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HVAD SIGER KUNDERNE OM OS

“Hej Vordingborg Køkkenet,
Det var en god oplevelse at købe et Vord-
ingborg køkken. Sødt personale, meget 
imødekomne – god rabat på prisen. Kan 
varmt anbefale – også kvaliteten. 
Anatol og Mirjam Lejbman, Esbjerg

GENVEJE
 Kontakt butik 
 Bestil gratis opmåling 
 Bestil katalog

Luksus – alle har råd til

AKTUELLE TILBUDFIND BUTIKBOOK MØDE

Lyngby – Structura, Sherwood Oak

Da vi skal have gjort plads til nye udstillinger, kan du netop nu få dette 
udstillingskøkken til en helt uhørt pris kr. 35.700,- Før kr. 80.444,-

Nedtagningsdato: 20 til 22 januar 2022

SÆLGES EKSKL. PYNT.

• Lyst og dejligt u-formet køkken med masser af lækre detaljer.

• Lyse låger i trælook, med metalgreb i rustfrit stål.

• Mange skabe og skuffer, med god opbevaringsplads.

• Underskab med 2 dybe skuffer.

• Fuldintegreret opvaskemaskine.

• Vaskeskab, med underlimet stålvask og stilrent blandingsbatteri 
med udtræksbruser.

• Affaldssystem til indbygning.

• Udtræk til rengøringsartikler i vaskeskab.

• Indstiksskab med 2 hylder med svingudtræk.

• 120 cm bredt skuffeskab med 2 dybe skuffer og 1 indvendig skuffe.

• Underskab med hylde og 1 skuffe.

• Kogesektion med 50 cm bred induktions kogeplade, samt underbyg-
get katalyse-ovn.

• 90 cm bred emhætte i sort glas.

• Dekorativt panel bag kogesektionen, der beskytter væggen imod 
stegefedt.

• Vægskinne med LED-belysning og kroge til ophæng af køkkenred-
skaber.

• Skab med skuffe i top og frontudtræk, samt indvendig skuffe.

• Mellemhøjt skab med integreret køleskab.

• EVOline Square80 – stikdåse med mulighed for tilslutning af køk-
kenmaskiner, samt både USB-port og induktiv skydelåg til opladning 
af visse telefon-typer.

• EVOline port – dobbelt stikdåse med USB-port. Denne er monteret i 
bordpladen og trækkes op ved brug.

• Opbevaringsboks i bordplade.

• Stang til opbevaring af viskestykker.

• Der medfølger desuden bestikbakker.

• 29 mm tyk bordplade i farven 3329 Mika Nero, med bagkantsliste i 
børstet aluminium.
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