Nygammelt
skift ikke køkken

skift køkkenlåger

Nye køkkenlåger,
skuffer, bordplade mv.

NEMT,
HURTIGT
OG BILLIGT

PROFESSIONEL KØKKENRENOVERING SIDEN 1985
VI RENOVERER DIT KØKKEN PÅ 1 DAG

SKIFT IKKE KØKKEN - SKIFT KØKKENLÅGER

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN RENOVERING
√
√
√
√

Du sparer penge - det koster ca. halvdelen af et helt nyt køkken
Du sparer tid - det tager kun 1 dag
Du undgår rod i flere uger - da der ikke skal foretages en nedrivning
Du skåner miljøet - da fungerende elementer genbruges

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE OS SOM LEVERANDØR
√
√
√
√

Vi har 30 års erfaring i køkkenbranchen
Vi har Danmarks største udvalg
Vi leverer skræddersyede løsninger
Vi er fleksible og servicemindede

VI RENOVERER ALT SYNLIGT I DIT KØKKEN
√
√
√
√

køkkenlåger
skuffefronter
nye skuffer
greb

√
√
√
√

emhættereol
lyslister
bordplade
vaske

√
√
√
√

ekstra skabe
sokkelbeklædning
dækplader
og meget mere ...

FÅ ET UFORPLIGTENDE KONSULENTBESØG
Hos Nygammelt har du altid mulighed for at få et gratis og uforpligtende
konsulentbesøg. Overvej hvilke lågetyper du godt kunne tænke dig.
Hvordan skal det visuelle udtryk i køkkenet være? Enkelt, minimalistisk,
varmt, romantisk, farverigt? Udvælg to-tre lågetyper som falder i din
smag - og som du godt kunne tænke dig at konsulenten tager med
hjem til dig. Hvis du overvejer at bordpladen også skal skiftes, så er det
også her en god ide at overveje materialer, farver mv., så konsulenten
kan medbringe prøver ud fra dine ønsker.
Når du har gjort dig ovenstående overvejelser, så ring til os på 38 79 16 14
og aftal dato og tidspunkt for et gratis og uforpligtende konsulentbesøg.
Inden konsulentbesøget er afsluttet vil du modtage et skriftligt tilbud på
hvad renoveringen af netop dit køkken, bad eller garderobe vil komme
til at koste.

LÅGER TIL KØKKEN, BAD OG GARDEROBE
Alle vores låger er egnet til både køkken, bad og garderobe. Samtlige låger og skuffefronter produceres efter mål.
Dette betyder at vi kan levere nye fronter til alle køkkentyper.
Vores lågesortiment er så omfattende, at vi desværre ikke kan vise alle mulighederne i denne brochure, men alle
mulighederne kan ses på vores hjemmeside: www.nygammelt.dk og i vores showroom på Fuglebækvej i Kastrup.

FOLIE
Folielåger er bestående af en MDF-plade, som er pålagt en kraftig folie. Denne lågetype er kendetegnet ved at
være praktisk, slidstærk og prisvenlig. Lågen føres i mange forskellige foliefarver og profiler. Foliefarve og profiler kan
selvfølgelig kombineres efter eget ønske.

FARVER

hvid

æggeskal

hvidkalket

konge eg

hvidbejset eg

bøg

natur eg

lys valnød

hvid højglans

sort højglans

PROFILER

glat

3-spor

spinell

ametyst

diamant

petit safir

petit romantik

romantik

krystal

opal

se flere farver og profiler på www.nygammelt.dk

HØJTRYK
En kraftig højtrykslaminat bliver pålagt en spånplade med trækanter under højt tryk (deraf navnet), og dette gør denne
lågetype til en af de stærkeste låger der findes. Lågen føres i 14 standardfarver. Lågen kan både leveres glat (hvor
trækanterne er synlige hele vejen rundt om lågen) og som grebsfri (hvor træet også er synligt i gribelisten). Lågen føres i
20 klassiske og moderne standardfarver. Der kan vælges mellem alle gængse træsorter til lågens kant. Farver og træsorter
kan selvfølgelig kombineres efter eget ønske.

standard hvid, F0001
m/eg

antique white, F7932
m/mahogni

folkestone, F7927
m/mahogni

mouse, F7928
m/valnød

storm, F7912
m/ask

pale gold, F7882
m/valnød

opal, F2966
m/sort eg

tahiti, K1394
m/ask

spectrum red, F7845
m/sort eg

diamond black, F2253
m/ahorn

eg

se flere højtrykslåger på www.nygammelt.dk

MALET
Den malede låge er lavet af MDF-plader, som grundes og derefter sprøjtelakeres gentagne gange. Lågen har en lækker
overflade, og er meget ensartet på alle flader. Der kan vælges mellem glatte låger, låger med profiler og grebsfrie låger,
et utal af farver (indenfor NCS-farveskalaen) samt om lågen skal være mat eller højglans.

glat låge
hvidmalet, 16 mm

grebsfri
hvidmalet, 22 mm

jasmin
hvidmalet, 16 mm

skagen
hvidmalet, 16 mm

glat låge
sortmalet, 16 mm

se flere malet låger på www.nygammelt.dk

KØKKENRENOVERING
DET TAGER KUN 1 DAG

PRODUKTVALG
lågetype:
hvidmalet højglans, grebsfri
bordplade: laminat 0328
m/multiplex kant i wenge

FØR

EFTER

LINOLEUM
Linoleumslåger er særligt kendt for deres slidstyrke, kvalitet og smukke matte overflade. Lågen er let at vedligeholde
og har en overflade, der holder pletter og ridser væk. Lågen består af en MDF-kerne, trækanter og 2 mm tyk linoleum.
Lågen kan både leveres glat (hvor trækanterne kun er synlige fra siden) og som grebsfri (hvor træet også er synligt i
gribelisten). Lågen føres i 20 klassiske og moderne standardfarver. Der kan vælges mellem alle gængse træsorter til
lågens kant. Farver og træsorter kan selvfølgelig kombineres efter eget ønske.

mushroom
4176

almond
4168

ash
4132

jeans
4140

carbon
4171

pearl
4157

peeble
4175

charcoal
4166

pewter
4155

nero
4023

eg

se flere linoleumslåger på www.nygammelt.dk

FINER
Finerlågen består af en spånplade pålagt med 0,6 mm træfiner. Fineren kan leveres med forskellige overfladebehandlinger. Fælles er det dog, at en finerlåge altid har en lækker finish. Lågen kan leveres i mange forskellige træsorter. Den
kan også leveres i sort malet askefiner, således du har en malet overflade med synlige træstrukturer. Lågen kan både
leveres som glat og som grebsfri.

ahorn
sæbe lud lak

ask
klar lak

teak
klar lak

eg
klar lak

mahogni
klar lak

ask
hvidtonet

bøg
lud lak (ru overflade)

valnød
klar lak

eg
sæbe lud lak

sort eg
pigmenteret

se flere finerlåger på www.nygammelt.dk

BORDPLADER
Indenfor de fleste bordpladetyper har vi to forskellige produktlinier: pro og rati. Indenfor begge linier finder man kvalitetsbordplader. Pro-sotimentet består af alle klassiske og moderne muligheder indenfor bordplader og vaske. Der findes også
et utal af muligheder for at designe bordpladen til netop din stil med multiplex kant, stålkant, trækant mv. Rati-sortimentet
har et mere begrænset udvalg, det betyder til gengæld at sortimentet bliver lagerført hos vores leverandører, og derfor
kan leveres til en billigere pris.
Vores bordpladesortiment er så omfattende, at vi desværre ikke kan vise alle mulighederne i denne brochure, men alle
mulighederne kan ses på vores hjemmeside: www.nygammelt.dk.

MASSIVT TRÆ, PRO
ask, lys
hårdhed: 760

eg (europæisk)
hårdhed: 690

ahorn (europæisk)
hårdhed: 830

valnød (amerikansk)
hårdhed: 720

bøg, letdampet
hårdhed: 780

pasific walnut
hårdhed: 1380

jatoba
hårdhed: 1387

kirsebær (amerikansk)
hårdhed: 530

teak
hårdhed: 450

wenge
hårdhed: 1200

valnød (europæisk)
hårdhed: 720

bambus
hårdhed: 1100

sort eg
hårdhed: 690

sipo mahogni
hårdhed: 670

merbau
hårdhed: 780

se flere træsorter på www.nygammelt.dk

MASSIVT TRÆ, RATI
ask, natur
hårdhed: 760

bøg, letdampet
hårdhed: 780

eg (europæisk)
hårdhed: 690

valnød (amerikansk)
hårdhed: 720

mahogni
hårdhed: 670

se flere træsorter www.nygammelt.dk

FORKANTER TIL MASSIVT TRÆ
profil 33
pro og rati

profil 35
pro og rati

profil 53
pro

profil 55
pro

sargkant 30/60 mm
pro og rati

se flere forkanter på www.nygammelt.dk

LAMINAT, PRO
verona lysegrå
0150

terrano
0238

le latté
0309

merino dark
0627

black pearl
0752

lava dust
1936

mika nero
3329

country oak
4211

metallin
4836

sandstorm
5984

virvarr white
6943

anthracite peru
7646

korn hellgrau
7920

tula bronze
8344

astral quartz
8345

se flere laminatfarver på www.nygammelt.dk

FORKANTER TIL LAMINAT, PRO
multiplex, wenge
overlamineret

multiplex, valnød
overlamineret

multiplex, ahorn
overlamineret

børstet alukant
påsat

trækant, profil 45
overlamineret

se flere forkanter på www.nygammelt.dk

LAMINAT, RATI
blocked dark walnut
0318

colmar oak
0520

vibrant jacaranda
0535

pink granite
0710

aries black
0712

kashmir granite
0720

jura stone black
0725

aires brown
0737

quartz stone
0756

vintage nest
0782

se flere laminatfarver på www.nygammelt.dk

GRANIT, PRO
rosa beta

shiva kashi

nero africa

black galaxy

nero assoluto

se flere granitfarver på www.nygammelt.dk

KOMPOSITSTEN, PRO
brilliant white

crystal royal

sonora

gobi grey

starlight black

se flere kompositstensfarver på www.nygammelt.dk

KOMPOSITSTEN, RATI
classic ice

classic beige

classic dark grey

classic black

classic night

se flere kompositstensfarver på www.nygammelt.dk

KØKKENRENOVERING
DET TAGER KUN 1 DAG

EFTER

PRODUKTVALG
lågetype: folie, hvid højglans
greb: mallorca, stål, str. 128
bordplade: hvidolieret ask, massivt træ, rati

FØR

VASKE
Indenfor de fleste bordpladetyper har vi to forskellige produktlinier: pro og rati. Hvis man ønsker en underlimet, planlimet eller underfræset vask og man har valgt en bordplade fra pro-sortimentet, så skal man vælge en vask fra prosortimentet. Har man valgt en bordplade fra rati-sortimentet skal man vælge en vask fra rati-sortimentet. Vores nedfældningsvaske kan benyttes indenfor begge produktlinier.
Vores vaskesortiment er så omfattende, at vi desværre ikke kan vise alle mulighederne i denne brochure, men alle
mulighederne samt mål og priser kan ses på vores hjemmeside: www.nygammelt.dk.
VVS-LØSNING: Ved udskiftning af bordplade kræver vi at tilslutning af vand er afmonteret. Vi tilbyder en standard
VVS løsning, såfremt du ikke ønsker at udføre arbejdet selv. En standard VVS løsning indbefatter at vi står for både
afmontering og påmontering. Vi står samtidig også for koordineringen med VVS’eren omkring monteringsdatoen.

VASKE, PRO (underlimede)

intra A500

intra horizon 615 SHF

intra A480 B1

franke SKX 621

blanco dalago 6

blanco claron 500

blanco metra 5S

se flere pro vaske på www.nygammelt.dk

VASKE, RATI (underlimede)

RV 1

RV 10

RV 3

RV 13

RV 15

RV 12

RV 16

se flere rati vaske på www.nygammelt.dk

VASKE (nedfældede)

classic (480x340)

intra juvel (480x340)

intra juvel A480 B1

intra juvel UNI100DL

se flere nedfældningsvaske på www.nygammelt.dk

BLANDINGSBATTERIER

børma lux A1

børma lux A2

fm mattsson 9000E 3

skanmix

se flere blandingsbatterier på www.nygammelt.dk

KØKKENRENOVERING
PRODUKTVALG
lågetype: folie, hvid m/afrundede kanter
greb: konisk cirkel, str. 128
bordplade: ikke skiftet

DET TAGER KUN 1 DAG

FØR

EFTER

GREB

design cirkel
ræling
bermuda

porto
mallorca

v-greb

lissabon
madrid

bøjle

new york
konisk cirkel

cirkel

Grebet er i høj grad med til at bestemme køkkenets udtryk. Grebet giver den sidste finish til dit køkken. Kan du lide det
enkelte, det moderne, det klassiske, det romantiske eller det gammeldags - så har du med valg af greb, muligheden
for at fuldende det ønskede look i køkkenet.

se flere greb på www.nygammelt.dk

SKUFFER
Skuffer bruges i dag mere og mere i moderne køkkener. Bare fordi du vælger en køkkenrenovering frem for et helt nyt
køkken, så behøver du ikke at undvære denne trend. Vi leverer nye skuffesektioner i skabe som før har fungeret med en
låge. Vi skifter naturligvis også fronter på eksisterende skuffer, som er så funktionsdygtige, at det ville være overflødigt at
skifte dem ud. Skuffefrontens udseende er naturligvis bestemt ud fra den lågetype du vælger. Skuffefrontens (og dermed
skuffens) størrelse bestemmes af dig. Hvad gør sig bedst i køkkenet, en skuffesektion med fem lave skuffer eller
en eller flere skuffesektioner med en lav skuffe foroven og to høje skuffer forneden? Fordelingen er som sagt op til dig,
men vi rådgiver naturligvis i denne forbindelse, så vi sikrer os at linjerne i køkkenet bliver fulgt og facaden ikke kommer til
at virke forstyrrende for øjet.
Blum, tandembox
▪ integreret softluk mekanisme
▪ fuldudtræk
▪ bæreevne 30 kg.

Blum, metabox
▪ ingen softluk mekanisme
▪ deludtræk
▪ bæreevne 25 kg.

Blum, tandembox
▪ integreret softluk mekanisme
▪ fuldudtræk
▪ bæreevne 30 kg.

BESTIKBAKKER
Vi har også bestikbakker, krydderibakker og
gummimåtter til dine nye skuffer. Vi tilpasser
størrelsen i det omfang det er muligt, så den
nye bestikbakke passer perfekt til den nye
skuffe.

FØR

PRODUKTVALG
lågetype: folie, hvid m/facet kanter
greb: design cirkel, str. 128
bordplade: ikke skiftet

DET TAGER KUN 1 DAG

KØKKENRENOVERING

EFTER

KØKKENRENOVERING
KØKKENRENOVERING
DET TAGER KUN 1 DAG

ONSDAG MORGEN KL. 9.00

ONSDAG EFTERMIDDAG KL. 15.00

HOVEDKONTOR
Fuglebækvej 2 C, 2770 Kastrup
telefon 38 79 16 14
info@nygammelt.dk
www.nygammelt.dk
åbningstider showroom
mandag-onsdag
10.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-13.00

AFDELING

