
Til dig der bor i Almenbo afd. Carlshøj B

SPECIALTILBUD
fra Vordingborg Køkkenet

Luksus – alle har råd til

Siden 1963 • www.vordingborg.com



Vi gør dine  
køkkendrømme til virkelighed!

Følgende er inkluderet i prisen:
 Opstilling som viste billeder.
 Alle låger med integreret soft-close.
 Alubund, bestikindsats og posestativ.
 Topaflukning.
 40 mm laminatbordplader.
 Bagkantlister.
 Ny vask og nyt blandingsbatteri.
 LED-belysning under overskabe.
 Sort stænkplade i glas.

HUSK:
Du har mulighed for at få finansieret dit køkken via huslejen for 
op til kr. 120.000,- i alt. Der er derfor rig mulighed for dig som 
beboer til at opgradere dit nye køkken med ekstra skabe eller 
indretning – hvis du skulle have lyst.



Vi gør dine  
køkkendrømme til virkelighed!

SPEED-FRONTER GREB

Vælg frit mellem disse fronter/bordplader og 
greb, til samme pris på standardkøkkenet:

BORDPLADER

– BLANDT 45 I HELE SORTIMENTET – 

– BLANDT 45 I HELE SORTIMENTET – 

Følgende håndværksydelser 
er inkluderet i viste pris: 
 
 Indretning som viste billeder.
 Alle låger med integreret soft-close.
 Alle skuffer med fuldt udtræk og soft-close.
 Stænkpaneler imellem bordplader og overskabe.
 Ny skaktvæg og topafdækning som på tegninger.
 Alu-bund, bestikindsats og posestaiv.
 40 mm laminatbordplader.
 Bagkantlister.
 Ny vask og nyt blandingsbatteri.
 LED belysning under overskabe.
 Nedtagning af det eksisterende køkken.
  Komplet snedkermontering af viste 

standardkøkken.

Pris fra kr. 99.253,- 
inkl. moms – eller kun  

630,- 
pr. mdr. 

betalt over huslejen!

DU BETALER KUN SÅ LÆNGE  
DU BOR I BOLIGEN
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Sådan får du  
     nyt køkken...

Kontakt erhvervskonsulenten, eller 
besøg vores store showroom på  
Hermods Allé 6, 2600 Glostrup. 

Åbningstider:  

Man. til tor.  09.30 - 17.00 
Fre.  09.30  - 16.30 
Lør.  10.00 - 15.00

Erhvervskonsulent 
Michael Wernblad

Tlf. 25 66 44 85  
E-mail: mwb@vordingborg.com


