
... HVORFOR UDSKIFTE
                HELE KØKKENET ? ...

... gigantisk stort lågeudvalg
fremstillet efter dine mål

... også fornyelse af
- skydedørsløsninger
- bryggers
- garderobe
- bad- bad

OGSÅ WEBSHOP
- med alt det du 
skal bruge 
når køkkenet 
trænger til et
servicecheck, 
udført af dig

- med alt det du 
skal bruge 
når køkkenet 
trænger til et
servicecheck, 
udført af dig



Uanset fabrikat har 
vi nye låger til 
dit køkken

Vi fremstiller nye
låger mm. efter dine

skabsmål
- uden merpris

... SER DIT KØKKEN
                          SÅDAN UD ? ...

- mørke låger
- vanskelig rengøring
- nedslidte bordplader
- for få og små skuffer
- uoverskuelige underskabe
- utilstrækkelig emhætte
- nedslidt og "træls" vask- nedslidt og "træls" vask
- nedslidt og skrammet sokkel



... KUNNE DU TÆNKE DIG
                     DET ÆNDRET ... ?

-  skabene bevares
-  lysere låger
-  lettere rengøring
-  nye bordplader med
      højtrykslaminat
-  mange skuffer med
       fuldt udtræk og softclose       fuldt udtræk og softclose
-  lukket krydderihylde
-  uoverskuelige hylder erstattet 
        af let tilgængelige skuffer
-  moderne udtræksemhætte
-  ny sokkel i børstet stållaminat
-  den gamle vask erstattet af 
       underlimet vask uden kanter       underlimet vask uden kanter

PRISEKSEMPEL
microlaminat, 

låge-/skuffefronter,
hjørnereol, dækplader.
Bestilt via webshoppen
egen montage: 
7.800 kr.7.800 kr.

PRISEKSEMPEL
Tilsvarende løsning
med konsulentbesøg
og monteret af os
11.700 kr





 ... DEN SKRÆDDERSYEDE 
         SKYDEDØRSLØSNING ...
Hvad enten det drejer sig om et klædeskab, 
et Walk-In Closet eller arkivskab, designer 
vi dit skab præcist som du ønsker det med 
skydelåge fronter, inventar og tilbehør.

Skydelåger med 
naturligt look af 
træ,stilrent, frostet 
glas eller fuld fart 
på farverne der 
kan kombineres i 
en uendelighed.en uendelighed.

Låg
er 

me
d S
oft-
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se

Skabets hjerte er interiøret, som du selv 
kombinerer og sammensætter så det passer 
præcist til dine ønsker og behov.



    - RING FOR KONSULENTBESØG 

Vi snakker dig ikke efter munden, men giver 
helhjertet med- og modspil, så du også kan 
tænke positivt på os efter  handlen og i årene 
fremover.

Sjælland
Jesper 5153 9111

Djursland
Johnni  2212 9000

Vestjylland
Karlo 4074 6800

Midttjylland
Lars  4073 6800

emails:
lars@koekkenfornyelse.dk
kim@koekkenfornyelse.dk
jesper@koekkenfornyelse.dk
johnni@koekkenfornyelse.dk
karlo@koekkenfornyelse.dk

Nordjylland
Kim 4060 4329 

Vi prioriterer:

 - at lytte til og udføre dine ønsker

 - at opfange de ønsker du måske ikke kan sætte ord på

 - at yde kreative indspark til dine ideer 

 - at du som kunde føler dig tryg under hele forløbet

 - at du kan have tillid til os og det aftalte

 - at dit køkken ikke bliver mere avanceret end du ønsker  - at dit køkken ikke bliver mere avanceret end du ønsker 

 - at du får fuld valuta for pengene

Vi sælger, leverer og monterer det aftalte. Men den vigtigste vare vi har på hylden er troværdighed.
- og den får du med helt uden beregning.


