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CULINARUM GROUP

Inspiration
Hur ser ditt drömkök ut? Vad har inspirerat dig? Beskriv dina tankar kring ditt nya kök nedan.
Vilken stil, material, färg osv. Här har vi länkat till våra inspirationskanaler:

VÅRA KATALOGER

Vår hemsida och våra sociala kanaler.

Mitt drömkök - så här går mina tankar:

Moodboard
Här kan du länka till bilder och reportage som har inspirerat dig i dina kökstankar. Du kan även
infoga bilder i rutorna för att skapa din moodboard. Beskriv gärna under varje bild vad i bilden
som du önskar lyfta fram. Kökslösning, färg, beslag, diskbänk.. Skapa, skapa, skapa!

Länkar:

Bilder:

Mitt kök idag
Här kan du infoga bilder på ditt kök som det ser ut idag.
Beskriv gärna om det är något specifikt i ditt kök som du gärna vill behålla/förändra.

När du planerar ditt kök
Det är en del saker du behöver mäta och rita upp för att vi skall kunna ge dig ett förslag. På sista sidan hittar du
ett rutnät som du kan skriva ut och använda för att skissa upp väggar och övriga installationer.
Har du inte tillgång till skrivare/scanner så går det utmärkt att använda annat papper att skissa upp måtten på.
Ritningen behöver inte vara skalenlig. Fota av detta med din mobiltelefon och bifoga tillsammans med detta underlag. Rita rummet uppifrån.

1. MÄT VÄGGAR - Börja med att mäta upp kökets väggar.
2. MÄT TAKHÖJD - Mät höjd mellan golv och tak samt höjd mellan golv och eventuella bjälkar eller andra
nivåskillnader.
3. MARKERA DÖRRPLACERING med mått samt öppningsriktning.
4. MARKERA FÖNSTERPLACERING med mått och höjd från golv.
5. MARKERA ÖVRIGA INSTALLATIONER såsom radiatorer eller andra väggfasta föremål, med placering och
mått på dessa.
3. AVLOPP, FLÄKT OCH EL markera och måttsätt var placering av avlopp, vatten, fläkt, spis och eluttag måste
vara samt övriga upplysningar som kan vara till nytta för oss.
4. Ta med eller skicka din skiss, till butik.

Information:
Tidsplan? När önskar du leverans av ditt nya kök?

Nedan kan du fylla i ytterligare information om dina önskemål. Vill du att köksarkitekten skapar ditt kök utifrån dina
mått och beskrivningar ovan så lämnar du dessa fält tomma. På följande 2 sidor så ser du våra skåpshöjder för
vårt standardsortiment och vårt sortiment med helmassiva stommar*.
Skåphöjd från golv:

2100

Luckmodell och färg:
Handtag/knoppar:
Infräst belysning:
Bänkskivor, vask och blandare:

Vilka vitvaror skall finnas i köket:

2250

2260*

2340

2400*

2490

Sockel

100 mm

525 mm

Sockel

Stomdjup exkl. lucka 580 mm

100 mm

770 mm / 870 mm inkl. sockel

K-höjd 2000 mm / 2100 mm inkl. sockel

S-höjd 2150 mm / 2250 mm inkl. sockel

M-höjd 2240 mm / 2340 mm inkl. sockel

R-höjd 2390 mm / 2490 mm inkl. sockel

K-höjd 700 mm

S-höjd 850 mm

M-höjd 940 mm

R-höjd 1090 mm

Standardhöjder Kungsäter Kök
Vilken höjd passar in i ditt kök?

Stomdjup exkl. lucka 340 mm

525 mm

Stomdjup exkl. lucka 580 mm

Sockel

100 mm

547 mm

Sockel

Stomdjup exkl. lucka 600 mm

100 mm

770 mm / 870 mm inkl. sockel

K-höjd 2000 mm / 2100 mm inkl. sockel

S-höjd 2160 mm / 2260 mm inkl. sockel

M-höjd 2300 mm / 2400 mm inkl. sockel

K-höjd* 700 mm

S-höjd 860 mm

M-höjd 1000 mm

Standardhöjder Kungsäter Kök Exklusiv
Vilken höjd passar in i ditt kök?

Stomdjup exkl. lucka 380 mm

547 mm

Stomdjup exkl. lucka 600 mm

Rita upp köket på det rutade nätet. Skala 1:20: En ruta motsvarar 100x100 mm, 10 rutor motsvarar 1 meter. Ange mått i millimeter när du ritar ditt kök. Rita rummet uppifrån.

Har du inte tillgång till skrivare/scanner så går det utmärkt att använda annat papper att skissa upp måtten på. Ritningen behöver inte vara skalenlig. Fota av detta med din mobiltelefon och bifoga tillsammans med detta underlag.

