
Här väljer du ditt nya kök genom att kryssa i rutan vid de alternativ du vill ha. 
Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mot originalfärgen.

Vilken stil passar dig?

3. Handtag

Kontaktuppgifter och beställning 
Luckval – byte av lådor och luckor i kök

Hyresgäst 1:        Hyresgäst 2:       

Adress:  

Objektnr:     Tel. dagtid:      Lägenhetsnr:  

E-post:  

Följande fylls i vid tilläggsbeställning av luckbyte

Jag beställer följande utrustning till min lägenhet:

 □  Byte av luckor och lådor enligt val, mot en engångskostnad om 2900 kr. Endast om det ej ingår via LKF.  
Eventuell tidigareläggningskostnad tillkommer.

Undertecknad hyresgäst förbinder sig att erlägga kostnaden efter arbetets slutförande mot faktura med betalningsvillkor 30 
dagar från fakturadatum.

Luckor och lådor tillhör lägenheten vid avflyttning.

Datum :      

Hyresgäst 1:        Hyresgäst 2:       

Modexa arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en poli-
cy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas, mer om detta kan du läsa på modexa.se.

2. Färg, luckor 

1. Luckor, lackade

 □ Sara, slät med 
rundad kant

 □ Minna, slät med  
fasettslipad kant

 □ Lina, spårfräst med  
lätt profilerad kant

 □ Sandbeige 
S1502-Y

 □ Barista Beige 
S2005-Y50R

 □ Åskgrå 
S4005-R80B

 □ Pärlgrå 
S2500-N

 □ Antikvit 
S0502-Y

 □ A-5 
Ek, 96 mm

 □ 7860 
Alu-look, 96 mm

 □ 7860 
Svart, 96 mm

 □ Malen 
Rostfri look, 128 mm

 □ Terni  
Rostfri look, 128 mm

 □ 735 
Rostfri look, 128 mm

 □ Arild 
Rostfri look, 128 mm

 □ 0143 
Krom, 128 mm

VS-C 

 □ Rostfri look, 96 mm

 □ Rostfri look, 128 mm
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