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Kök - TVÄTTSTUGA

ÅTERFÖRSÄLJARE: Beijer Byggmaterial

OFFERT

Tack för din förfrågan!

I Ballingslöv har vi byggt kök i nästan ett sekel. Varje kök som lämnar fabriken är skapat med

stor omsorg och noggrannhet. Ditt nya kök skall skänka vardagsglädje i många år framöver,

därför är det viktigt för oss att du är nöjd och trygg med ditt kök från start.

På följande sidor ser du en beskrivning på köket du valt. Hos oss får du hjälp och information

hela vägen fram till ditt kök installeras. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer.

Ett kök från Ballingslöv är byggt med stor precision och väl valda material. Köksstommarna är

färdigmonterade från vår fabrik, t o m lådor och luckor är på plats. Våra egna chaufförer kör

hem det till dig. Ballingslöv är ett tryggt val och vi håller vad vi lovar. Därför ger vi dig gen-

erösa garantier på ditt kök.



• Skåp med Designbox har så kallat fullutdrag och kan dras ut i hela sitt djup.

• Detaljer från annan leverantör än Ballingslöv. Vi samarbetar med välrenommerade producenter som erbjuder

kvalitetsprodukter som väl kompletterar våra kök.

• Vi ger 20 års garanti på lådsystem och gångjärn. I övrigt gäller konsumentverkets rekommendationer

ÅTERFÖRSÄLJARE: Beijer Byggmaterial
Hagvägen 35 83128 ÖSTERSUND
Tel:   Mobil:
www.beijerbygg.se

Org.nr:
Bankgiro: Postgiro:

LEVERANSTID:

LEVERANS:

BETALNINGSVILLKOR:

OFFERT GILTIG T O M: 2021-12-18.

Information kring personuppgifter:
För att kunna skapa en offert och kunna identifiera denna med dig så behöver vi spara vissa kontaktuppgifter såsom
namn, email, adress. Vid en beställning kommer dessa uppgifter överföras till Ballingslöv AB samt dess eventuella
partners för att kunna producera och leverera din order. Uppgifterna kommer sedan att sparas för att kunna fullfölja
garantiåtaganden och efter garantitiden raderas.
Efter ditt köp kommer du få en länk till en undersökning kring hur du uppfattat ditt köp. Denna är helt frivillig. Du
kommer även få information och erbjudande från Ballingslöv. Du kan närsomhelst enkelt avsluta detta.

Vill du veta mer kring vår hantering av personuppgifter så läs gärna på ballingslov.se

GODKÄNNANDE AV OFFERT

Underskrift Säljare Underskrift köpare

________________ _________________
THUVI BYGG

INFORMATION

KÖK: Bistro PRIS PÅ DETTA KÖK: 34 309,30 kr inklusive moms



Kök :Bistro

Utförande lucka :Vit

Utförande stomme :Vit laminat

Lådtyp :Projektlåda

Tipon låda :Tipon låda Av

Hylla :Hylla På

Hög stomme (768) tillbehör :Målad

Utförande :Målad Vit

Socklar :Målat

Bänkskivor :Laminat rak ABS-kant-30

Laminattyp :2134

Snickerier

  POS    KOD BESKRIVNING ENHET

1     PBS764194 PB-sats 764x194
Bredd = 106, Djup = 581

1,000 st

2     EC8H2 Bänkskåp, 2 hyllor, B=798 1,000 st

3     ED8 Diskbänkskåp B=798, parluckor 1,000 st

3.1     BARNSATS Barnlås för 1 Projektlåda + 2 luckor (EJ Stil) 1,000 st

3.2     AHS Avfallshink AHS med swing-out beslag, grå, rymmer 14
liter

1,000 st

3.3     FARG50 Bättringsfärg 20 ml 1,000 st

4     EA62RB Bänkskåp, 2 lådor, 1 back, B=598 1,000 st

450     HG300 Handtag HG-300, Svart metall/svart läder, cc=160 6,000 st

501     BEN100 Stödben 100 mm inkl clips, justerbara 80-126mm 8,000 st

502     SO102 Sockel 102 , 100x2400x16 2,000 st

503     SOH102 Sockelhörn 102 , 100x25x25 1,000 st

Bänkskivor

  POS    KOD BESKRIVNING ENHET

5     ECO60 ECO 60 - diskho Inkl. strainer
Avstånd från bänkskivans framkant = 50

1,000 st

500     LBBS610 Bänksk Djup 610 Laminat Rak Kant
Längd = 2310, Djup = 610

2,310 m

500.1     LBSERVLAM Servicepaket laminat, fuktspärr och monteringstillbehör 1,000 st








