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Tilbud på køkken  
 
Poss 01 - Emfang med profil efter ønske 
Poss 02 -  Inddelt bakkeskab 
Poss 03 – Underskab med 3 skuffer. Øverst lav skuffe til kaffe- og tekrus. Herunder lav 
                skuffe til kaffe og te. Indskud til Nespresso kapsler. Underst kolonialskuffe 
                til mel og kerner 
Poss 04 – Underskab med 3 skuffer. Øverst lav skuffe til stanniol, plastposer og film.  
                herunder skuffe til vakuumpakker og poser til denne. Nederst kolonialskuffe 
                til sukker, pasta, ris, mm 
Poss 05 – Skab dybde 30cm der står på bordpladen til stempelkander, termokander, 
                tekande, juicer, pastamaskine og brødrister 
Poss 06 – Som 05 til den store røremaskine, stavblender, røreskåle og litermål, mm 
Poss 07 – Le Mans hjørneudtræk til store gryder, potter, pander og store salatskåle. Hertil  
                diverse opbevaringsdåser og glas 
Poss 08 – Skab under ovn med 6 udtræksbakker til ildfaste fade og forme. Bage tilbehør,  
                herunder brød- og silikoneforme. Over ovnen bag låge hylde til mikroovn  
Poss 09 – Krydderiskab dybde 15cm med 12 hylder. Udover krydderier til olier, eddiker, 
                dåser, vitaminer og mineraler 
Poss 10 – Vaskeskab, der åbner til 2 sider 
Poss 11 – Integreret opvaskemaskine 
Poss 12 – Underskab med 4 skuffer. Øverst husets uundværlige rodeskuffe, herunder skuffer  
                til servietter, rene viskestykker og karklude 
Poss 13 – Underskab med bakker til bestik samt diverse 
Poss 14 – Integreret bordkøleskab – Liebherr UIK 1550-20 001 
Poss 16 – Underskab med 3 skuffer. Øverst med knivblok, herunder skuffe med inddeling til  
                småknive, kartoffelskræller, dåseåbner – mmm. Nederst dyb skuffe til si, dørslag, 
                æggedeler – alt det der fylder 
 
I alt: 2 højskabe, 10 underskabe, 2 skabe på bordplade, 12 fyldningsdøre, 13 skuffer, 12 
udtræksbakker, 22 hylder, 3 indsatse, 4 blændpaneler med fyldning, 2 glatte blænd 
paneler. 
 
Poss 1 – 16 i alt færdigmalet i hånden …………………………………... 118.500.- 
Montering………………………………………………………………………   16.250.- 
Leveringsomkostninger.…………………………………….………………..   10.360.- 
I alt inklusiv moms.……………………………………………………………. 145.110.-                                                               
 
Prisen inkluderer ikke greb, bordplader, vask, vandhane, affaldsstativ og hårde hvidevarer. 
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