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Til beboerne i
AAB afd. 16

Vidste du, at du kan få
opfyldt dine køkkendrømme
gennem en mindre
huslejestigning?
– og du betaler kun så længe du bor i lejemålet!
(se side 3)

Luksus – alle har råd til
Siden 1963  www.vordingborg.com

Drømmer du om nyt køkken?
– og vil du have mest ud af dine kvadratmeter?
I lejeboliger er pladsen ofte begrænset. Vording
borg køkkenet har derfor sammensat en afdeling,
som forstår at få det bedste ud af få kvadratmeter.
Vores konsulenter kan give dig gode råd og vej
ledning om, hvordan du bedst opfylder dine
køkkendrømme. Vi kender alt til de gængse reg
ler for renovering af lejeboliger, så du kan føle
dig tryg i dit køkkenkøb. Kontakt en af vores
køkkenkonsulenter og lad os høre hvilke køkken
drømme du har.
Efter nærmere aftale, kommer vi ud til dig, på din
adresse, til en gratis og uforpligtende opmåling.
Du kan også ringe til os og aftale et møde og få
en rundvisning i vores store flotte showroom på
Gammel Køge Landevej 135 i Valby.

Køkkenet er gennemtestet!

Din sikkerhed:

Vi er medlem af:

Tænk på miljøet!

Vi gør dine køkkendrømme
til virkelighed!
Derfor er vi et
godt valg!
• Dæmperen på låger og skuffeforstykker er boret fast og kan
ikke falde af.
• Skabene leveres komplette, det vil sige med alt monteret fra
låger til indmad, og de bliver båret ind i din lejlighed.
• Der er forboret huller til de ønskede greb.
• Soklen er den moderne sokkelbensløsning, der gør det let at
montere og justere.
• Bordpladen er som standard hele 40 mm tyk, for et bedre
æstetisk look.

Fra afdelingsbestyrelsen:
Procedure for beboere, som ønsker modernisering af køkken finansieret med kreditforeningslån

Beboeren henter ansøgningsske
ma på afdelingskontoret og får
udarbejdet et forslag til moderni
seringen. Forslaget skal indeholde
alle aktiviteter og et præcist pris
overslag. Bemærk beboeren står
selv for projektet, i samarbejde
med køkkenfirmaet. Bemærk også
at moderniseringen generelt skal
være acceptabelt for andre be
boere.*

Når projektet er færdigt sammen
lignes udgifter med prisoverslag
for at sikre rimelig overensstem
melse.

AAB informeres om at projektet
er færdigt og sørger for teknisk
gennemgang og godkendelse.

Det godkendte projekt returneres
til afdelingskontoret, og arbejdet
kan igangsættes.

Når teknisk gennemgang er gen
nemført med tilfredsstillende
resultat afsluttes projektet og
huslejen justeres. AAB håndterer
alle aktiviteter vedrørende selve
kreditforeningslånet.

Forslag til projekt med prisover
slag samt udfyldt ansøgnings
skema afleveres på afdelingskon
toret, som godkender projekt og
prisoverslag.

Projektet sendes til AAB, som gen
nemgår projektet og godkender
det, hvis der er okay.

				

AAB afd. 16

Afdelingsbestyrelse, den 16. februar 2009

*Køkkenet skal være af anerkendt standard, og der skal tilbydes lang garanti (køkkenet skal, når det bliver vedligeholdt, kunne holde 20 år).
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Keramisk kogesektion, levers
af afdelingen, i forbindelse
med en køkkenrenovering

El-udtag til microovn,
udføres i forbindelse
med køkkenrenovering

om dagen

Vælg mellem
19 bordplader og
16 fronter
Kan erstattes af
opvaskemaskine eller
vaskemaskine

Indbygningsovn i bordpladehøjde, levers af afdelingen i
forbindelse med en køkkenrenovering

I priseksemplet på kr. 60.991,er følgende inkluderet:

Håndværksydelser:

Køkken:

- Nødvendig oppudsning af vægge.

- Alle elementer, der er vist på ovenstående tegning.

-K
 omplet malerarbejde inkl. opsætning
af glasvæv.

- Ny rørkasse ved vindue.

- Maling af døre i køkken.
(siden ind mod køkken)

- 40 mm laminatbordplader inkl. bagkantliste.
- LED-belysning under overskabe
inkl. transformere.
- Udtræksemhætte inkl. kulfilter.
- Bestikindsats, posestativ til affald, stålbue,
vask samt blandingsbatteri.
- Levering og indbæring på din adresse.

-K
 omplet nedtagning samt bortkørsel af
eksisterende køkken samt eventuelle fliser.

- Gulvafslibning inkl. 3 gange lak.
-K
 omplet vvs-arbejde inkl. forberedelse
til opvaskemaskine.
-K
 omplet el-arbejde inkl. forberedelse
til opvaskemaskine.
-O
 g sidst men ikke mindst komplet
snedkermontering af køkkenet.

Flere eksempler på

nye køkkener
til samme fordelagti

ge pris!

Book en aftale med
Vordingborg Køkkenet og oplev
de mange muligheder
(se bagside af folder)

Dine valgmuligheder ...
...er større end du tror!
Vordingborg Køkkenet er et erfarent køkkenfirma, med høj
faglighed og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige pris
er. Det har AAB set, da de skulle vælge køkkenleverandør,
hvilket resulterede i at vi blev valgt, blandt de større danske
køkkenfirmaer, til at indgå i et samarbejde med AAB i jeres
afdeling.

På de følgende sider du se et udvalg af de
låger og bordplader du kan vælge i mellem

Specielt Udvalgte Bordplader
Vores laminatbordplader er i højeste kvalitet, med prægning
for et naturligt look. De er fugtsikret ved samlingen på under
siden, for ekstra god holdbarhed, bl.a. med en special coating
og nedfræset gummitætning.

819
Sonoma Oak-effect

789
Marble Black Finish

750
White

806
Sapwood Oak-effect
Quartz Grey

811
White Granit Pattern

730
White

844
Vanilla

612

fronter til
skarpeste pris

Cashmere

620

Du har et stort udvalg af fronter at vælge
imellem her hos Vordingborg Køkkenet
– og ikke nok med det! Du kan kombinere
dem helt efter egne ønsker.

Fango

621
Stainless Steel EFF.

obs!

874
Graphite

818

Hvis du vil se mere, finder du vores fulde
sortiment af låger i vores butik på Gl. Køge
Landevej 135, Valby.

Apple-calvados EFF.

889
Walnut EFF. Tobacco

611
Pine EFF. Beige

858
Acacia EFF.

873
Quartz Grey Oak EFF.

622
Sonoma Oak EFF.

6 siders
9
Få t
asin
g
a
m
n
e
k
køk
it
ilsendt d

15 21
5
1
6
3
g
Rin

Rengøringsvenligt
Når du handler køkken hos os, får du et solidt køkken,
der er produceret i rengøringsvenlige materialer.
Du undgår enhver fugtindtrængning, idet vores køkkener er
produceret, så der aldrig er blottet spånplade. Som de eneste
i Danmark, produceres vores sokkelforstykke i slag- og ridse
fast MDF og er lige til at klipse af, så du kan komme til at
gøre ordentligt rent.

Sådan får du nyt køkken:
Kontakt Vordingborg Køkkenets Erhvervsafdeling.

Bo Olsen på tlf. 40 76 89 92
eller besøg vores store udstilling på Gl. Køge Landevej 135, 2500 Valby.
Der er fine parkeringsforhold bag bygningen, hvorfra vi har en ekstra indgang.
Udstillingen ligger kun 700‑800 meter fra Åmarkens S‑togsstation og på
samme side!
Åbningstider:
Man. - tor. 9.30 - 17.00
Fre. 9.30 - 16.30
Lør. 10.00 - 14.00
Tlf.: 36 15 15 21
Mail: bho@vordingborg.com

Scan her og se hvad
vores mange kunder
siger om os

Gl. Køge Landevej 135 • 2500 Valby • Telefon 36 15 15 21 • Fax 36 15 15 24 • www.vordingborg.com

