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LÅGER
Generelle råd
Generelt gælder det for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med skuremidler, opløsningsmidler eller
alkohol ikke må anvendes, da dette vil ridse lågens overflade. Skuresvampe, nylonsvampe og ståluld må
heller ikke anvendes, da dette vil have samme effekt som skuremidler.
Vær opmærksom på at farvede pletter bør fjernes med det samme uanset lågetype, da det kun i
begrænset omfang er muligt at fjerne pletter, der har fået lov til at tørre ind over længere tid.

Folie, matte
Lågen rengøres med en ren og blød bomulds- eller microfiberklud. I forbindelse med den daglige
rengøring anbefaler vi kun at gøre brug af helt almindelig rengøringsmidler uden tilsatte farvestoffer
såsom opvaskemiddel uden sulfo, flydende AJAX eller lignende.
Benyt aldrig slibende rengøringsmidler såsom skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lignende, da disse vil
ridse lågens overflade.

Folie, højglans
Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre højglansoverflader med en ren og blød
bomulds- eller microfiberklud. Ved vanskeligere pletter kan det være nødvendigt at bruge en fugtig
bomulds- eller microfiberklud, opvredet i vand tilsat ufarvet opvaskemiddel uden sulfo. Overfladen
aftørres efterfølgende med en ren og tør bomulds- eller microfiberklud. Vær særlig opmærksom på at de
anvendte rengøringsklude er fuldkommen rene, da eventuelle sand-/støvkorn kan ridse overfladen.
Benyt aldrig slibende rengøringsmidler såsom skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lignende, da disse vil
ridse lågens overflade.

Laminat (højtrykslaminat)
Lågen rengøres med en ren og blød bomulds- eller microfiberklud. I forbindelse med den daglige
rengøring anbefaler vi kun at gøre brug af helt almindelig rengøringsmidler uden tilsatte farvestoffer
såsom opvaskemiddel uden sulfo, flydende AJAX eller lignende.
Ved vanskeligere pletter kan der bruges en opløsning af klorin og vand, start altid med en meget tynd
opløsning. Sørg for grundig aftørring og god udluftning.
Eventuelle trækanter vedligeholdes på samme måde som en træbordplade. Rens først grundigt med et
fedtopløsende grundrensemiddel, tør efter med en ren og fugtig klud. Trækanten smøres med et tyndt
lag bordpladeolie med en lille pensel, undgå at få olien på laminaten. Efter få minutter aftørres
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overskydende olie med en ren klud. Hvis træet rejser sig (altså får en lidt ru overflade), så slib
overfladen let med fin sandpapir (korn 220). Pas igen på med ikke at ramme laminaten.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: vinylvask

Malede, matte
I forbindelse med den daglige rengøring anbefaler vi brugen af en ren og blød bomulds- eller
microfiberklud opvredet i lunket vand. Tør efter med en ren og tør klud. Til den lidt grundigere rengøring
kan du bruge en mild sæbeopløsning, evt. sæbespåner, dog ikke sulfo. Herefter tørres også efter med en
ren og tør klud. Vær særlig opmærksom på at de anvendte rengøringsklude er fuldkommen rene, da
eventuelle sand-/støvkorn kan ridse overfladen. Undgå ammoniakholdige rengøringsmidler, da disse
risikerer at gulne lågen.

Malede, højglans
Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre højglansoverflader med en ren og blød
bomulds- eller microfiberklud. Ved vanskeligere pletter kan det være nødvendigt at bruge en fugtig
bomulds- eller microfiberklud, opvredet i vand tilsat ufarvet opvaskemiddel uden sulfo. Overfladen
aftørres efterfølgende med en ren og tør bomulds- eller microfiberklud. Vær særlig opmærksom på at de
anvendte rengøringsklude er fuldkommen rene, da eventuelle sand-/støvkorn kan ridse overfladen.

Finer
I forbindelse med den daglige rengøring anbefaler vi brugen af en ren og blød bomulds- eller
microfiberklud opvredet i lunket vand. Tør efter med en ren og tør klud. Til den lidt grundigere rengøring
kan du bruge en mild sæbeopløsning, evt. sæbespåner, dog ikke sulfo. Herefter tørres også efter med en
ren og tør klud. Rengør altid lågen i træets åreretning.
Olierede finerlåger skal behandles med olie efter behov. Påfør lågen et tyndt lag olie med en ren klud, tør
den overskydende olie af efter et par minutter. Rengør altid lågen i træets åreretning.
Lakerede finerlåger har ikke behov for yderligere behandling.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: oliepleje, hvid eller natur

Linoleum
Daglig rengøring foretages med en ren og blød bomulds- eller microfiberklud og lunkent vand. Snavsede
overflader rengøres med en klud, der er opvredet i en mild sæbeopløsning, som omgående skal tørres
efter med en ren tør klud. Grundigere rengøring foretages med midler specielt beregnet linoleum.
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Eventuelle trækanter vedligeholdes på samme måde som en træbordplade. Rens først grundigt med et
fedtopløsende grundrensemiddel, tør efter med en ren og fugtig klud. Trækanten smøres med et tyndt
lag bordpladeolie med en lille pensel, undgå at få olien på linoleumen. Efter få minutter aftørres
overskydende olie med en ren klud. Hvis træet rejser sig (altså får en lidt ru overflade), så slib
overfladen let med fin sandpapir (korn 220). Pas igen på med ikke at ramme linoleumen.
Benyt aldrig slibende rengøringsmidler såsom skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lignende, da disse vil
ridse lågens overflade. Universalrengøringsmiddel er heller ikke egnet til regelmæssig rengøring af
linoleum, da det udtørrer linoleumen.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: vinylvask
Læder
Daglig rengøring foretages med en ren og blød bomulds- eller microfiberklud og lunkent vand. Snavsede
overflader rengøres med en klud, der er opvredet i en mild sæbeopløsning, som omgående skal tørres
efter med en ren tør klud. Grundigere rengøring foretages med midler specielt beregnet læder.
Eventuelle trækanter vedligeholdes på samme måde som en træbordplade. Rens først grundigt med et
fedtopløsende grundrensemiddel, tør efter med en ren og fugtig klud. Trækanten smøres med et tyndt
lag bordpladeolie med en lille pensel, undgå at få olien på læderet. Efter få minutter aftørres
overskydende olie med en ren klud. Hvis træet rejser sig (altså får en lidt ru overflade), så slib
overfladen let med fin sandpapir (korn 220). Pas igen på med ikke at ramme læderet.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: bivoks
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BORDPLADER
Laminat / kompaktlaminat
Laminatbordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse, de er meget modstandsdygtige over for
almindelig brug i køkken, bad, mm.
Til den daglige rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud. Grundigere rengøring kan
ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades
rester efter rengøringsmidlet. Undgå brug af skuremidler, ståluld samt slibende svampe, da de vil
mattere eller ridse laminaten.
Ved grundrengøring skal bordpladen først renses grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et
specielt laminat rensemiddel. Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud. Undgå for meget vand
og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.
Rengøring af eventuelle oliebehandlede trælister foretages efter behov, det er som regel nok at gøre
dette en gang årligt. Trælisterne slibes med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel eller en
klud. Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås.
Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone. Efterlakering med en god møbel lak anbefales ca. 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint
på oprindelige lakoverflade. Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske,
samt under og bag trælister undgås.
Dybere ridser eller skår i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med ”Color-fill”, som kan anskaffes i et
udvalg af farver.
En laminatbordplade tåler kun varme gryder/pander over ca. 120 grader celsius i meget kort tid.
Misfarvning fra overophedning er normalt ikke muligt at fjerne eller reparere, brug derfor altid
bordskånere til frasætning af varme gryder mv.
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Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger. Nedenfor er en guide til pletfjerning
på laminatbordplader.

Universalt
rengøringsmiddel

Vinduespudsemiddel, sprit

Fingeraftryk





Fedt, olie





Aftryk fra sko





Sod, nikotin



Tusch, blæk



Kaffe, te



Frugtsafter



Voksfarver, kuglepenne



Pletter fra

Benzin,
acetone





Spritpenne, mærkepenne





Lakfarver. lim*, graffiti





Læbestift, skosværte, voks

Spec. opløsningsmiddel,
graffittifjerner



Neglelak








Kalkholdig sæbe, kalkaflejringer**
Rustpletter***



*

Nogle lime og specielt hærdende 2-komponentslime kan ikke fjernes fra bordpladen, efter de er hærdede.

**

Kalkaflejringer og kalkholdig sæbe fjernes med 10%-eddike-syreopløsning. Såkaldte afkalkningspræparater skal
anvendes med stor forsigtighed, da de kan indeholde stærkt ætsende stoffer.

***

Citronsyreopløsning til pletter, der sidder godt fast.

Glem ikke ved enhver pletfjerning skal der altid eftervaskes med rigeligt vand tilsat opvaskemiddel og
tørres helt tørt.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: vinylvask og pletfjerner

Massivtræ
En massiv træbordplade skal de første 4 til 6 uger behandles 1-2 gange om ugen indtil pladen er mættet
af olie. Efterfølgende skal bordpladen behandles ca. hver 3 måned. Når bordpladen syner lidt mat i
overfladen er det tegn på at den igen trænger til olie.
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Til den daglige rengøring anbefales varmt vand og aftørring med en almindelig, opvredet klud. Undgå
brug af skurepulver samt opvaskemiddel, da de of te vil mattere/udtørre den olierede overflade.
Ammoniakholdige (”salmiakholdige”) rengøringsmidler kan misfarve visse træsorter (f.eks. eg). Ståluld
kan også misfarve træ.
Grundrengøring og oliering af bordpladen bør ske 2-4 gange årligt. Rens først grundigt med et
fedtopløsende grundrensemiddel. Fjern derefter rensemidlet med rent vand og klud, og lad massiv træ
bordpladen tørre helt op, natten over. Eventuelle ridsede eller slidte områder slibes i træets
længderetning med fint sandpapir Korn 180-220. Om ønsket kan pudsningen suppleres med en polerende
svamp, f.eks. en nylonsvamp for at opnå en mere glat overflade. Pudsestøvet aftørres med en tør klud
evt. med en smule olie på. Herefter indsmøres bordpladen med olie, brugsanvisningen på den anvendte
olie følges. På grund af fare for udtørring ved kogesektioner og omkring vaske, er en omhyggelig
vedligeholdelse med olie omkring disse elementer ekstra vigtigt.
Oliebehandlede trælister vedligeholdes som bordpladen. Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vask, samt under og bag trælister undgås.
Brug først varmt vand, almindelig rengøringsmiddel eller grundrens ved behandling af pletter. Hvis dette
ikke er tilstrækkeligt, så slib det skadede eller plettede område med sandpapir og af slut med oliering
som beskrevet oven for.
Alt afhængig af træsorten kan massivtræ være præget af knaster, kisel svindrevner, vindridser,
farvenuancer eller åretegninger, som ikke er fejl ved træet, men blot naturlige aftegninger og særpræg af
grenenes forankringer i træstammen. I overfladen vil der desuden over tid kunne opstå nogle
“ridser/revner”, som er naturlige forekomster, og som evt. kan forsegles med voks.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: trærens, oliepleje (hvid eller natur), pletfjerner, træsæbe (hvid eller
natur)

Kompositsten
Da overfladen på en kompositstens bordplade er lukket, så er det ikke nødvendigt at mætte bordpladen,
som det er med granit. Hvis overfladen fremstår mat og kedelig, så kan man dog med fordel påføre
pladen stenolie som efterfølgende poleres.
De fleste former for rengøringsmiddel kan anvendes på granit, som f.eks. sæbespåner, brun sæbe og
opvaskemiddel. Ved kalkdannelse anvendes flydende skurepulver til afrensning. Rengøringsmidler som
afkalkningsmidler, klorin, sprit mm. skal altid fjernes omgående fra bordpladen med en opvredet klud. De
må aldrig ligge i længere tid på bordpladen, da det kan skade overfladen.
Kompositsten tåler i nogen udstrækning frasætning af varme gryder. Der kan dog opstå et såkaldt
kuldechok mellem den varme gryde og det kolde bord. Hvis man vil sikre sig mod skader i denne
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forbindelse, så anbefaler vi at sætte gryden fra på den del af kogepladen der ikke er i brug eller på en
bordskåner.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: stenvask

Granit
De fleste former for rengøringsmiddel kan anvendes på granit, som f.eks. sæbespåner, brun sæbe og
opvaskemiddel. Ved kalkdannelse anvendes flydende skurepulver til afrensning. Rengøringsmidler som
afkalkningsmidler, klorin, sprit mm. skal altid fjernes omgående fra bordpladen med en opvredet klud. De
må aldrig ligge i længere tid på bordpladen, da det kan skade overfladen.
Granit skal løbende vedligeholdes ved at tilføre granitten fedtstof, for at få en mere fedtafvisende
overflade. Vi anbefaler brug af stenolie, alternativt kan vand med sæbespåner anvendes. Pladerne kan
blive lidt mørkere med tiden og efter oliering af pladerne.
Granit tåler i nogen udstrækning frasætning af varme gryder. Der kan dog opstå et såkaldt kuldechok
mellem den varme gryde og det kolde bord. Hvis man vil sikre sig mod skader i denne forbindelse, så
anbefaler vi at sætte gryden fra på den del af kogepladen der ikke er i brug eller på en bordskåner.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: stenvask

Linoleum
Den daglige rengøring foretages med en ren og blød bomulds- eller microfiberklud og lunkent vand.
For løbende at vedligeholde plejen af overfladen linoleumspleje anvendes med jævne mellemrum. Ved
kraftigere tilsmudsning anvend et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning. Skyld efter med
rent vand. Påfør herefter klar-til-brug linoleumspleje.
For at forhindre fastsiddende pletter skal der anvendes bordskånere under blomsterpotter, vaser, kopper
mv. Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at hindre dem i at
trænge ned i materialet. Overfladen skal rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand. Hvis
ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med
klar-til-brug linoleumspleje i forholdet 0,5 dl. til 1 l. vand i ca. 5 minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt
med en svamp, klud eller lignende. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud.
Rengøring af eventuelle oliebehandlede trælister foretages efter behov, det er som regel nok at gøre
dette en gang årligt. Trælisterne slibes med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel eller en
klud. Vær opmærksom på ikke at ramme linoleumen.
Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone. Efterlakering med en god møbel lak anbefales ca. 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint
på oprindelige lakoverflade. Vær opmærksom på ikke at ramme linoleumen.
Anbefalet rengørings-/plejeprodukt: vinylvask
www.nygammelt.dk
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Corian® / FormaCor
Corian® er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud. I den daglige
rengøring er det nok at tørre Corian® af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes
med vand og flydende opvaskemiddel.
Grundrengøring bør ske af og til. Hele overfladen bør rengøres, for at glansen skal forblive jævn. Brug et
rengøringsmiddel med mild slibeeffekt. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde
cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde klude. Hvis du bliver utilfreds med
glansen eller hvis finishen er blev et ujævn, kan du altid oppolere overfladen af Corian®. En mat
overflade er dog lettere at fastholde i jævn glans.
Ved fjernelse af pletter forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild
skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser. Undgå grove skuresvampe i den daglige
rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen skal kun bruges til at fjerne svært
vanskelige pletter. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen som er
behandlet, får en jævn glans ved at følge proceduren for grundrengøring.
Pletter som tusch, kuglepen, etc. vaskes let bort med husholdningssprit eller som forklaret under
pletfjernelse.
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens og lignende), skal
straks skylles af med vand og opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes
med neglelakfjerner (uden acetone), og skylles efterfølgende med rent vand. Hvis skaden ikke opdages
umiddelbart, eller hvis overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks. fra en utæt
beholder), kan det være nødvendig at få en bordpladetekniker ud og rette op på skaden. Brug aldrig Cillit
Bang på din Corian® bordplade.
Vær forsigtig med varme, sæt ikke varme gryder direkte af på Corian® bordpladen. En varm gryde kan
skade bordpladen, brug derfor altid bordskåner.
Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Corian® vaske, det forhindrer at overfladen
skades.

Ceramic
Ceramic er stort set ikke absorberende over for væsker og er derfor yderst praktisk og nemt at
vedligeholde. Da overfladen er lukket er tilførsel af olie eller lignende ikke nødvendigt.
Bordpladen aftørres med en blød klud opvredet i rent varmt vand. Rengøringsmidler som afkalkningsmidler, klorin, sprit mm. skal altid fjernes omgående fra bordpladen med en opvredet klud. De må aldrig
ligge i længere tid på bordpladen, da det kan skade overfladen.
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Ceramic tåler meget høje temperaturer, hvorfor varme gryder og pander således kan tages af kogezonen
og stilles direkte på bordpladen. Det anbefales dog ikke, at pladen udsættes for varme over 1.100
grader.

Stål
Stål er et meget hygiejnisk og slidstærkt materiale, som er modstandsdygtigt over for mange af de syrer
og væsker, som anvendes til madlavning og i husholdningen. Ved daglig brug kan det ikke undgås, at der
kommer ridser i pladen, men det er at sammenligne med den patina, der kommer på en træbordplade.
Den daglige rengøring foretages med sæbevand på en hårdt opvredet klud og der tørres efter med en tør
klud. Udtørrede rester bør aldrig skrabes væk, men opløses med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
Undgå at anvende skurecreme eller andre slibemidler, da disse vil ridse overfladen. Eventuelle
kalkaflejringer kan fjernes med eddikeopløsning eller andet ikke ætsende afkalkningsmiddel. Sprit,
blegemidler, fortynder og lignende bør aldrig bruges, da det kan give skjolder.
Med jævne mellemrum (1-2 gange om måneden) bør pladen behandles med et specialprodukt, som er
beregnet til at rengøre og imprægnere stålbordplader. Herved lægges en hinde på bordpladen, så fedtede
fingre og andet snavs ikke ses så tydeligt. Der efterpoleres med en tør, blød klud.
Ved varmepåvirkning kan stålet udvide sig, så den underlimede MDF plade løsnes fra stålet. Der er
ligeledes risiko for at stålet misfarves ved for høje temperaturpåvirkninger. Derfor skal det undgås at
sætte varme genstande så som gryder direkte på bordpladen. Brug altid en bordskåner.
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VASKE
Stålvaske
Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres
med skurepulver eller specialprodukter der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efter
lade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.
Silgranit® vaske
Til den daglige rengøring af en Silgranit® køkkenvask er en fugtig klud tilstrækkelig. Kalkpletter kan
fjernes med almindelig eddike eller andre skånsomme husholdningsmidler. Genstridige pletter kan fjernes
fra Silgranit® køkkenvasken ved at skrubbe let hen over pletterne med den grove side af en
rengøringssvamp.
Corian® vaske
Trin 1: normal rengøring (se rengøringsvejledning under bordplader).
Trin 2: brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp.
Trin 3: fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det stå i
nogle timer, eller natten over. Vask med en børste, skyl og tør af.
Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Corian® vaske, det forhindrer at overfladen
skades.
Emaljerede vaske
Emaljerede vaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken
rengøres med lige dele klorin og vand. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler, da disse vil ridse emaljen.
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PLEJEPRODUKTER
Nygammelt Køkken 2016

Alle vores plejeprodukter kan købes i vores showroom på Amager, evt. forsendelse koster 149,00 kr.
(tillæg for flere produkter end 1 stk.).

Stenvask
Universal rengøring til alle stenoverflader i køkken og bad
Emballagestørrelse: 1 liter
108,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

Trærens
Effektiv dybderengøring af alle træoverflader
Emballagestørrelse: 1 liter
95,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk
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Vinylvask
Plejende rengøring til vinyl, linoleum og laminat overflader
Emballagestørrelse: 1 liter
89,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

Oliepleje, hvid
Vask, pleje og forsegling af oliebehandlet træ
Emballagestørrelse: 1 liter
149,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

Oliepleje, natur
Vask, pleje og forsegling af oliebehandlet træ
Emballagestørrelse: 1 liter
139,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk
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Pletfjerner
Specialprodukt til behandling og fjernelse af pletter
Emballagestørrelse: 0,2 liter
95,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

Træsæbe, hvid
Brugsklar træsæbe til vedligeholdelse og beskyttelse
Emballagestørrelse: 0,75 liter
79,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

Træsæbe, natur
Brugsklar træsæbe til vedligeholdelse og beskyttelse
Emballagestørrelse: 0,75 liter
79,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

www.nygammelt.dk

14

Bivoks
Grundbehandling og pleje af træ- og læderoverflader.
Emballagestørrelse: 0,23 liter
105,00 kr. inkl. moms
Se flere produktinformationer og anvendelsesbeskrivelse på
www.nygammelt.dk

KONTAKTINFORMATIONER
Nygammelt Køkken
Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup
Telefonnummer: 38 79 16 14
Mail: info@nygammelt.dk
www.nygammelt.dk
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