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Installationsgaranti 
Vid behov hjälper vi dig att finna lämplig 
installatör och ser till att du får en komplett 
offert för både kök och installation. 
 
Leveransgaranti 
Vi levererar alltid direkt till kund och utifrån 
det datum vi tillsammans kommit överens 
om.

Servicegaranti 
Projektets kontaktperson är tillgänglig under 
hela processen och bara ett samtal bort. 

Funktionsgaranti 
Vi lämnar alltid full garanti på alla funktioner 
enligt gängse normer och lagstiftning. 

Ring oss redan idag på 

023-79 22 00

Mer info om Moveums kök på  
www.funktionskök.se

KÖKKÖK

Min kollega Thomas och jag har tillsammans mer 
än 20 års erfarenhet av att jobba med kök. Med 
Moveums nya teknik kan vi rita in funktioner som 
verkligen gör skillnad. Vi skapar tillgänglighet 
kombinerat med riktigt bra material, tillbehör 
och vitvaror. Det gör att vi kan ge dig ett kök som 
är optimerat efter dina behov och önskemål. 

– Beatrice Persson, Moveum Kitchen
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Det nya köket

Våra kök Vår processVår teknik
När vi levererar ett komplett kök skapar vi ett attraktivt 
kök baserat på vår höj- och sänkbara teknik. Varje kök 
skapas unikt utifrån tillgänglighet, form och färg. Vi 
samarbetar med marknadens ledande leverantörer för 
vitvaror, bänkskivor och beslag. Allt för att säkerställa 
leverans av ett funktionellt kök som anpassats utifrån 
beställarens önskemål och behov.

Köket får växa fram utifrån de behov och önskemål 
som finns och skapas i nära samarbete mellan  
beställaren och en kontaktperson i vårt köksteam.  
Vår process ger en trygghet åt beställningens olika 
faser. Efter installationen följer vi alltid upp leveransen 
för att säkerställa 100 % kundnöjdhet.

Lång, kort, stående eller sittande 
– oavsett vad så är köket hemmets  
medelpunkt, där vi tillbringar  
en stor del av vår tid. 
 
Behoven när det gäller tillgänglighet  
skiljer sig åt och ändå skapas köken  
oftast på ett likartat sätt.  
Det är något vi vill ändra på och vi har 
tekniken som gör det möjligt.

Med vår teknik kan köket anpassas efter dina  
behov istället för tvärt om. Med en enkel knapp-
tryckning kan det höjas alternativt sänkas allt 
utifrån situation och behov. Oavsett om det är en 
köksbänk som är för hög eller, eller om det är ett 
helt överskåp som behöver lyftas ned så har vi 
lösningen. Med en trygg och pålitlig teknik skapar vi 
full flexibilitet och våra lösningar passar  
marknadens allra flesta kökssystem. 

Moveums produktutveckling och 
produktion sker i Falun i Dalarna.  

KÖK

Måttagning • Ritning • Tillverkning • Leverans • Uppföljning
Vi sträcker oss lite längre och är med på hela resan  
till det nya köket


