
VI KAN KÖK
 DIN PERSONLIGA OCH TRYGGA KÖKSÅTERFÖRSÄLJARE

Personligt
tryggt, enkelt

Vi hjälper dig
hela vägen



DETTA KAN VI PÅ OPTIMERA ERBJUDA NÄR DU KÖPER KÖK

/  Köksritningar i 3D-format

/  Arbetsplatsbesök om så önskas

/  Grundlig planering gällande design & materialval

/  Hjälp med tillval & kompletteringar

/  Helhetslösningar gällande golv, kakel, tak, dörrar, paneler, sakvaror, m.m. 

/  3-partsavtal, vilket gynnar din rabatt på kök hos Optimera

SNABB & SMIDIG HANTERING

Optimeras centrala offertavdelning har ett tätt samarbete med säljarna ute på våra 
enheter. Detta leder till snabb hantering från offertförfrågan till lagd order. 

ONT OM TID – BEHOV AV VAROR SNABBT?

Många av våra Optimeraenheter lagerför de vanligaste köksstommarna från 
Marbodal. Kontakta din lokala Optimerabutik för mer information. 

Via Marbodal Direkts snabblager har Optimera möjlighet att erbjuda en snabb ser-
vice och leverans av Marbodals utvalda skåp, luckor och tillbehör inom 24 timmar.

 

PERSONLIGT, TRYGGT, ENKELT
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ASPÖ –
LUCKAN SOM TÅL 
HÅRDARE SLITAGE
Aspö är en svanenmärkt 
lucka som lämpar sig väl för 
hyresrätter. Det är en slät lucka 
med något rundad kant med en yta 
av melamin (MFC). Melamin är ett tåligt 
material som tål hårdare slitage och är 
lätt att torka rent. Kantlisten på luckan har 
en liten radie och är gjord av ABS som är 
1,3 mm tjock. För att applicera kantlisten 
används laserteknik (som är en miljövänlig 
teknik då inget lim används) vilket gör att 
kanten blir osynlig.   
 

MILJÖ & CERTIFIERINGAR

Marbodals produkter är registrerade i SundaHus, Basta 
och Byggvarubedömningen. För att ha kontroll på att 
Marbodals produkter inte innehåller farliga ämnen skickas 
det in produkt information i form av byggvarudeklaration-
er och säkerhetsdatablad, därefter gör SundaHus, Basta 
och Byggvarubedömningen bedömningar utifrån sina 
miljökriterier. När det gäller BASTA gör Marbodal själv 
bedöm ningarna utifrån deras regelverk och kontrolleras 
vid revisioner av dem.

SVANENMÄRKTA KÖK

Det stora flertalet av Marbodals kök är Svanenmärkta 
vilket innebär att de:

/ Håller hög kvalitet

/ Är lätta att plocka isär och återvinna

/ Inte innehåller träråvara från skyddsvärda skogar

/ Innehåller minimalt med miljö-  & hälsofarliga ämnen

/ Kontrolleras av tredje part

/ Att kraven höjs successivt för att köket alltid ska vara
   det bästa valet ur miljö-  & hälsosynpunkt.

Hos Optimera kan du även välja golv, kakel, tak, dörrar, paneler, sakvaror, m.m.

Vi hjälper till med helhetslösningen!
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MARBODAL = HÖG KVALITET & FLEXIBILITET 

/ Marbodal är Sveriges största leverantör av kök till 
   proffs-  & projektmarknad

/ Marbodals produkter har tidsbesparande montering

/ Exakt leveransdag bekräftas vid orderläggning

/ Marbodal erbjuder mätning & montering av stenskivor

/ Marbodals breda sortiment ger dig stora valmöjligheter

/ Möjlighet att beställa lägenhetspackat

/ Möjlighet att beställa klockslagsleverans

/ Möjlighet att beställa inbärning

Aspö är en tålig och 
slät lucka med 
något rundad kant.
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VI FINNS FÖR DIG

Kontaktuppgifter till våra butiker hittar du på optimera.se  

VÄLKOMMEN TILL OSS!

– FRÅN UPPSALA I NORR  
TILL TRELLEBORG I SÖDER
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