika kominationer av modeller, härliga färger och material,
och stort sortiment av tillbehör. Kom och hämta ideér och inspiration i våra
butiker och ambullerande visningsvagnar! Välkommen till Din återförsäljare!

Målade MDF-luckor
Snyggt och trendigt till rätta pris. Cremé
eller grå? Välj bland våra sköna färger!

Målade MDF-luckor - Askfanér
Träkänsla och moderna färger i ett. En
blandning av målarfärg och trä.
Måste ses!

Laminatluckor
Slitstarkt, lättskött och prisvärt. Mycket
praktiskt och näst intill underhållsfritt.

Träluckor
Kan ett kök vara skönt? Ja visst, kom
och känn på våra exklusiva träluckor!

Målad MDF - Askfanér

Trä

