Intra heldekkende stål kjøkkenbenk
Juni - 2019

Intra heldekkende dekker ethvert behov. Både i
lengde og bredde – med eller uten vask – og med
nøyaktige utsparinger der du ønsker.
Velger du spesialtilpasset Atlantic eller Qube, får
du en standard heldekkende kjøkkenvask,
tilpasset i den lengden du ønsker.
Velger du en skreddersydd spesial fra
Intra får du den nøyaktig slik du vil ha
den.
FORDELER :
•
•
•
•
•
•

Rimelig løsning
Lave installasjonskostnader
Tidløs stil
Lang holdbarhet
Enkel installasjon
Lett å vedlikeholde overflater
Priseksempel: Atlantic F10R I F12R, Mål: 1000x600/610x30mm
Veil. kr 5 157,- ink mva

Alle våre kjøkkenbenker produseres i Sverige av personale med
lang erfaring og høy kunnskap om produktene.
Intra bruker MDF plater under benken for å gjøre den mere stabil,
og for å støtte opp store, moderne blandebatterier.
I en kjøkkenbenk fra Intra får du kvalitet, design og godt håndverk.

MDF-platen er skreddersydd og produsert etter bestilling.
Den er spesielt designet for å gi vasken stabilitet og den
brede rammen gjør det enklere å montere.
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Tilpasset standard
Måltilpasset heldekkende standard
kjøkkenvask basert på vaskene Atlantic
og Qube med standard kantprofil.
Leveringstid fra fabrikk: ca 15
arbeidsdager fra bestillingsdato.
• Lengde: 800 – 2800 mm
• Dybde: 600, 610, 620, 635 mm
• Høyde: 30, 40 mm
• Kummer: standard og firkantede
• Uttak for komfyrtopp
• Kantprofil: standard kant 3 og rett
kantprofil 7
• Plate: 1,0 mm slipt rustfri stålplate

Atlantic Heldekkende

Skreddersydd spesial
Måltilpasset heldekkende kjøkkenvask som skreddersys
helt etter egne valg i vårt designstudio. Skreddersydd for
ditt kjøkken, om du ønsker noe helt utenom det vanlige.
Leveringstid fra fabrikk: ca 20 arbeidsdager fra
bestillingsdato.

Qube Heldekkende miljø

• Lengde: 400 – 4000 mm
• Dybde: 600 – 1200 mm
• Høyde: 15 – 80 mm
• Kummer: firkantede, organiske, runde, standard
• Kantprofil: standard #3, #7, dryppkant, #10,
• #10 R6, #11
• Uttak for komfyrtopp
• Plate: 1,25 mm slipt rustfri stålplate Kan skaffes i andre
lengder og former ved forespørsel.

Med Intras spesialprogram, kan du designe din egen kjøkkenvask. Du finner et eget program på www.intrateka.com som hjelper deg helt frem til bestilling. Se under...
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