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FÅ DIT DRØMMEKØKKEN I KUN 3 TRIN

DET ER EN STOR
BESLUTNING AT VÆLGE
ET NYT KØKKEN.

Der er mange ting at tage hensyn til, og mange beslutninger der skal træffes, inden dit
drømmekøkken bliver til virkelighed. Vi hjælper med at realisere dine drømme.

DET HELE STARTER MED EN KØKKENKONSULENT
Du får med vores erfarne og professionelle køkkenkonsulenter,
hjælp fra start til slut.
Det hele starter med at vi kommer på besøg hos dig. Vi har god tid
til at få snakket om dine tanker, ideer og kommer med inspiration
til dit nye drømmekøkken. Vi ved en masse om indretning,
udnyttelse af plads, materialer, ergonomi og tidens trends
indenfor køkkener. Alt sammen noget du får gratis glæde af.

”Vi får dine
tanker og
drømme,
ned på papir”

VI LEVERER ALLE TYPER KØKKENER
Normalt starter det med at man vælger en, to eller tre
køkkenproducenter og får dem til at give et tilbud på
køkkenet. Hos os er det omvendt. Her snakker vi først
om køkkenet hvorefter vi hjælper dig med at finde den
producent vi mener passer bedst til dig. Vi samarbejder
med de førende producenter og kan levere alle typer
køkkener – kun fantasien sætter grænsen.

FLOT TEGNING AF KØKKENET

PROFESSIONEL MONTAGE

Når du i samarbejde med vores køkkenkonsulent har
fundet den rigtige løsning, laver vi en flot 3-D tegning.
Det giver en idé om hvordan dit nye drømmekøkken
kommer til at se ud. Med tegningen er det også nemt
at se om noget skal ændres, inden du er tilfreds med
køkkenet.

Når du har besluttet dig for dit nye køkken, laver vi en
fælles plan for opsætning. Vi sørger for al koordinering
af håndværkere og fjerner dit gamle køkken – det
er inkluderet i prisen. Herefter sætter vores dygtige
køkkenmontører køkkenet op og sørger for oprydning og
støvsugning når de er færdige.
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NYT KØKKEN
I 3 TRIN

”Madlavningen i dit nye køkken må du
selv klare, vi sørger for resten”

1

DU FÅR BESØG AF EN DYGTIG
KØKKENKONSULENT.

Vi gennemgår dine tanker og idéer,
om et drømmekøkken. Herefter får
du en flot plantegning og et tilbud.
Har du ændringer laver vi disse.

2

DU FÅR EN PLAN.

Vi udarbejder
en tidsplan og
koordinerer alle
faggrupper.

3

DU FÅR DIT NYE
DRØMMEKØKKEN.
Når vi er færdige justerer og
kontrollerer vi at alt er som
aftalt. Herefter rydder vi
op og gennemgår køkkenet
med dig.
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VI TAGER ANSVARET
Vi har eksisteret i mere end 35 år og opsat køkkener for
boligselskaber, beboere og private.

AP KØKKEN er en del af Snedkermester Arne Pedersen A/S. Vi har eksisteret i mere end 35 år og har
opsat køkkener for boligselskaber, beboere og private igennem årene.
Vores motto er at vi tager ansvaret på vores skuldre og sørger for at styre opgaven fra start til mål.
Vores faste team af køkkenkonsulenter, køkkenmontører og andre specialister løser alle opgaver, så du kun
behøver at vælge køkkenet – vi klarer resten.
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