
KJØKKENFORNYELSE
VI BYTTER DØRER, SKUFFER, BENKEPLATE OG VASK

- UANSETT TYPE OG ALDER PÅ DITT KJØKKEN





KJØKKENFORNYELSE PÅ 1-2-3

1. En av våre 
forhandlere tar en kaffe 
med deg i ditt kjøkken 
og hjelper deg med 
beslutningen.

2. Måltilpassede 
skuffefronter, dører og 
benkeplater blir 
produsert og sendt 
direkte til deg eller en av 
våre montører.

3. Våre montører 
monterer ditt kjøkken –
på en til to dager!



HVA KAN ENDRES I 
DITT GAMLE 
KJØKKEN?

✓ Bygge overskapene opp til tak

✓ Bytte til hengsler og skuffer 
med demping og selvinntrekk

✓ Bytte fra skapdører til skuffer

✓ Bygge ut kjøkkenet med nye
skrog

✓ Ny benkeplate

✓ Integrere hvitevarer

✓ Kitchenboard



VELG MELLOM EN UENDELIGHET AV 
DØRMODELLER OG FARGER

SE ALLE VÅRE MODELLER PÅ: PROFORM.AS/PRODUKTER

http://smartinn.no/produkter/


BENKEPLATE
Proform tilbyr benkeplater produsert i heltre, høytrykkslaminat, kompositt og stein. Alle 
materialene har forskjellige kvaliteter, men felles for alle er at de tåler hard bruk over tid med 
riktig vedlikehold.

SE ALLE VÅRE MODELLER PÅ: PROFORM.AS/PRODUKTER

http://smartinn.no/produkter/


Gi oss en dag eller to, så kan vi forvandle 
kjøkkenet ditt til et drømmekjøkken!

VI KAN TILBY:
• Du får nye dører påmontert hengsler med 

demping der du kan velge mellom uendelig 
antall dørmodeller og farger

• Du kan bygge om eller bygge på kjøkkenet 
ditt med flere skap eller skuffer

• Du får nye moderne skuffer med demping 
og selvinntrekk

• Du kan velge mellom et utall varianter av 
benkeplater

• Du kan få innbygget hvitevarer

• Du får tilbud om en rekke 
innredningsløsninger som kan gjøre 
kjøkkenet ditt med funksjonelt

SLIK GJØR VI DET:
• Vi måler opp kjøkkenet ditt og sender 

bestillinger til våre produsenter og 
hvitevareleverandører

• Fronter og skrogdeler produseres etter mål 
hos en av Europas mest moderne fabrikker

• Vi mottar delene og kontrollerer at alt 
stemmer, før vi avtaler montering med deg

• Du avtaler av- og tilkobling av vann og avløp 
med rørlegger

• Montøren kommer hjem til deg og 
monterer i henhold til kontrakt

• Sammen med montør kontrollerer du det 
ferdige resultatet og signerer på ferdigattest



Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold 
Trond Jakobsen

Tlf.: 958 76 841

Oslo, Akershus og Østfold

Ola Houmb

Epost: ola@proform.as

Tlf.: 917 58 008

Knut Evensen
Epost: knut@proform.as

Tlf.: 401 73 412

Epost: trond@proform.as

VÅRE FORHANDLERE

Telemark, Aust og Vest Agder 

mailto:ola@smartinn.no
mailto:kmr54@smartinn.no
mailto:bjorn@smartinn.no





