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Intra Juvél er mere end bare køkkenvaske
Intra Juvél har i en årrække tilbudt et bredt udvalg af
minikøkkener, en komplet løsning som både er praktisk
og stilren.
Er der begrænset med plads til køkken i f.eks. sommerhus eller i en studiebolig, vil et af Intra Juvéls minikøkkener være en perfekt løsning.
Alle minikøkkenerne leveres samlet hvilket reducerer
montagetiden, og gør det til en hurtig og simpel opgave.
Nyt design
Det gamle design har fået en opgradering.
Minikøkkenerne er blevet re-designet med blandt andet
en helt ny og mere elegant bordplade, hvor de traditionelle kogeplader er udskiftet til glaskeramiske. Endvidere udvides sortimentet, så det nu også er muligt at få et
minikøkken komplet i træ og med traditionel sokkel.
Minikøkkenerne findes i længderne 100 cm og 120 cm, fælles for dem er at de leveres med en rustfri stålbordplade hvor der er isvejst vask og
glaskeramisk kogeplade med 2 kogezoner. Skabskabinettet og låger leveres i grebsfri hvid melamin eller hvidlakeret stål med greb og indeholder integreret køleskab med frostboks.
Minikøkkenerne findes i flere forskellige varianter, og det vil være muligt at opgradere den glaskeramiske kogeplade til induktionskogeplade,
samt at få mikroovn i modellerne på 120 cm .
De nye designs vil blive lanceret således: Modeller i stål: Marts 2018 / Modeller i træ: Sommeren 2018
Mono
- Nye modeller i granit sortimentet

Nyt sælger team hos Intra Juvél

Mono vaskene er de
klassiske modeller i Cristadur® materialet.
Serien indeholder blandt
andet en enkelt kumme,
MONON100L, der er en
stor og rummelig vask
med bagplade hvor der
er plads til op til 5 huller for armatur, hanehul og sæbedispenser.
Denne er kendetegnet ved at flangen på siderne har en blød og
afrundet kant.
I Mono serien findes desuden en model der ligner den kendte
Nemo model, og denne fås til både under- og planlimning.
Begge modeller passer til et 60 cm vaskeskab.

Den 1. november startede vores nye salgskonsulent Anders
Blønd Andersen, og vi har dermed to kørende sælgere.
Anders har en baggrund inden for køkkenbranchen og vil
primært besøge køkkenbutikker, byggemarkeder samt VVS
forhandlere.

Udover enkelt kumme vaskene, består Mono serien også af en
enkelt kumme med bakke samt en halvanden kumme med bakke.
Disse to modeller passer ligeledes til et 60 cm skab.

Vores nye team består derfor nu af:
Projektsælger:
Rune Nørgaard Christensen
Tlf.: +45 36340256
@: rchristensen@intra-teka.com
Salgskonsulent:
Anders Blønd Andersen
Tlf.: +45 36340254
@: aandersen@intra-teka.com
I er altid velkomne til at tage fat i vores sælgere for et besøg,
hvor I kan få en præsentation af vores produkter med videre.
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