
Új konyhabútort készülsz vásárolni?
Kérjük, válaszolj az alábbi néhány kérdésre:
Milyen típusú és méretű a konyhád? Hol vannak az ablakok, az ajtók, a vízvezeték 
kiállások, az elektromos fali csatlakozók, a gázcsapok?  
Lásd a kérdőív túloldalán szereplő példát!

1. Melyik szekrényösszeállítást választottad? 
Az ajtó típusának neve, az alsószekrény színe 

Például: RINGHULT magasfényű fehér/fehér szekrény

2. Milyen fogantyúkat választottál?   
Név és méretek

Például: TYDA fogantyú, 138 mm, rozsdam. acél

3. Melyik munkalapot választottad? 

Például: KARLBY munkalap, tölgy

4. Min fog állni a konyhabútor? Műanyag lábakon  
lábazattal vagy látható fém lábakon? 

Például: Tölgy lábazat/METOD lábak, 8 cm

5. Melyik mosogatót választottad?  
Neve és méretei

Például: VATTUDALEN beép. süllyesztett 
mosogató szárítóráccsal, 69×47 cm

6. Melyik csapot választottad?  
Terméknév 

Például: RINGSKÄR csap kihúzható véggel, 
rozsdam. acél

7. Melyik beépített világítási rendszert 
választottad? 

Például: OMLOPP VILÁGÍTÁS, FEHÉR

8. Milyen fali kiegészítőket választottál?

Például: FINTORP FEKETEK

9. Milyen készülékeket választottál?
• elszívó (beépített, mennyezeti) Például: UTDRAG Beépített páraelszívó, rozsdamentes

• főzőlap (gáz, üvegkerámia, indukciós) Például: FOLKLIG indukciós főzőlap, gyorsítóval  

• sütő Például: RAFFINERAD páraelszívó, rozsdam. acélsütő

• mikrohullámú sütő Például: FRAMTID, rozsdamentes acél sütő

• kombinált mikrohullámú sütő Például: RAFFINERAD légkeveréses kombi sütő

• mosogatógép (szélesség) Például: SKINANDE beépített mosogatógép 

• hűtő/fagyasztó (beépített, szabadon álló) Például: EFFEKTFULL beépített hűtő, A+

• mosógép Például: RENLIG beép. mosógép 

• bármely jelenlegi készüléked, amelyet 
szeretnél megtartani

Leírás

 

Jegyzetek, kérdések:

Az összes készülékre 5 év  
garanciát biztosítunk, 
kivéve a LAGAN sorozatot, 
amire 2 év garancia van. 

A METOD konyhákra 25 év 
garanciát biztosítunk.

10 év garanciát 
biztosítunk az összes 
konyhai csapra.

Konyhabútoraink 
többsége raktáron van, 
így már a vásárlás napján 
hazaviheted.



Új konyhát tervezel?
A sikeres konyhatervezéshez nagyon fontos, hogy  
PONTOSAN MÉRD LE A HELYISÉGET ÉS MINDEN RÖGZÍTETT 
SZERELVÉNYT (mm-ben vagy cm-ben). 

Ha úgy érzed, nem vagy elég ügyes, megrendelheted a helyiség felmérési szolgáltatásunkat.

 

1  a fal/hely hossza, ahová a konyhabútor kerül
2, 3  elektromos fali csatlakozók, kapcsolók és foglalatok helye
          (a padlótól mért magasságuk, a saroktól mért távolságuk, stb.)
4  vízkiállások és lefolyócsövek helye
5  gázcsövek és -csapok helye
6  ablakok és ajtók helye (szélesség, magasság, a párkány magassága)
7  fűtőtest/radiátor helye (szélesség, mélység, a csövektől mérve)

Ha van bármilyen más szerelvény a helyiség azon részén, ahová a konyhabútort szeretnéd 
elhelyezni, például vízvezetékek vagy fűtéscsövek stb., azoknak a helyét is le kell mérni  
(a padlótól számított magasságukat és a faltól mért távolságot).


