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500 år av innovation och design

Vackert beläget med Kolbäcksån porlande inpå knuten
ligger vår fabrik, vars anor kan spåras tillbaka till
1500-talet. Under de 500 år som gått sedan dess, har
fabriken utvecklats från lokal spiksmedja till internationell
koncern med designade produkter i rostfritt stål för kök och
sanitetsrum som specialitet.
Vår historia är en resa genom seklerna fylld av spännande
personligheter och nyskapande idéer. Design och innovation
har alltid varit våra viktigaste ledord. Produkter som
förenklar vardagen och samtidigt uttrycker harmoni och
balans.
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Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och
tänka hållbarhet – från återvinningsbart material till
lokal produktion. Rostfritt stål är material med unika
egenskaper och fördelar som tål intensiv användning i
många år. Därför är rostfritt stål ett bra materialval för
miljön.
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Ett funktionellt köksutrymme
Utvecklat för det skandinaviska köket

Culina | sid 6

Det är något speciellt med de skandinaviska köken. För oss är
köket hemmets viktigaste rum, ingen annan tillbringar så mycket
tid där som vi. Här lagar vi mat, äter och diskar, vi gör läxor och
läser tidningen. Kort sagt, vi använder verkligen köket.

Ett komplett litet kök. Culina är ett helt nytt minikökskoncept
med modern spisbänkstopp i ren skandinavisk design och
stora disklådor i stramt formspråk. Utvecklat och producerat i
Skandinavien – anpassat för den skandinaviska marknaden med
våra krav på kvalitet och funktion.

Detta är bakgrunden till hur Intra arbetar och är utgångspunkten
för vår design och produktutveckling. Med kunskap som är
uppbyggd genom flera generationer skapar vi produkter som är
funktionella, utan bekostnad av design. Materialet vi använder är
rostfritt stål, ett material som är återvinningsbart, robust, elegant
och lätt att hålla rent.
Köket ska vara ett rum som alla i hushållet ska trivas i. Praktiskt
och funktionellt, men samtidigt läckert och inbjudande. Det
är enligt denna tradition som Intras produkter är utvecklade,
inspirerade av skandinavisk design och livsstil.

Ett minikök för varje behov
I utrymmen som kontor, byggbodar och klassrum finns vanligtvis
få köksredskåp, tallrikar och bestick som kräver förvaring. Därför
är minikök vanliga i dessa utrymmen. Öppna hyllor används ofta
för förvaring för att snabbt få en överblick över saker som är
tillgängliga i köket och för att få ett mer luftigt intryck.
Boendeutrymmen som stugor och lägenhetshotell är periodvis
obebodda och då är ett minikök lätt att slå på och av.
Våra minikök är genomtänkta produkter med lång livstid.

Standard | sid 22
Detta är grundmodellen i vårt minikökssortiment. Ett alternativ
som har allt det du behöver; kylskåp, spisplattor och diskbänk.
Standard finns i 100 cm och 120 cm bredd.
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Culina finns både med plåtskåp och träskåp, och levereras med
kylskåp, häll och diskbänk. Culina trä finns med mikrovågsugn
som tillval. För extra förvaringsmöjligheter och arbetsyta finns en
lådhurts till Culina trä, med mjukstängande lådor. Culina finns i
100 cm och 120 cm bredd.

Trend Premiumline | sid 16
Nyheten Trend Premiumline är en serie minikök som kan
användas såväl som kontorskök som hemmakök. Premiumline
levereras både med vitlackerade plåtskåp och i rostfritt stål,
för högre krav och tidlös stil. Levereras med kylskåp, häll eller
spisplattor och diskbänk. Mikrovågsugn finns som tillval.
Trend Premiumline finns i 90 cm, 100 cm och 120 cm bredd.

För ett Intra minikök, behöver du inte mer
än lite utrymme, ström och vatten...

Tillfällig interiör – Permanent interiör

Stuga
Lägenhetshotell
Studenlägenhet
Äldreboende
Kontor
Härbärge
Byggbod
Attefallshus
Vandrarhem
Klassrum
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Nyhet! Intra Culina minikökskoncept

Köket är där livet händer.
Culina är ett helt nytt minikökskoncept från Intra med modern spisbänkstopp i ren skandinavisk design och
stora disklådor i stramt formspråk. Praktisk våtzon med plats för skärbräda som kan skjutas från våtzonen
och in över disklådan för att skapa en större arbetsyta under matlagningen. De raka kanterna ger ett
modernt och smäckert uttryck.
Culina levereras med glaskeramikhäll eller induktionshäll med touch funktioner. Det finns flera tillbehör
designade till disklådorna. Utvecklat och producerat i Skandinavien.
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– med plats för meningsfulla stunder.

”Matlagning är för många en av de
viktigaste och roligaste händelserna i
vardagen. Vi ville bevara den känslan
och skapa ett helt fungerande modernt
kök med flexibel och maximerad
arbetsyta för alla köksmoment – från
tillagning till diskning”
No Picnic
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Nyhet! Culina trä
Marknadens modernaste minikök med flexibel och
maximerad arbetsyta. Med stilrena, raka linjer och
luckor i vitlackad mdf passar Culina trä in i miljöer
med höga krav på formspråk och blir en naturlig
del av interiören när matlagningen sker nära
matplatsen och vardagsrummet.
Inbyggd kyl och mikro, rostfria handtag samt
mjukstängande luckor och lådor uttrycker enkelhet
och elegans och passar in i en modern kontext.
Miniköket har sockel för bättre fotutrymme och
extra låda under mikrovågsugnen för att maximera
förvaringsutrymmet.

Culina trä finns i två storlekar samt lådhurts, med vanlig glaskeramikhäll eller induktionshäll. Levereras med inbyggt 60 cm kylskåp
och 60/40 cm underskåp i vit melamin 16/18 mm. Luckor och lådfronter i vitlackad mdf, 20mm. Rostfria handtag. Teka kylskåp 125 L
**** frysfack 18 L, energiklass A ++. 39dB. Teka micro 20 L, 800 W. Elektrisk anslutning 16 A. Diskbänk i rostfritt stål, häll samt ventil
och vattenlås. Plastmatta för kylen och insats till diskbänksskåpet (Säker vatten) finns som extra tillval.
Culina trä finns i storlekarna 100 och 120 cm, samt hurts 40 cm. För att skapa ett funktionellt köksutrymme har vi utvecklat en
lådhurts med samma design som miniköket som ger förvaringsöjligheter och extra arbetsyta. Den kan placeras antingen till höger
eller vänster om miniköket.
Utvecklat och producerat i Skandinavien.
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Funktionerna

Mjukstängande
lådor

Moderna handtag i rostfritt stål

Inbyggd Teka
mikrovågsugn, 20 L,
800 W (grill 1000 W)

Extra arbetsyta
Inbyggt Teka A++ kylskåp,
39 dB, 105 L
**** frysfack, 18 L

Extra förvaringslåda under mikro.
Sockel för fotutrymme.
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Modeller

Culina CKWCUL 1200 träskåp
B1200 x H900 x D610 mm.
Låda 520 x 380 x 180 mm

Culina CKWCUL 1200 MW träskåp
B1200 x H900 x D610 mm.
Låda 520 x 380 x 180 mm

Ingår
Ventilset
Kylskåp/frysfack
Glaskeramikhäll / induktionshäll

Ingår
Ventilset
Mikrovågsugn
Kylskåp/frysfack
Glaskeramikhäll / induktionshäll

Tillval
Skärbräda: plast, glas och trä
Rensskål: rostfritt stål och plast
Easy cover
Plastmatta till diskbänksskåp
Plastmatta för kyl
Källsorteringsutdrag

Tillval
Skärbräda: plast, glas och trä
Rensskål: rostfritt stål och plast
Easy cover
Plastmatta till diskbänksskåp
Plastmatta för kyl

Glaskeramikhäll
Pris inkl moms 19 594 kr
Art nr. CKWCUL1200R
GTIN 7393069021080
RSK 8020992
Låda till höger.

Glaskeramikhäll
Pris inkl moms 27 219 kr
Art nr. CKWCUL1200R-MW
GTIN 7393069021127
RSK 8021000
Låda till höger.

Art nr. CKWCUL1200L
GTIN 7393069021073
RSK 8020991
Låda till vänster

Art nr. CKWCUL1200L-MW
GTIN 7393069021110
RSK 8020999
Låda till vänster

Induktionshäll
Pris inkl moms 21 469 kr
Art nr. CKWCUL1200R-IH
GTIN 7393069021103
RSK 8020995
Låda till höger.

Induktionshäll
Pris inkl moms 29 094 kr
Art nr. CKWCUL1200R-MW-IH
GTIN 7393069021141
RSK 8020998
Låda till höger.

Art nr. CKWCUL1200L-IH
GTIN 7393069021097
RSK 8020996
Låda till vänster.

Art nr. CKWCUL1200L-MW-IH
GTIN 7393069021134
RSK 8020997
Låda till vänster.

Se www.intra-teka.com för information
om mått och övriga tekniska detaljer.
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Culina CKWCUL 1000 träskåp
B1000 x H900 x D610 mm.
Låda 340 x 380 x 160 mm

Culina CKWCUL-DRAWUNIT
träskåp
B40 x H900 x D610 mm.

Ingår
Ventilset
Kylskåp/frysfack
Glaskeramikhäll / induktionshäll

Ingår
3 lådor

Tillval
Skärbräda: plast, glas och trä
Rensskål: rostfritt stål och plast
Easy cover
Plastmatta till diskbänksskåp
Plastmatta för kyl
Källsorteringsutdrag

Art nr. CKWCUL-DRAWUNIT
Pris inkl moms 4 994 kr
GTIN 7393069023282
RSK 8080914

Glaskeramikhäll
Pris inkl moms 17 219 kr
Art nr. CKWCUL1000R
GTIN 7393069021158
RSK 8020990
Låda till höger.
Art nr. CKWCUL1000L
GTIN 7393069021042
RSK 8020989
Låda till vänster
Induktionshäll
Pris inkl moms 18 781 kr
Art nr. CKWCUL1000R-IH
GTIN 7393069021066
RSK 8020993
Låda till höger.
Art nr. CKWCUL1000L-IH
GTIN 7393069021059
RSK 8020994
Låda till vänster.
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Nyhet! Culina plåt
Efter 30 år på marknaden bestämde vi oss för att ge
miniköket med plåtskåp den uppmärksamhet det
förtjänar, med en helt ny design och nya funktioner!
Culina plåt är ett slitstarkt och hållbart minikök
som är enkelt att installera, med en ytfinish som är
lätt att hålla ren.

Culina finns i två storlekar, med vanlig glaskeramikhäll eller induktionshäll. Levereras med kylskåp 50 cm och underskåp i vitlackerat
stålplåt, 50 cm. Gorenje kylskåp 121 L **** frysfack 17 L, energiklass A +. 40 dB. Elektrisk anslutning 16 A. Diskbänk i rostfritt stål,
häll samt ventil och vattenlås. Plastmatta för kylen (Säker vatten) finns som extra tillval.
Culina finns i storlekarna 100 och 120 cm.
Utvecklat och producerat i Skandinavien.
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Funktionerna
Glaskeramikhäll | Induktionshäll

Våtzon

Raka kanter,
30 mm

Anpassade tillbehör

Stor disklåda

Skjutbar skärbräda
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Modeller

Culina CKCUL 1000 plåtskåp
B1000 x H900 x D610 mm.
Låda 340 x 380 x 160 mm

Culina CKCUL 1200 plåtskåp
B1200 x H900 x D610 mm.
Låda 520 x 380 x 180 mm

Ingår
Ventilset
Kylskåp/frysfack
Glaskeramikhäll / induktionshäll

Ingår
Ventilset
Kylskåp/frysfack
Glaskeramikhäll / induktionshäll

Tillval
Skärbräda: plast, glas och trä
Rensskål: rostfritt stål och plast
Easy cover
Plastmatta till diskbänksskåp
Plastmatta för kyl

Tillval
Skärbräda: plast, glas och trä
Rensskål: rostfritt stål och plast
Easy cover
Plastmatta till diskbänksskåp
Plastmatta för kyl

Glaskeramikhäll
Pris inkl moms 11 994 kr
Art nr. CKCUL1000R
GTIN 7393069020977
RSK 8020943
Låda till höger.

Glaskeramikhäll
Pris inkl moms 14 369 kr
Art nr. CKCUL1200R
GTIN 7393069021011
RSK 8020945
Låda till höger.

Art nr. CKCUL1000L
GTIN 7393069020960
RSK 8020944
Låda till vänster

Art nr. CKCUL1200L
GTIN 7393069021004
RSK 8020946
Låda till vänster

Induktionshäll
Pris inkl moms 13 556 kr
Art nr. CKCUL1000R-IH
GTIN 7393069020991
RSK 8020947
Låda till höger.

Induktionshäll
Pris inkl moms 16 244 kr
Art nr. CKCUL1200R-IH
GTIN 7393069021035
RSK 8020949
Låda till höger.

Art nr. CKCUL1000L-IH
GTIN 7393069020984
RSK 8020948
Låda till vänster.

Art nr. CKCUL1200L-IH
GTIN 7393069021028
RSK 8020950
Låda till vänster.

Se www.intra-teka.com för information
om mått och övriga tekniska detaljer.
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Tillbehör Culina plåt | Culina trä
Nyhet!

RB-FR-BLACK, pris inkl moms 351 kr

CB-CUL-BLACK, pris inkl moms 320 kr

RB-FR-SS, pris inkl moms 388 kr

Nyhet!

TPFR-CLA, pris inkl moms 2495 kr

EASY COVER 780860, pris inkl moms 149 kr

TP-CULINA, pris inkl moms 1695 kr

GOLVSKYDD kyl, pris inkl moms 306 kr

CB-FR-MH, pris inkl moms 546 kr

CB-FR-GLASS, pris inkl moms 651 kr

INSATS-B60 diskbänk, pris inkl moms 468 kr

ALADIN, pris inkl moms 530 kr

SESAMO, pris inkl moms 299 kr

INSATS-B40 diskbänk, pris inkl moms 361 kr
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Nyhet! Trend Premiumline

Fördelar med minikök i stål
• LångFordeler
hållbarhet
med minikjøkken i stål
• Låga• installationskostnader
Lang holdbarhet
• Lave
• Tidlös
stil installasjonskostnader
• Tidløs stil
• Platsbesparande
• Plassbesparende
• Enkel
installation
• Enkel
installasjon
Letthålla
å vedlikeholde
overflater
• Lätt •att
rent

Flexibilitet, funktionalitet och stil
Om du bara har litet utrymme, antingen hemma, på ditt kontor eller på arbetsplatsen, har vi utformat ett kompakt kök för dina
behov. Trend Premiumline är en serie minikök som kan användas såväl som kontorskök som ett kök hemma där du kan njuta
av matlagning när som helst.
Vårt minikök är tillverkat med dubbla vitlackerade stålplåtar med skumisolering emellan för att göra dem solida och starka.
Levereras med klassiska designhandtag och högkvalitativa utdragsskenor i metall. För högre krav och tidlös stil erbjuder vi
även minikök i rostfritt stål. Elektrisk anslutning 16 A, antal stickproppar beror på om du väljer minikök med mikrovågsugn
eller inte. Trend Premiumline finns i storlekarna 90, 100 och 120 cm.
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Funktionerna
Inbyggd LG
mikrovågsugn
Mjukstängande lådor.
Moderna handtag
i rostfritt stål.

Rostfri diskbänk
med propp

Glaskeramikhäll
eller spisplattor

Vertikalt
utdragsskåp
med
justerbara
hyllor

Inbyggt Liebherr A++ kylskåp 39 dB,
med **** frysfack
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Modeller Trend Premiumline rostfritt stål

Trend Premiumline med dubbla rostfria stålplåtar med
skumisolering mellan. Finns i tre storlekar, med spisplattor eller
häll. Alla modeller levereras med inbyggt Liebherr A++ kylskåp
39 dB, med **** frysfack. Mikrovågsugn finns som tillval.
Elektrisk anslutning 16 A. Levereras med diskbänk i rostfritt
stål med kranhål och vred i framkant, samt ventil och vattenlås.
Miniköket är färdigmonterat och klart för installation.
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Trend MPES 120 A Rostfritt stål
B1200 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MPMES 120 A Rostfritt stål
B1200 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll, en
låda, ett skåp med ”push”-dörr
och utdragsskåp i mitten.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/
häll, mikrovågsugn, 2 lådor,
utdragsskåp i mitten.

Spisplattor
Pris inkl moms 22 981 kr
MPES-120A-1101
GTIN 4036089081698
RSK 8020977
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 25 606 kr
MPMES-120A-1101
GTIN 4036089067814
RSK 8020979
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

MPES-120A-2101
GTIN 4036089081704
RSK 8020978
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MPMES-120A-2101
GTIN 4036089067821
RSK 8020980
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

Keramikhäll
Pris inkl moms 24 994 kr
MPES-120A-3101
GTIN 4036089081711
RSK 8020985
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 27 681 kr
MPMES-120A-3101
GTIN 4036089067838
RSK 8020987
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

MPES-120A-4101
GTIN 4036089081728
RSK 8020986
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

MPMES-120A-4101
GTIN 4036089067845
RSK 8020988
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

Se www.intra-teka.com för information
om mått och övriga tekniska detaljer.

Trend MPES 100 Rostfritt stål
B1000 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MPMES 100 Rostfritt stål
B1000 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MPES 90 Rostfritt stål
B900 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll,
mikrovågsugn samt 2 lådor.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor, en låda
och ett skåp med ”push”-dörr.

Spisplattor
Pris inkl moms 18 894 kr
MPES-100-1101
GTIN 4036089012227
RSK 8020971
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 22 806 kr
MPMES-100-1101
GTIN 4036089079770
RSK 8020975
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 19 944 kr
MPES-90-1101
GTIN 4036089078933
RSK 8020974
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

MPES-100-2101
GTIN 4036089012234
RSK 8020972
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MPMES-100-2101
GTIN 4036089079787
RSK 8020976
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MPES-90-2101
GTIN 4036089078940
RSK 8020973
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

Keramikhäll
Pris inkl moms 20 969 kr
MPES-100-3101
GTIN 4036089012241
RSK 8020981
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 24 869 kr
MPMES-100-3101
GTIN 4036089079794
RSK 8020983
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

MPES-100-4101
GTIN 4036089012258
RSK 8020982
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

MPMES-100-4101
GTIN 4036089079800
RSK 8020984
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.
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Modeller Trend Premiumline vit

Trend MP 120 Vit
B1200 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MP 120 A Vit
B1200 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll, en
låda, ett skåp med ”push”-dörr
samt utdragsskåp i mitten.

Spisplattor
Pris inkl moms 16 981 kr
MP-120-1100
GTIN 4036089081599
RSK 8020960
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 20 481 kr
MP-120A-1100
GTIN 4036089081575
RSK 8020961
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

MP-120-2100
GTIN 4036089081582
RSK 8020959
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MP-120A-2100
GTIN 4036089081582
RSK 8020962
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

Keramikhäll
Pris inkl moms 19 063 kr
MP-120-3100
GTIN 4036089012609
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 22 494 kr
MP-120A-3100
GTIN 4036089081599
RSK 8020967
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

MP-120-4100
GTIN 4036089012616
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

Trend Premiumline med dubbla vitlackerade stålplåtar med
skumisolering mellan. Finns i tre storlekar, med spisplattor eller
häll. Alla modeller levereras med inbyggt Liebherr A++ kylskåp
39 dB, med **** frysfack. Mikrovågsugn finns som tillval.
Elektrisk anslutning 16 A. Levereras med diskbänk i rostfritt
stål med kranhål och vred i framkant, samt ventil och vattenlås.
Miniköket är färdigmonterat och klart för installation.
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MP-120A-4100
GTIN 4036089081605
RSK 8020968
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

Se www.intra-teka.com för information
om mått och övriga tekniska detaljer.

Trend MPM 120 A Vit
B1200 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MP 100 Vit
B1000 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MPM 100 Vit
B1000 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Trend MP 90 Vit
B900 x H890 x D600 mm.
Låda 340 x 370 x 140 mm.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll,
mikrovågsugn, 2 lådor, samt
utdragsskåp i mitten.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll,
mikrovågsugn och 2 lådor.

Ingår
Ventilset, kylskåp, plattor/häll, en
låda och ett skåp med ”push”dörr.

Spisplattor
Pris inkl moms 23 106 kr
MPM-120A-1100
GTIN 4036089012760
RSK 8020957
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 16 394 kr
MP-100-1100
GTIN 4036089012166
RSK 8020951
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 20 306 kr
MPM-100-1100
GTIN 4036089012340
RSK 8020953
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

Spisplattor
Pris inkl moms 17 444 kr
MP-90-1100
GTIN 4036089078810
RSK 8020956
Låda till höger och spisplattor till
vänster.

MPM-120A-2100
GTIN 4036089012777
RSK 8020958
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MP-100-2100
GTIN 4036089012173
RSK 8020952
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MPM-100-2100
GTIN 4036089012357
RSK 8020954
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

MP-90-2100
GTIN 4036089078827
RSK 8020955
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

Keramikhäll
Pris inkl moms 25 181 kr
MPM-120A-3100
GTIN 4036089012784
RSK 8020969
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 18 469 kr
MP-100-3100
GTIN 4036089012180
RSK 8020963
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 22 369 kr
MPM-100-3100
GTIN 4036089012364
RSK 8020965
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

Keramikhäll
Pris inkl moms 19 531 kr
MP-90-3100
GTIN 4036089078834
Låda till höger och keramikhäll till
vänster.

MPM-120A-4100
GTIN 4036089012791
RSK 8020970
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

MP-100-4100
GTIN 4036089012197
RSK 8020964
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

MPM-100-4100
GTIN 4036089012371
RSK 8020966
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.

MP-90-4100
GTIN 4036089078841
Låda till vänster och keramikhäll
till höger.
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Intra Standard minikök

Vårt mest sålda minikök! Detta är grundmodellen i vårt minikökssortiment. Ett alternativ som har allt du behöver; kylskåp, spis och
diskbänk.
Levereras med kylskåp 50 cm och underskåp i vitlackerat stålplåt, 50 cm. Kylskåp 120 L, **** frysfack 17 L, energiklass A. Elektrisk
anslutning 10 A. Diskbänk i rostfritt stål, spisplattor samt ventil och vattenlås. Levereras med 60 min. timer för spisplattorna. Intra
Standard finns i många varianter, exempelvis utan kylskåp eller utan spisplattor. Vi levererar även spisbänksplan separat.
Utvecklat och producerat i Skandinavien.
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Modeller

Standard CK1001/1002
B1000 x H900 x D600 mm.

Standard CK1001-UP/CK1002-UP
B1000 x H900 x D600 mm.

Standard CK1201/1202
B1200 x H900 x D600 mm.

Standard CK1201-UP/CK1202-UP
B1200 x H900 x D600 mm.

Med kylskåp och spisplattor
Pris inkl moms 10 915 kr
CK1001T
GTIN 7393069001549
RSK 8019004
Låda till höger och spisplattor
till vänster.

Med kylskåp, utan spisplattor
Pris inkl moms 10 260 kr
CK1001-UP
GTIN 7393069007893
RSK 8019189
Låda till höger.

Med kylskåp och spisplattor
Pris inkl moms 13 099 kr
CK1201T
GTIN 7393069001563
RSK 8019006
Låda till höger och spisplattor
till vänster.

Med kylskåp, utan spisplattor
Pris inkl moms 12 444 kr
CK1201-UP
GTIN 7393069006681
RSK 8019191
Låda till höger.

CK1002T
GTIN 7393069001556
RSK 8019005
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

CK1002-UP
GTIN 7393069008067
RSK 8019190
Låda till vänster.

CK1202T
GTIN 7393069001570
RSK 8019007
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

CK1202-UP
GTIN 7393069007909
RSK 8019192
Låda till vänster.

Utan kylskåp, med spisplattor
Pris inkl moms 9 386 kr
CK1001T-UK
GTIN 7393069007060
RSK 8019144
Låda till höger och spisplattor
till vänster.

Utan kylskåp, utan spisplattor
Pris inkl moms 5 449 kr
CK1001-UKUP
RSK 8019011
Låda till höger.

Utan kylskåp, med spisplattor
Pris inkl moms 12 006 kr
CK1201T-UK
GTIN 7393069004489
RSK 8019146
Låda till höger och spisplattor
till vänster.

Utan kylskåp, utan spisplattor
Pris inkl moms 7 204 kr
CK1201-UKUP
GTIN 7393069013511
RSK 8019013
Låda till höger.

CK1002T-UK
GTIN 7393069004496
RSK 8019145
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

CK1002-UKUP
RSK 8019012
Låda till vänster.

CK1202T-UK
GTIN 7393069004472
RSK 8019147
Låda till vänster och spisplattor
till höger.

CK1202-UKUP
GTIN 7393069009972
RSK 8019014
Låda till vänster

Se www.intra-teka.com för information om mått och övriga tekniska detaljer.
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| Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Besök www.intra-teka.com för mer information om alla
våra produkter.

MARS 2019

Vi förbehåller oss rätten till produktändringar utan föregående meddelande.

Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom diskbänkar,
minikök och sanitetsprodukter i rostfritt stål. Intra är en
del av Teka Industrial S.A., som är en av världens ledande
producenter av diskbänkar och vitvaror, med fabriker och
säljkontor över hela världen.

A company of the HERITAGE‡ group

Intra Mölntorp AB

SE-734 93 KOLBÄCK

tel: +46 (0)220 403 68

mail: info@intra-teka.com

www.intra-teka.com

