
SUPPORT

KJØKKEN
LEVERT &
MONTERT

Vi hjelper deg så langt du måtte ønske 
- hele veien fra kassa til ferdig montert kjøkken.



Har du et gammelt kjøkken som skal demonteres. Kan samarbeids
partnerne våre gjøre den jobben for deg.

Demontering av ditt gamle  
kjøkken

• Montering av alle skapstammer i henhold til tegning
• Montering av innmat, fronter/dører, ben, sokkel, dekklister/lyslister, 
• og håndtak/knotter
• Justering av fronter/dører
• Tilpasse/montere nødvendige foringer mellom skap – vegg
• Montering av benkeplate
• Utskjæring til platetopp og vask (krever produkt tilstede)
• Opprydning – støvsuge/feie kjøkkengulv, benkeplater og skap innvendig

Montering av kjøkken 
inkluderer følgende elementer:

Å bytte kjøkken er en stor beslutning og investering. Monteringen er både 
tidkrevende og omfattende, så la våre erfarne montører gjøre jobben for deg.
Vår samarbeidspartner Montera har stor erfaring på kjøkkenmontering og 
opptrer profesjonelt. De er også godt kjent med våre hvitevarer. Vi benytter 
rørlegger og elektriker på de oppgaver hvor dette kreves, slik at du er trygg 
på at installasjonen blir utført korrekt og profesjonelt.

Kjøkkenmontering



Vår samarbeidspartner har rørleggere, elektrikere og snekker
tjenester. Ta kontakt med butikk, så ordner vi det slik at vår 
 samarbeidspartner kommer hjem til dere for befaring og pristilbud 
på de tjenestene dere ønsker. 

Ekstra tjenester

Vi tilbyr og anbefaler en kontrollmåling av ditt kjøkken. Dette vil sikre 
at de målene vi jobber ut i fra er korrekte.

Kontrollmåling 

For mer informasjon kan du henvende deg til kjøkkenavdelingen  
i din nærmeste powerbutikk, kontakte oss på chat eller mail via 
www.power.no, eller ring vårt kundesenter på 815 48 100.

Priser



For mer informasjon gå inn på power.no

SUPPORT

Montera er vår samarbeidspartner på kjøkkenmontering.
Ved å benytte dem vil du få en rask og profesjonell 
 montering av ditt nye kjøkken.

Har du spørsmål om montering og transport?  
Henvend deg til kjøkkenavdelingen i din nærmeste  
Powerbutikk, eller kontakt vår kundeservice på  
power.no/kundeservice


