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Vi levererar redan idag till alla svenska  
kommuner och vi finns här för att hjälpa dig.
 
Installationsgaranti 
Vid behov hjälper vi dig att finna lämplig 
installatör och ser till att du får en komplett 
offert för både kök och installation. 
 
Leveransgaranti 
Vi levererar alltid direkt till dig och utifrån det 
datum vi tillsammans kommit överens om.

Servicegaranti 
Din kontaktperson är alltid tillgänglig under 
hela processen och är bara ett samtal bort. 

Funktionsgaranti 
Självklart lämnar vi full garanti på alla funk-
tioner enligt gängse normer och lagstiftning. 

Funktionskök
Funktionskök

Thomas har byggt och monterat kök i Svenska hem i mer än 
15 år och hans erfarenhet har varit ovärderlig i utvecklingen 
av det nya funktionsköket. Nu kan även du dra nytta av hans 
kunskap vid skapandet av ditt nya funktionskök.

Beatrice har ritat mängder av kök de senaste åren och 
hennes känsla för detaljer, färg och form kommer väl till 
pass när ni skapar ditt nya kök.

Beatrice Persson
Produktchef Kök

Thomas Persson
Kökstekniker

Ring oss redan idag på 

023-79 22 00

Mer info om Moveum Funktionskök på  
www.funktionskök.se



Köket är hemmets medelpunkt som  
självklart ska vara tillgängligt för alla.

I vårt köksteam har vi mer än 20-års  
erfarenhet av kök och anpassningar.   
Tillsammans med dig skapar vi ett  
fungerande och attraktivt kök utifrån  
dina behov och önskemål. 

Funktionskök

Mått och specifikationer 
Oftast tas måtten för ditt nya kök av den installatör som 
du anlitat. I de fall där det behövs kan vi hjälpa till ge-
nom ett hembesök.   

Ritningar och förslag
För att lättare förstå hur köket kommer att se ut ritar vi 
upp förslag i både 2D och 3D som du får tillsammans 
med en detaljerad offert. När vi känner oss klara startas 
tillverkningen av ditt nya kök.

Tillverkning och leverans
Alla våra kök är skräddarsydda. När alla moduler är 
tillverkade packas de omsorgsfullt och levereras till 
dig den dag vi kommit överens om.  
 
Uppföljning
Vi gör alltid en uppföljning av våra köksprojekt, att 
vi har levererat det du har förväntat dig och att allt 
fungerar som det ska. Och självklart det viktigaste av 
allt, att du är nöjd!

Vår process
När du anlitar oss får du en egen kontaktperson 
som ansvarar för ditt projekt, och följer dig hela 
vägen från mått till leverans. Vi utgår från dina 
behov och önskemål och tillsammans diskuterar 
vi oss fram till de lösningar som passar just dig.

www.funktionskok.se


