
Välj ditt nya kök
Olofströmshus i samarbete med Modexa

Stora paketet



Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha.

Vilken stil passar dig?

 σ Hållfast 245 kr / mån  σ Norm 245 kr / mån

 σ Vattendroppe 245 kr / mån

Lucka  
Minna Snövit,  
slät med fasett
slipad kant

Lucka  
Sara Antikvit,  
slät med  
rundad kant

Lucka  
Sara Åskgrå,  
slät med  
rundad kant

Kompaktpanel
Svart Kalk 
kakelimitation 
300x100 mm

Kompaktpanel
Snövit Högblank 
Kakelimitation 
300x100 mm

Handtag 
Arild Rostfri look 
128 mm

Handtag 
Posta 
Krom/Svart läder  
128 mm

Bänkskiva
Light grey  
concrete

Bänkskiva
Concrete effect 
Grå 41

Bänkskiva
Marble white  
Grå 64

Hantag
0143 
Svart 
128 mm

Kompaktpanel
Snövit Högblank 
Kakelimitation 
300x100 mm

Ingår alltid

 ☑ Bänkprofil i aluminium, stilfull list som  förlänger livs
längden på bänk skivan. Monteras på bänk skivans kant 
mot spis.

 ☑ Lådinsats, med lättgående lådor.

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

 ☑ Utvändig målning av stommar.

 ☑ Dämpning på luckor och lådor.

 ☑ Källsortering.

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.

Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen

Kontaktuppgifter och beställning
Inflyttningsdatum:     Huvudnyckel:       Ja       Nej            Husdjur:       Ja       Nej   

Hyresgäst:         Adress:

Lägenhetsnummer:         Telefon dagtid:

Epost:

Övrigt:   

Jag har tagit del av att beställningen är bindande  Datum:

Godkännes:         Handläggare:

Ifylld blankett lämnas för godkännande till kundmottagningen.

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

1. LUCKOR, välj modell 2. FÄRG, luckor

OLOFSTRÖMSHUS I SAMARBETE MED MODEXA

KONTAKTUPPGIFTER OCH BESTÄLLNING
Inflyttningsdatum:   Huvudnyckel:       Ja       Nej            Husdjur:       Ja       Nej   

Hyresgäst:        Adress:

Lägenhetsnummer:        Tel. dagtid:

E-post:

Övrigt:   

Jag har tagit del av att beställningen är bindande  Datum:

Godkännes:       Handläggare:

Ifylld blankett lämnas för godkännande till kundmottagningen.

Virrvarr Mörk 
Grå 19

Ek 
Trä 23 

Virrvarr Ljus
Beige 12

SARA, slät med 
rundad kant

3. HANDTAG

4. BÄNKSKIVOR, kostnad 800:-/lpm 5. ÖVRIGT

LINA, spårfräst 
lackerad med lätt 
profilerad kant

DEKORLIST INGÅR
DÄR MÖJLIGHET FINNS
Monteras under överskåp
för att exempelvis dölja armatur.

7861, Alu-look 
128 mm

Antikvit
NCS S0502-Y

Platinagrå
NCS S4500-N

LÅDINSATS 
kan beställas
som tillval
mot en extra
kostnad av
1800 kr.

OLOFSTRÖMSHUS I SAMARBETE MED MODEXA

VÄLJ DITT NYA KÖK

1. LUCKOR, välj modell och färg

2. HANDTAG

o antikvit  o pärlgrå  o platinagrå  

o SARA  o LINA o NELLIE 

KONTAKTUPPGIFTER Inflyttningsdatum: __________ Huvudnyckel:   o ja  o nej  Husdjur:  o ja  o nej

Hyresgäst: _______________________________________Adress __________________________________________________

Datum: ____________________ Lägenhetsnr: ____________________________Tel. dagtid: _____________________________

Övrigt: __________________________________________________________________________________________________

Jag har tagit del av att beställningen är bindande o   E-mail __________________________________________________  

Godkännes:  ______________________________________ Handläggare: ___________________________________________

Ifylld blankett lämnas för godkännande till kundmottagningen.

o  A31 Ek 
 128 mm

Välj luckor, handtag och bänkskivor genom att kryssa i rutan vid det alternativ du valt. 
Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen.

o GRÅ 23  o GRÅ 45 o BEIGE 12  o TRÄ 23 Ek

3. BÄNKSKIVOR kostnad 800:- lpm

Lådinsats kan 
beställas som 
tillval mot en 
kostnad av 
1800:-.*

o 7861 Alu-look 
 128 mm

o TOREKOV oxid
 96 mm

o TOREKOV 
 mattnickel 96 mm

o VS-C Rostfri look
 96 mm   

* Monteras där tekniskt möjligt.

DEKORLIST INGÅR 
DÄR MÖJLIGHET FINNS. 
Monteras under överskåp för att
exempelvis dölja armatur.

NELLIE, spårfäst 
lackerad med lätt 
profilerad kant

Pärlgrå
NCS S2500-N

0143, Rostfri look
128 mm

0143, Krom
128 mm

VS-C, Rostfri look
96 mm

A31, Ek
128 mm

Gråsvart 
Grå 23

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


