BESTÄLLNINGSLISTA

Köksförnyelse

LÄGENHETSNUMMER:

Välj ditt nya kök
Välj vilken modell och färg på lucka du önskar, samt vilket handtag
och bänkskiva genom att kryssa i rutan vid det alternativ du valt.

Köksförnyelse
1. LUCKOR, välj modell

2. FÄRG, luckor

EMMA, slät
lackerad med lätt
profilerad kant

MINNA, slät med
fasettslipad kant

LINA, spårfräst
lackerad med lätt
profilerad kant

4. BÄNKSKIVOR, laminat

Snövit

Antikvit

Pärlgrå

Lindblomsgrön

3. HANDTAG

Vid beställning av endast bänkskiva, se Personligt Plusval

Concrete Effect
Grå 41

Light Grey Concrete
Concrete 40

Brazil Grå 50

Marble White
Grå 64

Terni, Rostfri look
128 mm

Arild
128 mm

VS-C, Rostfri look
128 mm

Knopp 401, Krom

Knopp 401, Tenn

Malen, Tenn
128 mm

3922 Skål, Tenn

3922 Skål, Krom

Dark Grey Marble
Grå 63

Light oak
Trä 24

Ja, bänkskivan skall ingå i beställningen av köksförnyelsen.
Nej, bänkskivan skall inte ingå i beställningen.

INGÅR ALLTID

Går endast att beställa i samband med köksförnyelse, säljs inte separat

BÄNKPROFIL I ALUMINIUM
Stilfull list som förlänger livslängden
på bänkskivan. Monteras på bänkskivans kant mot spis där tekniskt
möjligt.

10x10 cm

SNYGGT OCH FRÄSCHT
MED BÄNKSKÅPSINSATS
Läggs på botten i diskbänkskåpet;
lättstädat och vattensäkrat.
Monteras där tekniskt möjligt.

5. KAKEL

10x30 cm

Vit blank

Vit blank

Vit matt

Vit matt

7,5x15 cm, fasad kant, monteras enligt bilden

DÄMPADE GÅNGJÄRN PÅ
LÅDOR OCH LUCKOR

Vit blank

Ja, kakel skall ingå i beställningen av köksförnyelsen.

DEKORLIST
Sitter i underkant av köksskåp
eller i underkant av väggskåp

Nej, kakel skall inte ingå i beställningen.
Kakel går endast att beställa med köksförnyelse, säljs inte separat.
Färgavvikelser kan förekomma. Välkommen till vår utställning i vårt kundcenter på Häradsgatan 1. Vardagar mellan 8.00–16.00, lunchstängt 11.30-12.30

LÅDINSATS
Med lättgående lådor.

GRYTHURTS
Där möjlighet finns

Tack för din ansökan
Modexa tillverkar köksluckor, bänkskivor och lådor, måttbeställt efter just ditt kök. Företagets filosofi är ansvarsfull
renovering, vilket grundar sig på fyra hållbarhetsaspekter, social, miljö, kvalitet och ekonomi. Därför kommer ditt nya
kök från Modexa att monteras på befintliga stommar.
Med hjälp av Modexas köksväljare på vår hemsida, molndalsbostader.se, designar du ditt eget kök. Här ser du vilka
nya köksluckor du kan välja och själv sätta ihop din favoritkombination av färg, bänkskivor, kakel och beslag efter dina
önskemål. Vi har även en köksutställning i vårt kundcenter på Häradsgatan 1. Öppet vardagar 8.00–16.00, lunchstängt
11.30-12.30.
Standarden höjs i ditt kök och medför en generell standardhöjande månadskostnad på 55 kr som är permanent
oavsett vem som har kontraktet, samt en uträknad Plusvalskostnad som betalas av under 72 månader. Om du väljer
att göra Plusval för kakel blir kostnaden 115 kr per månad i 72 månader. Observera att de delar som ingår i
köksförnyelsen inte kan väljas separat (undantaget bänkskiva).

Så här går det till
Vecka 1 - 2

Startvecka. Ditt kök har blivit uppmätt av Modexa som ska
tillverka ditt kök. Mölndalsbostäder återkopplar med ett prisförslag
som du godkänner.

Vecka 3 - 4

Under dessa veckor tillverkas köket. Vi kommer därför inte
att arbeta i din lägenhet just nu.

Vecka 5		

Modexa kontaktar dig för att berätta mer i detalj om vad som
kommer att göras i ditt kök och när.

Låt dröm
m
bli verkl en
ighet

Inför montaget är det viktigt att du tömt alla lådor
och skåp samt plockat bort föremål från bänkskivorna!

Vecka 6		

Här börjar det hända grejer. Modexa kommer nu att börja arbeta i ditt kök betydligt
mer denna och nästkommande vecka. Gamla luckor och lådor plockas ner.

Vecka 7		

Slutfasen - Färdigställandet. Vi sätter upp dina nya köksluckor och fixar de sista detaljerna.
Nu är Modexa och Mölndalsbostäder klara och lämnar med varm hand tillbaka ditt kök.
Vi önskar dig många trevliga stunder i ditt nya fina kök.

När arbetet är färdigt justeras din hyra.
Vi hoppas att du är riktigt nöjd!

Viktig information inför ditt Plusval
Nu har du tagit ett steg närmare till att ge din lägenhet den där extra känslan.
För att din köksförnyelse med Plusval ska genomföras på bästa sätt måste vi hjälpas åt.
Vänligen tänk på att:
- Allt allt som står på bänkskivorna ska du plocka undan, alla lådor och skåp ska tömmas.
- Vid byte av luckor, glöm inte ställa fram diskmaskinens skåpslucka om sådan finns vid montering.
- Vid byte av köksblandare ska du tömma skåpet under diskbänken.
- Vi lämnar ingen hyresreduktion under eller efter tiden som ditt kök blir färdigt.
Bomkörning:
- Glöm inte att vara hemma på avtalad tid eller att inte låsa extralåset om det finns.
- En bomkörning innefattar även om det finns saker kvar i skåp och lådor som hindrar att arbetet kan utföras.
Uppstår bomkörning debiteras du som hyresgäst en kostnad på 1 500 kr.
Då Plusval inte gäller:
- För dig som hyr i 2:a hand, servicelägenheter, kooperativa hyreslägenheter, vid hyresskulder, LSS-boende samt
på våra äldreboenden.
Bindande beställning:
Din Plusvalsbeställning är bindande när du tackat ja till oss.

Under insta
llationen
blir det lite
dammigt
och
rörigt. Vi b
er dig ha
överseend
e med dett
a.
Tack!

Kontakt:
Kundcenter, 031 - 720 84 00 vardagar 8.00–16.00, lunchstängt 11.30-12.30
plusval@molndalsbostader.se
Med vänlig hälsning
Mölndalsbostäder
KONTAKTUPPGIFTER OCH BESTÄLLNING
För- och efternamn:

Husdjur: Ja

Nej

Hantverkarna får gå in med huvudnyckel vid mätning och
installation (detta kan ske vid flera tillfällen):
Lägenhetsnummer:

Ja

Adress:

Ort:				

Nej
Datum:

Underskrift, kontraktsinnehavare 1:
Telefon:

Underskrift, kontraktsinnehavare 2:

E-post:

Mölndalsbostäder AB | Box 163, 431 22 Mölndal | Besöksadress: Häradsgatan 1 | kundcenter@molndalsbostader.se | molndalsbostader.se | 031-720 84 00
Reservation för ev prisjusteringar och feltryck. Godkänd och förhandlad med hyresgästföreningen.

