Minikøkken

Marts 2019

500 års innovation og design

Smukt beliggende ved Kolbäck Å ligger vores fabrik. I løbet
af de sidste 500 år har fabrikken udviklet sig fra den lokale
smedje til en international koncern med designprodukter i
rustfrit stål til køkken og sanitære faciliteter som speciale.
En rejse gennem århundreder fyldt med spændende
personligheder og innovative ideer. Design og innovation
har altid været vores nøgleord. Produkter som forenkler
hverdagen og samtidig udtrykker harmoni og balance.
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Vi stræber efter at reducere vores miljøpåvirkning
og tænker bæredygtighed på alle niveauer – fra
genanvendelige materialer til lokal produktion.
Rustfrit stål er et materiale med unikke kvaliteter
og fordele, der kan modstå intens brug i mange år.
Derfor er rustfrit stål et godt materialevalg for miljøet.
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En funktionel køkkenløsning
Designet til det skandinaviske køkken
Der er noget særligt ved det skandinaviske køkken. For os er
køkkenet et af hjemmets vigtigste rum, ingen andre tilbringer så
meget tid her, som vi gør. Her laver vi mad, spiser, vasker op, laver
lektier og læser avisen. Kort sagt, vi bruger køkkenet.

Culina findes både med stål- og trækabinet og leveres med
køleskab, kogeplade og vask. Mikrobølgeovn kan fås i
træmodellen på 120 cm. Flytbart skuffeelement på 40 cm med
3 skuffer kan tilkøbes i Culina træserien.

Dette er baggrunden for, hvordan Intra arbejder med
designudvikling. Gennem generationer har vi skabt funktionelle
produkter uden at gå på kompromis med design. Vi benytter
rustfrit stål, der er robust, elegant og let at holde rent.

Culina findes i 100 cm og 120 cm bredde.

Køkkenet skal være et rum, hvor alle i husstanden kan trives.
Praktisk, funktionelt og samtidig lækkert og indbydende. Alle
Intras produkter er fremstillet med baggrund i dette. Inspireret af
skandinavisk design og livsstil.

Et minikøkken til ethvert behov

Trend Premiumline | side 16
Den nye Trend Premiumline er en serie af minikøkkener, der både
kan anvendes som kontorkøkken såvel som køkken i det private
hjem. Premiumline leveres i rustfri stål og hvidlakeret stål, i et
flot og tidløst design. Køleskab, kogeplade og vask medfølger.
Mikroovn fås i modellerne på 120 cm.
Trend Premiumline findes i 90 cm, 100 cm og 120 cm bredde.

På kontoret, i klasselokaler og i skurvogne er der normalt kun
behov for få køkkenredskaber, der kræver opbevaring. Derfor er et
minikøkken en praktisk og funktionel løsning. Vores minikøkkener
er gennemtænkte produkter med lang levetid.

Standard | side 22
Dette er den grundlæggende model i vores minikøkkensortiment.
Et alternativ som har alt hvad du behøver; køleskab, kogeplade og
vask.
Standard modellerne findes i bredderne 100 cm og 120 cm.

Culina | side 6
Et komplet minikøkken. Culina serien er et helt nyt
minikøkkenkoncept med moderne køkkenbordplade i rent
skandinavisk design og store funktionelle skuffer med et
minimalistisk udtryk. Udviklet og produceret i Skandinavien
– tilpasset det skandinaviske marked med vores krav til kvalitet
og funktion.
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Til et Intra minikøkken, behøver du ikke andet
end et lille rum, strøm og vandtilførsel...

Midlertidigt eller permanent interiør

Sommerhuse
Ferielejligheder
Studenterboliger
Ældreboliger
Kontor
Herberg
Vandrehjem
Klasselokaler
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Nyhed! Intra Culina minikøkkenkoncept

Køkkenet er det naturlige samlingspunkt.
Culina er et helt nyt minikøkkenkoncept fra Intra med moderne køkkenbordplade i rent skandinavisk design
og store skuffer i stramt designsprog. Praktisk vådzone med plads til skærebræt, der kan skubbes fra
vådezonen og over vasken for at skabe en større arbejdsflade under madlavningen. Skærebrættet kan også
anvendes som dækplade og ændrer dermed størrelsen på arbejdsfladen. De lige kanter giver et moderne og
glat look.
Culina leveres med glaskeramisk kogeplade eller induktionskogeplade. Der findes flere slags tilbehør
designet til minikøkkenet. Udviklet og produceret i Skandinavien.
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– med plads til meningsfulde øjeblikke.

”For mange er madlavningen et
højdepunkt i hverdagen. Vi ønsker at
bevare den følelse og skabe et fuldt
funktionelt moderne køkken med
fleksibel og maksimal arbejdsplads
i hele madlavningsprocessen
– fra tilberedning til opvask”
No Picnic

7

Nyhed! Culina træ
Markedets mest moderne minikøkken med et
fleksibelt og funktionelt arbejdsområde. Med
stilfulde, lige linier og skabsdøre i hvidlakeret
mdf, passer Culina træ i miljøer med høje krav til
designsprog og bliver en naturlig del af interiøret.
Indbygget køleskab og mikrobølgeovn, rustfrit
stål greb og softluk på låger og skuffer, udtrykker
enkelthed og elegance der passer godt ind i den
moderne indretning. Minikøkkenet står på sokkel
hvilket giver en mere bekvem arbejdsstilling, og
under mikroovnen er der en stor skuffe for at
maksimere opbevaringspladsen.

Culina træ fås i to størrelser, med glaskeramisk kogeplade eller induktionskogeplade. Leveres med et indbygget 60 cm køleskab og
60/40 cm underskab i hvid melamin 16/18 mm. Døre og skuffefronter i hvidlakeret mdf 20mm. Greb i rustfrit stål.
Teka køleskab 125 L **** Fryseboks 18 L, energiklasse A ++. 39dB. Teka mikroovn 20 L, 800 W. El-tilslutning 16 A. Stålbordplade i
rustfri stål med isvejst vask og vandlås. Drypbakke til køleskab og indsats til vaskeskabet fås som ekstraudstyr.
Culina træ findes i størrelser 100 og 120 cm.
For at skabe et funktionelt køkken har vi udviklet et skuffeelemet med bordplade i samme design som minikøkkenet, det giver
mulighed for ekstra opbevaring og arbejdsplads. Skuffeelementet er fritstående og kan dermed placeres efter eget ønske.

8

Funktioner

Softluk
Moderne greb i rustfri stål

Indbygget Teka
mikrobølgeovn, 20 L,
800 W (grill 1000 W)

Ekstra arbejdsplads
Indbygget Teka A++
køleskab, 39 dB, 105 L
**** fryseboks, 18 L

Ekstra opbevaringsskuffe under mikroovnen.
Sokkel for bedre fodplads.
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Modeller

Culina CKWCUL 1200 træ
B1200 x H900 x D610 mm.
Vask 520 x 380 x 180 mm

Culina CKWCUL 1200 MW træ
B1200 x H900 x D610 mm.
Vask 520 x 380 x 180 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Glaskeramisk kogeplade /
Induktionskogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Glaskeramisk kogeplade /
Induktionskogeplade
Vandlås
Mikroovn

Tilvalg
Skærebræt: Plast, glas og træ
Skyllekurv: Plast og rustfri stål
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Drypbakke til køleskab
Affaldssystem

Tilvalg
Skærebræt: Plast, glas og træ
Skyllekurv: Plast og rustfri stål
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Drypbakke til køleskab

Glaskeramisk kogeplade
Pris ex. moms 17 200 kr

Glaskeramisk kogeplade
Pris ex. moms 25 200 kr

Art nr. CKWCUL1200R
Vask til højre.

Art nr. CKWCUL1200R-MW
Vask til højre.

Art nr. CKWCUL1200L
Vask til venstre.

Art nr. CKWCUL1200L-MW
Vask til venstre.

Induktionskogeplade
Pris ex. moms 18 400 kr

Induktionskogeplade
Pris ex. moms 26 800 kr

Art nr. CKWCUL1200R-IH
Vask til højre.

Art nr. CKWCUL1200R-MW-IH
Vask til højre.

Art nr. CKWCUL1200L-IH
Vask til venstre.

Art nr. CKWCUL1200L-MW-IH
Vask til venstre.

Se www.intra-teka.com for information
om mål og øvrige tekniske detaljer.
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Culina CKWCUL 1000 træ
B1000 x H900 x D610 mm.
Vask 340 x 380 x 160 mm

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

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Glaskeramisk kogeplade /
Induktionskogeplade
Vandlås

Art nr. CKWCUL-DRAWUNIT
Pris ex. moms 6 000 kr

Tilvalg
Skærebræt: Plast, glas og træ
Skyllekurv: Plast og rustfri stål
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Drypbakke til køleskab
Affaldssystem
Glaskeramisk kogeplade
Pris ex. moms 16 800 kr
Art nr. CKWCUL1000R
Vask til højre.
Art nr. CKWCUL1000L
Vask til venstre.
Induktionskogeplade
Pris ex. moms 18 400 kr
Art nr. CKWCUL1000R-IH
Vask til højre.
Art nr. CKWCUL1000L-IH
Vask til venstre.
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Nyhed! Culina stål
Efter 30 år på markedet er minikøkkenet blevet
re-designet med ny vask og bordplade!
Culina stål er et slidstærkt og holdbart minikøkken,
med en overfladefinish som er nem at vedligeholde.
Det leveres samlet, hvilket reducerer monteringstiden og gør installationen til en hurtig og simpel
opgave.

Culina fås i to størrelser med glaskeramisk kogeplade eller induktionskogeplade. Leveres med 50 cm køleskab og 50 cm underskab
med hvidlakeret stålfront. Gorenje køleskab 121 L **** fryseboks 17 L, energiklasse A +. 40 dB. El-tilslutning 16A. Stålbordplade i
rustfri stål med isvejst vask og vandlås. Drypbakke til køleskab og indsats til vaskeskabet fås som ekstraudstyr.
Culina findes i størrelserne 100 og 120 cm.
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Funktioner
Glaskeramisk kogeplade | Induktionskogeplade

Vådzone

Retkantet forkant,
30 mm

Tilbehør

Stor og rummelig vask

Skærebræt der kan
skubbes ind over vasken
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Modeller

Culina CKCUL 1000 stål
B1000 x H900 x D610 mm.
Vask 340 x 380 x 160 mm

Culina CKCUL 1200 stål
B1200 x H900 x D610 mm.
Vask 520 x 380 x 180 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Glaskeramisk kogeplade /
Induktionskogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Glaskeramisk kogeplade /
Induktionskogeplade
Vandlås

Tilvalg
Skærebræt: Plast, glas og træ
Skyllekurv: Plast og rustfri stål
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Drypbakke til køleskab

Tilvalg
Skærebræt: Plast, glas og træ
Skyllekurv: Plast og rustfri stål
Easy cover
Indsats til vaskeskab
Drypbakke til køleskab

Glaskeramisk kogeplade
Pris ex. moms 13 600 kr

Glaskeramisk kogeplade
Pris ex. moms 14 000 kr

Art nr. CKCUL1000R
Vask til højre.

Art nr. CKCUL1200R
Vask til højre.

Art nr. CKCUL1000L
Vask til venstre.

Art nr. CKCUL1200L
Vask til venstre.

Induktionskogeplade
Pris ex. moms 14 800 kr

Induktionskogeplade
Pris ex. moms 15 200 kr

Art nr. CKCUL1000R-IH
Vask til højre.

Art nr. CKCUL1200R-IH
Vask til højre.

Art nr. CKCUL1000L-IH
Vask til venstre.

Art nr. CKCUL1200L-IH
Vask til venstre.

Se www.intra-teka.com for information
om mål og øvrige tekniske detaljer.
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Tilbehør Culina stål | Culina træ
Nyhed!

RB-FR-BLACK, Pris ex. moms 136 kr

CB-CUL-BLACK, Pris ex. moms 360 kr

RB-FR-SS, Pris ex. moms 466 kr

GOLVSKYDD drypbakke til køleskab,
Pris ex. moms 340 kr

TPFR-CLA, Pris ex. moms 1 952 kr

EASY COVER 780860, Pris ex. moms 160 kr

INSATS-B60 indsats til vaskeskab,
Pris ex. moms 520 kr

CB-FR-MH, Pris ex. moms 529 kr

CB-FR-GLASS, Pris ex. moms 568 kr

INSATS-B40 indsats til vaskeskab,
Pris ex. moms 520 kr

Nyhed!

ALADIN, Pris ex. moms 795 kr

SESAMO, Pris ex. moms 428 kr

PIA 537120CHR, Pris ex. moms 2 070 kr
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Nyhed! Trend Premiumline

Fordele ved et minikøkken
• LangFordeler
levetid med minikjøkken i stål
• Tidsløst
design
• Lang
holdbarhet
•
Lave
installasjonskostnader
• Pladsbesparende
• Tidløs stil
• Nemt
at installere
• Plassbesparende
• Lave• monteringsomkostninger
Enkel installasjon
• Lett
å vedlikeholde overflater
• Let at
vedligeholde

Fleksibilitet, funktionalitet og design
Selv om du kun har lidt plads til rådighed, er der altid plads til et minikøkken. Trend Premiumline er en serie af minikøkkener,
der passer ind hvor som helst.
Trend Premiumline er fremstillet af dobbelte, hvidlakerede stålplader, med skumisolering mellem pladerne for at give ekstra
stabilitet. Leveres med klassiske greb og solide udtræksskinner i metal. Trend Premiumline kan også leveres i rustfrit stål.
El-tilslutning 16 A (flere stik, hvis mikroovn). Trend Premiumline findes i størrelserne 90, 100 og 120 cm.
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Funktioner
Indbygget LG
Mikroovn
Skuffer med softluk
og moderne greb i
rustfri stål.

Rustfri stålvask
med prop

Glaskeramisk eller
almindelige kogeplader

Udtræksskab
med
justerbare
hylder

Indbygget Liebherr A++ køleskab 39 dB,
med **** fryseboks
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Trend Premiumline – stål

Trend Premiumline med dobbelt rustfrit stålkabinet med
skumisolering. Fås i tre størrelser med kogeplader eller
keramisk kogeplade. Alle modeller leveres med Liebherr A++
indbygget køleskab 39 dB, med **** fryseboks. Mikroovn
medfølger i nogle modeller. El-tilslutning 16 A. Leveres med
bordplade i rustfrit stål, isvejst vask, hanehul, vandlås og
drejeknapper til kogepladen i forkant. Minikøkkenet leveres
samlet og klar til installation.
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Trend MPES 120 A Rustfrit stål
B1200 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MPMES 120 A Rustfrit stål
B1200 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås
Mikroovn

Kogeplade
Pris ex. moms 17 600 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 18 000 kr

MPES-120A-1101
Vask til højre.

MPMES-120A-1101
Vask til højre.

MPES-120A-2101
Vask til venstre.

MPMES-120A-2101
Vask til venstre.

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 19 200 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 21 200 kr

MPES-120A-3101
Vask til højre.

MPMES-120A-3101
Vask til højre.

MPES-120A-4101
Vask til venstre.

MPMES-120A-4101
Vask til venstre.

Se www.intra-teka.com for information
om mål og øvrige tekniske detaljer.

Trend MPES 100 Rustfrit stål
B1000 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MPMES 100 Rustfrit stål
B1000 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MPES 90 Rustfrit stål
B900 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås
Mikroovn

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Kogeplade
Pris ex. moms 14 000 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 17 200 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 14 800 kr

MPES-100-1101
Vask til højre.

MPMES-100-1101
Vask til højre.

MPES-90-1101
Vask til højre.

MPES-100-2101
Vask til venstre.

MPMES-100-2101
Vask til venstre.

MPES-90-2101
Vask til venstre.

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 15 600 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 18 800 kr

MPES-100-3101
Vask til højre.

MPMES-100-3101
Vask til højre.

MPES-100-4101
Vask til venstre.

MPMES-100-4101
Vask til venstre.
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Trend Premiumline – hvid

Trend Premiumline i dobbelt hvidlakeret stålkabinet med
skumisolering. Fås i tre størrelser med kogeplader eller
keramisk kogeplade. Alle modeller leveres med Liebherr A++
indbygget køleskab 39 dB, med **** fryseboks. Mikroovn
medfølger i nogle modeller. El-tilslutning 16 A. Leveres med
bordplade i rustfrit stål, isvejst vask, hanehul, vandlås og
drejeknapper til kogepladen i forkant. Minikøkkenet leveres
samlet og klar til installation.
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Trend MP 120 Hvid
B1200 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MP 120 A Hvid
B1200 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Kogeplade
Pris ex. moms 12 400 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 15 200 kr

MP-120-1100
Vask til højre.

MP-120A-1100
Vask til højre.

MP-120-2100
Vask til venstre.

MP-120A-2100
Vask til venstre.

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 14 000 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 16 800 kr

MP-120-3100
Vask til højre.

MP-120A-3100
Vask til højre.

MP-120-4100
Vask til venstre.

MP-120A-4100
Vask til venstre.

Se www.intra-teka.com for information
om mål og øvrige tekniske detaljer.

Trend MPM 120 A Hvid
B1200 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MP 100 Hvid
B1000 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MPM 100 Hvid
B1000 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Trend MP 90 Hvid
B900 x H890 x D600 mm.
Vask 340 x 370 x 140 mm

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås
Mikroovn

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås
Mikroovn

Indgår
Køleskab m. fryseboks
Kogeplade / keramisk kogeplade
Vandlås

Kogeplade
Pris ex. moms 17 200 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 12 000 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 15 200 kr

Kogeplade
Pris ex. moms 12 800 kr

MPM-120A-1100
Vask til højre.

MP-100-1100
Vask til højre.

MPM-100-1100
Vask til højre.

MP-90-1100
Vask til højre.

MPM-120A-2100
Vask til venstre.

MP-100-2100
Vask til venstre.

MPM-100-2100
Vask til venstre.

MP-90-2100
Vask til venstre.

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 19 200 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 13 600 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 16 800 kr

Keramisk kogeplade
Pris ex. moms 14 400 kr

MPM-120A-3100
Vask til højre.

MP-100-3100
Vask til højre.

MPM-100-3100
Vask til højre.

MP-90-3100
Vask til højre.

MPM-120A-4100
Vask til venstre.

MP-100-4100
Vask til venstre.

MPM-100-4100
Vask til venstre.

MP-90-4100
Vask til venstre.
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Intra Standard minikøkken

Vores bedst sælgende minikøkken! Dette er den grundlæggende model i vores minikøkkensortiment. En løsning, der har alt hvad du
behøver; køleskab, kogeplader og vask.
Leveres med køleskab i 50 cm i bredden og et 50 cm bredt underskab i hvidlakeret stål. Køleskab 120 L med ****fryseboks
17 L, energiklasse A. El-tilslutning 10 A. Rustfrit stålbord med isvejst vask, kogeplader og vandlås. Leveres med 60 min. timer til
kogepladerne. Intra Standard er tilgængelig i mange varianter, for eksempel uden køleskab eller uden kogeplade. Vi leverer også
stålbordpladen separat.
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Modeller

Standard CK1001/1002
B1000 x H900 x D600 mm.

Standard CK1001/1002
B1000 x H900 x D600 mm.

Standard CK1201/1202
B1200 x H900 x D600 mm.

Standard CK1201/CK1202
B1200 x H900 x D600 mm.

Med køleskab og kogeplade
Pris ex. moms 11 600 kr

Med køleskab, uden kogeplade
Pris ex. moms 10 000 kr

Med køleskab og kogeplade
Pris ex. moms 12 400 kr

Med køleskab, uden kogeplade
Pris ex. moms 10 800 kr

CK1001T
Vask til højre.

CK1001-UP
Vask til højre.

CK1201T
Vask til højre.

CK1201-UP
Vask til højre.

CK1002T
Vask til venstre.

CK1002-UP
Vask til venstre.

CK1202T
Vask til venstre.

CK1202-UP
Vask til venstre.

Uden køleskab, med kogeplade
Pris ex. moms 9 600 kr

Uden køleskab, uden kogeplade
Pris ex. moms 8 000 kr

Uden køleskab, med kogeplade
Pris ex. moms 9 600 kr

Uden køleskab, uden kogeplade
Pris ex. moms 8 400 kr

CK1001T-UK
Vask til højre.

CK1001-UKUP
Vask til højre.

CK1201T-UK
Vask til højre.

CK1201-UKUP
Vask til højre.

CK1002T-UK
Vask til venstre.

CK1002-UKUP
Vask til venstre.

CK1202T-UK
Vask til venstre.

CK1202-UKUP
Vask til venstre.

Se www.intra-teka.com for information om mål og øvrige tekniske detaljer.
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|
Med forbehold for trykfejl.

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

MARTS 2019

Med forbehold for modelændringer uden forudgående varsel.

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.

A company of the HERITAGE‡ group

Juvél A/S Københavnsvej 222 DK-4600 Køge tlf. +45 36 34 02 80 fax. +45 36 34 02 89 e-mail: juvel.salg@intra-teka.com www.intra-teka.com
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

