KITCHEN TM
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DANSK
DESIGNET
AF
Hanne Duus
Produceret i Randbøl

Pandora Kitchen, ligger på heden mel- De positive tilbagemeldinger, som volem Billund og Egtved, firmaet åbnede re tilfredse kunder kommer med, er en
den 1. marts 2008.
stor inspirations kilde i det daglige arbejde.
Vi har en af Danmarks største udstillinger på 1200 m².
Planlægger du nyt køkken, bad eller
bryggers, får du:
Vi har egen produktion af køkkener, Hjælp og forslag til indretningen, bebad, bryggers og skydedøre og kan la- søg af en af vore medarbejdere, der
ve/ producere ud fra de fleste ønsker.
måler op, hvis dette ønskes, eller mulighed for levering af nye låger til dit
Produkterne fremstilles helt fra bun- nuværende køkken.
den af på eget værksted, og vi er meget
stolte af de mange forskelligartede og Målet for Pandora Kitchen er at leveskræddersyede designs.
re kvalitets arbejde til meget konkurrence dygtige priser, og vi sørger altid
Vi bruger FSC-certificerede råmateria- for at overholde aftalte betingelser og
ler, og begrænser brugen af hjælpestof- leveringstider.
fer og energi, som belaster vores klima.

¬VELORGANISERET

OPBEVARINGSPLADS I
SKUFFER OG SKABE
SKABER RO OG
OVERBLIK

Der tilbringes mange timer i et køkken,
og med orden og det rette indretningssystem, bliver det nemt og hurtigt at navigere rundt i skuffer og skabe.

¬VI INDRETTER

EFTER DINE
ØNSKER OG
BEHOV

Vi står altid klar til at hjælpe
med forskellige indretningsmuligheder, som lige netop passer
ind i jeres hjem. Vi designer efter det helt rigtige mål og sætter
først køkkenet i produktion, når
vi har den rigtige løsning.

MALET 19MM MDF
Malet hvid Rom nr. 20

¬
HVILKET
UDSEENDE
PASSER
TIL DIG

Vi har mange muligheder i lågetyper, og det er vigtigt at vælge
den helt rigtige som lige matcher
din smag og stil.

H 3078
Hvid hacienda

H 3351 ST 28
Grey beige
gladestone oak
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PIANO LINE HØJGLANS MALET

U 961 ST 15
Antracit grå

U 732 ST
Mellemgrå

U 763 ST 15
Grå

Malet hvid Venedig nr. 50 (afrundet kant)

Malet hvid Berlin nr. 40

Malet hvid Berlin nr. 40

Malet hvid London nr. 30

Malet hvid Venedig nr. 50 (afrundet kant)
Malet hvid Berlin nr. 40

H 3304 ST9
Grå lakeret eg

H 1277 ST9
Lys akacie

H 3081 ST22
Sort hacienda

Malet hvid Venedig nr. 50 (afrundet kant)
Malet hvid Venedig nr. 50 (afrundet kant)

U 999 ST15
Sort eg

[FÅ DET

RETTE
GREB

Der matcher
dit køkken

¬BARE FORDI

MAN BLIVER
GAMMEL SKAL
ALLE DELE
IKKE UDSKIFTES

35

F274 ST9
Lys beton

F501 ST12
Titanium

F633 ST15
Grå/brun metal

U114 ST15
Gul

H1920 ST9
Lys bøg

H3058 ST22
Mali wenge

H3078 ST22
Hvid hacienda

U630 ST15
Lime grøn

H3775 ST9
Lys tennesee
valnød

H3778 ST9
Mørk caribbean
valnød

U108 ST15
Creme hvid

U522 ST15
Lyseblå

H1145 ST10
Bardolino eg

H1277 ST9
Lys akacie

H1555 ST15
Wenge

H1887 ST9
Ahorn

H3303 ST10
Arlington eg

H3304 ST9
Grå lakeret eg

Front exchange

LÅGER

U156 ST9
Sand beige

U321 ST15
Rød

U329 ST15
Orange

H3081 ST22
Sort hacienda

H3128 ST15
Blomme

U633 ST15
Turkis

F428 ST10
Brun læder

F425 ST10
Beige hessian

U999 ST15
Sort

U336 ST9
Lyserød

U525 ST15
Blå

F275 ST9
Mørk beton

F396 ST10
Basaltino grå

U741 ST9
Mørk grå

U763 ST15
Grå

U999 ST11
Sort eg

W1000 ST9
Hvid

Udskift låger og skuffe fronte
for ca. 200,- pr stk

¬FRONT EXCHANGE

ER DANSK
DESIGNET OG
DESIGNBESKYTTET,
SÅ DU KAN KUN
KØBE DET HOS
PANDORA KITCHEN

Pandoras front system er bygget
op med et ekstra lag, enten i en
mindre låge eller anden farve.
Lågen kan nemt og billigt udskiftes hvis køkkenet trænger til en
makeover.

¬KVALITETS

BORDPLADER
FOR ENHVER
SMAG!

Giv dig god tid til at vælge den
helt rigtige bordplade. Vi har et
bredt sortiment, som giver et
hav af muligheder der matcher
dit køkken.

¬

¬SKAB DIT

PERSONLIGE
RUM TIL
VELVÆRE OG
FORKÆLELSE

I den 1200 m2 lyse udstilling bliver du inspireret, når du går rundt
blandt de mange forskellige opsætninger af badeværelser. Der vil du
opleve et bredt sortiment af badeværelser fra egen produktion.
Sortimentet giver mulighed for en
stor variation, i de forskellige sammensætninger og en mulighed for
at ramme netop din smagspreference, til dit personlige rum.

¬DIN

GARDEROBE
FORTJENER
DEN RETTE
OPBEVARING!

Pandora Kitchen, producerer selv skydedøre/ inventar, så det kan tilpasses dine
behov.

Inventar:
»» Standard 50,5 cm dyb, 205,0 cm høj
»» Standard farve hvid
Hjælp til indretnings forslag
Fra egenproduktion fremstiller vi forskellige løsninger til garderober – alt
efter dit behov og dine ønsker. Ring og
forhør nærmere!

U321 ST15
Rød

U156 ST9
Sand beige

U525 ST15
Blå

U633 ST15
Turkis

F275 ST9
Mørk beton

U329 ST15
Orange

H3081 ST22
Sort hacienda

H3128 ST15
Blomme

H3303 ST10
Arlington eg

F428 ST10
Brun læder

F425 ST10
Beige hessian

U336 ST9
Lyserød

F396 ST10
Basaltino grå

U741 ST9
Mørk grå

U763 ST15
Grå

ge
elå nt
yd e
sk tim
r
so

»» Fra en til fem fyldninger
»» Utal af kombinations muligheder
»» 35 farver, der kan kombineres
»» Spejl døre
»» Op til 400 cm i højden
»» 12 mm melamin

F274 ST9
Lys beton

F501 ST12
Titanium

F633 ST15
Grå/brun metal

U114 ST15
Gul

H1145 ST10
Bardolino eg

U999 ST15
Sort eg

H1920 ST9
Lys bøg

H3058 ST22
Mali wenge

H3078 ST22
Hvid hacienda

U630 ST15
Lime grøn

U999 ST11
Sort

W980 ST15
Hvid

H3775 ST9
Lys Tennesee
valnød

H3778 ST9
Mørk caribbean
valnød

U108 ST15
Creme hvid

U522 ST15
Lyseblå

H3304 ST9
Grå lakeret eg

H1277 ST9
Lys akacie

H1555 ST15
Wenge

H1887 ST9
Ahorn

¬DER

FINDES
UTALLIGE
KOMBINATIONER
AF KLÆDESKABSINDRETNINGER!

Vi sammensætter og designer dit
skab efter dine mål og ønsker

25 ÅRS
GARANTI PÅ
BEVÆGELIGE DELE
Pandora Kitchen yder 25 års funktionsgaranti på alle bevægelige
metaldele, monteret på Pandora
Kitchen elementer i køkken og
badrum, såsom hængsler, skuffeløb, gryderiste, trådkurve og
karruseller.

er det vigtigt, at alting fungerer, Ved eventuelle opståede fejl og
ikke bare de første to uger – eller mangler gælder købelovens alår. Men mange år frem. Derfor er mindelige bestemmelser.
korrekt montering altafgørende.
Transportskader skal du anmelHvis du vælger at lade Pandora de senest otte dage efter modtaKitchens´s certificerede montø- gelse af varen.
rer montere din løsning, får du
Garantien omfatter ikke affalds- fem års produktgaranti på skabs- Har du spørgsmål vedrørende
systemer, hvidevarer, blandings- elementerne, samt på alt mon- garanti, er du også velkommen
batterier, elektriske komponen- teringsarbejdet.
til at kontakte Pandora kitchen.
ter m.v.
Det er tre år mere end købelo- Garantien dækker ikke produkPandora Kitchen erstatter den vens to års reklamationsret.
ter, der har været opbevaret, mondefekte del, med et produkt af
teret, anvendt forkert eller missamme eller tilsvarende type.
Pandora Kitchens´s montører er brugt »herunder udsat for voldalle blevet uddannede og certifi- som behandling«, ændret eller
Hvis Pandora Kitchen ikke læn- cerede hos Pandora Kitchen og rengjort med den forkerte rengere sælger produktet, vil vi kun- kender derfor vores produkter gørings metoder eller produkter.
ne levere et tilsvarende/ passen- til bunds.
de erstatningsprodukt.
Garantien dækker ikke, hvis proVed at vælge Pandora Kitchens´s dukterne har været placeret udGarantien gælder i hele køkke- montører, får du et gratis service endørs eller i et fugtigt miljø.
nets og badets levetid, så længe tjek inden for seks mdr. Du kan
det er i brug og funktionsdygtig også vælge selv at klare monte- Garantien dækker ikke hændelipå den adresse, som er angivet i ringen eller lade en anden hånd- ge skader og følgeskader.
garantibeviset.
værker montere din nye løsning.
Så får du dog ikke den udvidede
Garantien dækker kun ved frem- produktgaranti, men to års revisning af dateret garantibevis.
klamationsret som loven kræver.
Korrekt montering er altafgørende for tilfredsheden.

Tag kontakt

Opdager du nogle eventuelle fejl
Når du har købt et nyt køkken, og mangler, bør du straks konbadeværelse eller en garderobe takte Pandora Kitchen.
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KITCHEN TM

Butik & showroom
Frederikshåbvej 53
7183 Randbøl
Tlf: +45 75 55 07 26
www.pandorakitchen.dk
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