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Tillbehör och inredning

Till ditt nya kok!
Vi har ett stort sortiment av
tillbehör som måttillverkade lådor/grytlådor på rullager,
bänkskivor, diskbänkar, lister, belysning, handtag, kryddhyllor
och skärbrädor.
Vi har även skåpstommar med den modernaste inredningen
för den som vill komplettera eller byta hela köket.
Nedan ser ni en del exempel på våra tillbehör

Kranar och diskho

Du kan tryggt luta dig
tillbaka och låta oss ta
hand om allt!
Vi jobbar med kostnadsfria hembesök där vi tillsammans kan
diskutera olika lösningar och förbättringar, vi har med oss
prover så att ni kan se luckorna i rätt miljö.
När ni bestämt er för ert nya
kök, mäter vi upp allt och gör
en skriftlig offert. Efter några
veckor kommer våra snickare
och monterar för bästa
passform och ni kan
njuta av ert nya kök.
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Vilket kök vill du ha?

Vitrinluckor
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Kryddhylla med luckor

Ta kontakt med din
lokala återförsäljare!
Det är vi som säljer ditt nya
Creoformkök!
Lådor & Grytlådor

Nytt kök på vårt sätt!
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Snabbt och enkelt
förnyar vi ditt kök!

Målad MDF LUCKA

Trendigt till ratt pris
Topas-Vit

Malade luckor med trakansla
Granat-Nougat

Opal-Dalablå

Rubin-Grå

Titanit-Grön

Beryll-Havsgrön

Luckexempel ur vårt målade MDF sortiment...

LAMINATLUCKAN

Diamant - Grön Päron

Vi måttanpassar all vår inredning till befintliga stommar,
oavsett ålder, mått eller standard. Luckorna levereras med dolda
självstängande gångjärn som gör att luckan täcker det mesta av
den gamla stommen och lådorna kan ersättas med moderna
lådor på rullager. Ni spar massor av tid och pengar som ni kan
använda till annat.

Moderna funktioner som
förenklar din vardag.

Starkt och lattskott

Ametist - Ek

Målad ASK LUCKA

Titanit -Lind

Luckexempel ur vårt målade Ask sortiment

TRÄLUCKAN

Det exklusiva valet

Vi har hundratals olika kombinationer av modeller, härliga färger
och material, stort sortiment av tillbehör.
Ökad trivsel och högre värde.

Arcus-Betsad Al
Rectus-Björk

Att renovera köket på vårt sätt innebär inte bara att du
kommer att trivas bättre med ditt kök, du höjer även värdet på
ditt boende oavsett om du tänkt sälja eller bo kvar.

Vill du veta vad ditt kök
kostar att renovera?
Ring på en gång för ett hembesök!
Luckexempel ur vårt laminat sortiment...

Luckexempel på våra träluckor

Tabus-Blå Gran

