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Design dit eget stålbord
- Og få pris og tegning med det samme
På Intra Juvéls hjemmeside er det muligt at designe sit helt
eget stålbord, og se prisen med det samme.
Intra´s stålborde er særdeles attraktive på prisen, og giver
derudover et stilrent design til køkkenet, og er dermed et
stærkt alternativ til laminatborde blandt andet på grund af
den hygiejniske og slidstærke overflade, hvilket er med til at
forlænge bordpladens levetid.
Udover muligheden for selv at designe sit eget tilpassede standard stålbord eller skræddersyede stålbord, så får man også
mulighed for at tilvælge tilbehør og ekstra features som f.eks.
løft-op funktion, sæbedispenser og udskæring for kogeplade.
Hvilket gør indretningsmulighederne endnu mere fleksible.
Tilpasset standard leveres i valgfrie længder fra 800 til 2800 mm, i fire bredder, præcis i den ønskede længde, 2 kant profiler samt i 2 tykkelser.
Vasketypen vælges fra Atlantic og Qube serierne i forskellige kombinationer.
Skræddersyet special kan designes efter eget ønske og behov. Stålbordpladerne kan leveres i valgfrie længder fra 400 til 4000 mm og dybde mål fra
600 til 1200 mm. Der kan vælges flere forskellige kantprofiler og kanthøjder. Derudover kan der vælges mellem hele
Intra´s vaskesortiment.
Klik ind på vores hjemmeside http://www.intra-teka.com/dansk/koekken/intra-designstudio og design dit eget stålbord.

Nye vaskemodeller hos Intra Juvél
- Komplet Baltic serie

Vokseværk hos Intra Juvél
Den 1. april kunne vi byde velkommen til 2 nye kollegaer i salgsteamet.
Alex Winsley som er vores nye Key Account Manager og Lars Thorup
der er vores nye Projektsælger.
Vores salgsteam består nu af:

Key Account Manager | DIY & Grossister
Alex Winsley
Tel.: 36 34 02 55
awinsley@intra-teka.com
Projektsælger | DK
Lars Thorup
Tel.: 36 34 02 56
lthorup@intra-teka.com
Den allerede kendte Baltic500TH får i slutningen af året følgeskab af 5 nye
vaskemodeller.
Den komplette serien vil bestå af 2 modeller som passer i 50 cm vaskeskab, 3 modeller som passer til 60 cm vaskeskab, heraf en model som 1½
kumme med lav mellemvæg, samt 1 model med dobbeltkumme og lav
mellemvæg der passer til et 80 cm vaskeskab.
Fælles for alle modellerne er, at de fremstilles i 1,2 mm foldet stål. De har
Intra kant, en helt lige flange kant og firkantet overløbsplade med Intra
loge.

Salgskonsulent | Køkkenstudier
Carsten Niebuhr Jensen
Tel.: 36 34 02 54
cjensen@intra-teka.com
I er velkommen til at tage kontakt til salgsteamet for besøg, hvor det
vil være muligt at få en præsentation af vores produkter med videre.

Hold øje med alle de nye modeller på vores hjemmeside
www.intra-teka.com
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