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Minikøkken - En funktionel og simpel køkkenløsning
- Designet til få kvadratmeter
Intra Juvél kan præsentere markedets mest moderne minikøkkener og med et
sortiment på 77 forskellige modeller, har Intra Juvél et udvalg til et hvert behov.
Er der begrænset med plads, findes der modeller helt ned i 90 cm i bredden.
Alle minikøkkener leveres færdigsamlet med sokkel, hvilket reducerer monteringstiden og gør det til en hurtig og simpel opgave.
Minikøkkenerne findes i hvidlakeret træ, rustfri stål og hvidlakeret stål i længderne 90, 100 og 120 cm. Fælles for alle modeller er at de leveres med en elegant
bordplade i rustfri stål der giver et flot og funktionelt arbejdsområde. Minikøkkenerne fås med både udtrækskuffer og traditionelle skabe og kan kombineres med
forskellige hvidevareløsninger. Til minikøkkenerne i træ er det også muligt at tilkøbe et skuffeelement, hvis der er behov for ekstra opbevaring eller arbejdsplads.
Se hele minikøkkensortimentet på www.intra-teka.com

Nem affaldssortering lige ved hånden
- Intra Juvél har løsningen

Ny sælger hos Intra Juvél

”Sortér, opbevar og genbrug”
er noget der fylder rigtig meget
i vores samfund i øjeblikket. Vi
skal alle til at sortere vores affald
og det skal helst være en simpel
opgave som både store og små
kan håndtere.

Den 14. marts startede vores nye salgskonsulent Carsten Niebuhr Jensen.
Carsten har blandt andet en baggrund inden
for køkkenbranchen og det bliver også her I
som vores kunder kommer til at møde ham.

Med Intra Juvéls løsninger får du
funktionelle affaldssystemer som
kan tilpasses efter ønske og gør
dermed sortering af affald i dagligdagen mere overskuelig. Der
findes både modeller beregnet
til montering i køkkenskabe som
er forsynet med udtræksskinner
og modeller til skabslåger, som
leveres med ophængsbeslag.

Salgskonsulent | Køkkenstudier:
Carsten Niebuhr Jensen
Tlf.: +45 36340254
cjensen@intra-teka.com
I er velkommen til at tage kontakt til
Carsten for et besøg, hvor det vil være muligt
at få en præsentation af vores produkter med
videre.

På vedhæftet prisblad ses hele Intra Juvéls udvalg af
affaldssortering
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