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DET ER
KØKKENPLADEN,
DER GØR ET KØKKEN

GRUNDE TIL AT
VÆLGE DESK – FORM

1. DET BREDESTE UDVALG AF MATERIALER, ALT PÅ LAGER

Vi er det eneste firma i Tjekkiet og Slovakiet, der tilbyder et så bredt udvalg af materialer under ét tag.
Mellem vores produkter hører der: laminat, massivt træ, kompakt laminat, akryl, teknisk sten, natursten og
keramik.
Hos os finder du alle de materialer, der eksisterer på markedet. Fordel: du kommer altid til kun at kommunikere med én leverandør! Du behøver ikke at søge mellem flere leverandører, fordi vi kan tilfredsstille selv
den mest krævende kunde.

2. UNDERLIMNING AF KØKKENVASKE I ALLE MATERIALER

Med den unikke teknologi underlimer vi køkkenvaske i alle de materialer, som vi tilbyder. Køkkenet får et
eksklusivt udseende og bordpladen bliver nem at holde rent.

3. MATERIALER AF HØJ KVALITET, 5 ÅRS GARANTI

Da vi i sammenligning med andre leverandører producerer materialer af høj kvalitet, tilbyder vi 5 års garanti
mod (materiale)fejl på alle vores materialer. Vores laminatplader er behandlet med en laminatoverflade på
minimum 0,6 mms’ tykkelse. Det drejer sig om materialer af den bedste kvalitet.

4. FEM DAGES LEVERINGSTID

Vi garanterer en leveringstid på 5 arbejdsdage fra den bekræftede ordre. I tilfælde af opmålingsservice og
montering er leveringstiden mellem 7 og 10 arbejdsdage fra den bekræftede og betalte ordre.

5. ON-LINE PRISBEREGNER

For en hurtig prisoversigt tilbyder vi muligheden for at bruge vores on-line prisberegner. Vores pristilbud
leverer vi inden for den følgende arbejdsdag.

6. KØKKENVASKE AF MEGET HØJ KVALITET

De køkkenvaske, som vi bruger til den mulige underlimning i bordpladen , er af meget høj kvalitet og er
specielt behandlet. De er tilgængelige i følgende materialer: stål, silgranit, akryl. Som de eneste anvender vi
bunde af rustfrit stål i de akrylkøkkenvaske, som vi selv producerer.

7. DRYPBAKKER

Vi tilbyder forskellige drypbakker (riller eller en hel flade) ved følgende materialer: akryl, teknisk sten og
natursten.

8. MATERIALEMAPPE OG EN VAREPRØVE AF EN UNDERLIMET KØKKENVASK GRATIS

For at du bekvemt kan vælge ud fra vores komplette sortiment, får du vores materialemappe stillet til din
disposition, så længe som partnerskabet består med alle vores materialer og en vareprøve af en underlimet
køkkenvask (kun for DF-partnere).

9. BORDPLADER TIL SHOWROOM GRATIS I FORM AF AFREGNING

Vi tilbyder udstillingsbordplader til dit showroom gratis, hvis du gennemfører 5 ordre af det pågældende
materiale inden for 12 måneder (kun for DF-partnere).

10. 50 % RABAT PÅ FØRSTE ORDRE

Vi tilbyder en opstartsrabat på 50 % fra listepris ved din første ordre. Rabatten gælder for alle materialer
(kun for DF-partnere).
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