IntraCulina – et komplet lille køkken
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Funktionerne

Vådzone

Kogeplade

Retkant
30 mm
Tilpasset
tilbehør

Stor
kumme
Sliding
skærebræt

Culina er et helt nyt minikøkken fra Intra med en moderne bordplade i et rent skandinavisk design,
store kummer og i et stramt udtryk. Praktisk vådzone med plads til et skærebræt som let kan skydes fra
vådzonen og ind over vasken. Skærebrættet kan også anvendes som dækplade og forandre udtrykket på
arbejdspladen. De rette kanter (K7) giver et moderne og elegant udtryk.
Culina leveres med glaskeramisk kogeplade eller induktionskogeplade med touch funktioner. Der kan
tilvælges specialt designet tilbehør til vasken.

Tilbehør

RB-FR-BLACK, pris inkl moms 170 kr

CB-FR-GLASS, pris inkl moms 710 kr

RB-FR-SS, pris inkl moms 583 kr

TPFR-CLA, pris inkl moms 2440 kr

EASY COVER 780860, pris inkl moms 200 kr

CB-FR-MH, pris inkl moms 661 kr

Nyhed!

GOLVSKYDD til køleskab,
pris inkl moms 425 kr

Nyhed!

Fonos 538000CHR, pris inkl. moms 1831 kr

CB-CUL-BLACK, pris inkl moms 450 kr

INSATS-B60 til vaskeskab,
pris inkl moms 650 kr

Modeller
Culina findes i to størrelser, med almindelig glaskeramisk- eller induktionskogeplade. Leveres
med 50 cm køleskab og 50 cm underskab i hvidlakeret stålplade. Gorenje køleskab
121 L *** fryseboks 17 L, energiklasse A +. Elektrisktilslutning 16A. Stålbordplade i rustfri stål
med vask incl. vandlås. Plastbakke til køleskabet findes som tilbehør.
Culina findes i størrelserne: 100 og 120 cm

CKCUL1000R
CKCUL1000L

Stålskab, kogeplade og køleskab. Vask til højre		

Pris inkl moms 16 798

Stålskab, kogeplade og køleskab. Vask til venstre		

Pris inkl moms 16 798

Mål

Indgår

Tilbehør

Udvendige mål 1000 x 610 x 900 mm
Vask 340 x 380 x 160 mm

Afløbssæt incl. vandlås
Køle-/fryseskab
Glaskeramisk kogeplade

Skærebræt, plast
Skærebræt, glas
Skærebræt, træ
Skylleskål, rustfrit stål
Skylleskål, plast
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Plastbakke til køleskab

CKCUL1200R
CKCUL1200L

Stålskab, kogeplade og køleskab. Vask til højre		

Pris inkl moms 18 019

Stålskab, kogeplade og køleskab. Vask til venstre		

Pris inkl moms 18 019

Mål

Indgår

Tilbehør

Udvendige mål 1200 x 610 x 900 mm
Vask 520 x 380 x 180 mm

Afløbssæt incl. vandlås
Køle-/fryseskab
Glaskeramisk kogeplade

Skærebræt, plast
Skærebræt, glas
Skærebræt, træ
Skylleskål, rustfrit stål
Skylleskål, plast
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Plastbakke til køleskab

CKCUL1000R-IH
CKCUL1000L-IH

Stålskab, induktionskogeplade og køleskab. Vask til højre

Pris inkl moms 18 979

Stålskab, induktionskogeplade og køleskab. Vask til venstre

Pris inkl moms 18 979

Mål

Indgår

Tilbehør

Udvendige mål 1000 x 610 x 900 mm
Vask 340 x 380 x 160 mm

Afløbssæt incl. vandlås
Køle-/fryseskab
Induktionskogeplade

Skærebræt, plast
Skærebræt, glas
Skærebræt, træ
Skylleskål, rustfrit stål
Skylleskål, plast
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Plastbakke til køleskab

CKCUL1200R-IH
CKCUL1200L-IH

Stålskab, induktionskogeplade og køleskab. Vask til højre

Pris inkl moms 20 276

Stålskab, induktionskogeplade og køleskab. Vask til venstre

Pris inkl moms 20 276

Mål

Indgår

Tilbehør

Udvendige mål 1200 x 610 x 900 mm
Vask 520 x 380 x 180 mm

Afløbssæt incl. vandlås
Køle-/fryseskab
Induktionskogeplade

Skærebræt, plast
Skærebræt, glas
Skærebræt, træ
Skylleskål, rustfrit stål
Skylleskål, plast
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Plastbakke til køleskab
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Intra er ledende i Skandinavien indenfor køkkenvaske,
minikøkkener og sanitetsprodukter til det offentlige rum i
rustfrit stål. Intra er en del af Teka Industrial S.A. som er en
af verdens største producenter af køkkenvaske og hvidevarer
med fabrikker og salgskontorer over hele verden.

Med forbehold for trykfejl

Besøg www.intra-teka.com for mere information om vore
øvrige produkter.

A company of the HERITAGE‡ group

Intra Juvél, Juvél A/S

Københavnsvej 222, 4600 Køge

tel: 45 36 34 02 80

mail: juvel.salg@intra-teka.com

www.intra-teka.com

