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Mars - 2019
Minikjøkken er en rask, enkel og rimelig
løsning når du ønsker en
plassbesparende kjøkkenløsning.
Perfekt til bruk i brakker, utleiehytter,
leilighetshoteller, senior- eller studentleiligheter, kontorer, klasserom, kompakte
hjem mm.
Komplette kvalitetskjøkken som er enkle å
installere, vedlikeholde, brukervennlige og
de er utført i moderne skandinavisk design.
Fordeler med minikjøkken i stål:
•
•
•
•
•
•

Lang holdbarhet
Lave installasjonskostnader
Tidløs stil
Plassbesparende
Enkel installasjon
Lett å vedlikeholde overflater
Culina hvit i miljø

Intra Culina
Culina er et helt nytt minikjøkken fra Intra i rent skandinavisk
design. Her kan du velge mellom keramisk eller induksjon
koketopp, og med en stor enkel kjøkkenvask.

Culina med tilbehør

Minikjøkkenet Culina har en praktisk kjøkkenvask med plass for
skjærefjøl som kan skyves fra våtsonen og inn over kummen.
Culina leveres med keramisk koketopp eller induksjonstopp med
touch funksjoner. Det finnes også et eget tilbehør designet til
kjøkkenvasken.
Culina Minikjøkken kan fåes i bredder opp til 120cm.
Veil. pris eks mva. fra 14 474,-

Culina

Detaljbilder Culina
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Minikjøkkenet Premiumline er en serie
minikjøkken som kan brukes likeså godt
som et kontorkjøkken som et hjemmekjøkken der du kan nyte matlagingen når
som helst.
Intra Trend Premiumline minikjøkken er
laget av pulverlakkerte metallplater og med
doble vegger. Dørene er fylt med
skumisolering for å gjøre dem solide og
sterke. Klassiske designhåndtak og
høykvalitets uttrekksskinner i metall.
For høyere krav tilbyr vi også minikjøkkenet i rustfritt stål. Dette gir et flott
utseende og en tidløs stil.
Trend Premiumline finnes i breddene 90,
100, 120 og 150 cm.
Trend Premiumline i miljø

Trend Premiumline
• Nytt kjøleskap som er A++
• Nye lekre håndtak som er plassert loddrett i stedet for vannrett
på skapet
• Flere modeller har skuffer samt et `push-skap` i stedet for en
dør. Disse skuffene er med soft close.
Trend Premiumline minikjøkken fåes med kokeplater eller keramisk
platetopp.
Trend Premiumline stål

NYHET! Trend Premiumline Minikjøkken kan nå fåes med
oppvaskmaskin og i bredder helt opp til 150cm.
Veil. pris eks mva. fra 16 708,For priser og kataloger i PDF, send
mail til: mhammer@intra-teka.com
Tel.: 976 28 968

Trend Premiumline hvit
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