Välj ditt nya kök
Olofströmshus i samarbete med Modexa
Stora paketet

Vilken stil passar dig?
Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

σ Hållfast 245 kr / mån

σ Norm 245 kr / mån

Lucka
Minna Snövit,
slät med fasett
slipad kant

Hantag
0143
Svart
128 mm

Handtag
Arild Rostfri look
128 mm

Bänkskiva
Light grey
concrete

Bänkskiva
Concrete effect
Grå 41

Ingår alltid

σ Vattendroppe 245 kr / mån
Handtag
Posta
Krom/Svart läder
128 mm
Bänkskiva
Marble white
Grå 64

Lucka
Sara Åskgrå,
slät med
rundad kant

Kompaktpanel
Snövit Högblank
Kakelimitation
300x100 mm

Lucka
Sara Antikvit,
slät med
rundad kant

Kompaktpanel
Svart Kalk
kakelimitation
300x100 mm

☑

Bänkprofil i aluminium, stilfull list som förlänger livs
längden på bänkskivan. Monteras på bänkskivans kant
mot spis.

☑
☑

Lådinsats, med lättgående lådor.

☑
☑
☑

Utvändig målning av stommar.

Bänkskåpsinsats, läggs på botten i diskbänkskåpet;
lättstädat och vattensäkrat.

Dämpning på luckor och lådor.
Källsortering.

Kompaktpanel
Snövit Högblank
Kakelimitation
300x100 mm

Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen

Kontaktuppgifter och beställning
Inflyttningsdatum:					

Huvudnyckel:

Hyresgäst:				

Adress:

Lägenhetsnummer:				

Telefon dagtid:

Ja

Nej

E-post:
Övrigt:			
Jag har tagit del av att beställningen är bindande

Datum:

Godkännes: 		

Handläggare:

			

Ifylld blankett lämnas för godkännande till kundmottagningen.

OLOFSTRÖMSHUS I SAMARBETE
MED MODEXA
OLOFSTRÖMSHUS
I SAMARBETE

MED MODEXA

Modexa arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas,
mer om detta kan du läsa på modexa.se.

VÄLJ DITTVÄLJ
NYA DITT
KÖKNYA KÖK
Välj luckor,
handtag
bänkskivor
genom
kryssa
i rutan vid det
Välj luckor, handtag och bänkskivor
genom
attoch
kryssa
i rutan
vidattdet
alternativ
dualternativ
valt. du valt.
Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen.

Husdjur:

Ja

Nej

