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Det er åbenbart jubilæumsår for køkkener i år.
Danske Multiform fejrer 30-års-jubilæum for sit
første køkken, Form 1, ved at lave en limited edi-
tion på 30 styk i oregon pine, som køkkenet også
blev produceret i dengang i 1982. 

Italienske Boffi fejrer sit Xila 09’s 40-års-jubi-
læum ved at producere køkkenet i lakeret, satine-
ret glas. 

Køkkenet er blevet produceret siden 1972 og

var det første køkken uden greb. Den oprindelige
model er opdateret og helt grebsfri, også på mel-
lemliggende skuffer og højskabsfronter, i form af
et nyt aluminiumsprofil, der fås med tre overfla-
der. 

Yderligere oplysninger på henholdsvis
www.multiform.dk, hvor man også kan bestille
en rundvisning på fabrikken i Kibæk, og hos Boffi
Copenhagen, tlf. 3311 1260.

Køkkenklassikere fylder rundt

Form 1 er en køk-
kenklassiker med
30 år på bagen. Nu
kan man få køkke-
net i oregon pine,
hvis man er hurtig.

En opdatering
af Boffis 40
år gamle Xila
09 i lakeret,
satineret glas.

Et knaldrødt køkkenbord eller køleskab kan give
køkkenet et gevaltigt pift, hvis man er blevet træt
af hvidt i hvidt. Med Silestone Life-bordplader,
som det ses på Livings forside, er der mulighed
for at vælge mellem 60 forskellige farver i et
materiale, som er 93 pct. kvarts og derfor ridse-
og syrefrit. Og de nye, farvestrålende køleskabe
fra Electrolux her under er med forbedret tekno-
logi, som holder temperaturen konstant i hele
skabet, mens man undgår rimfrost i fryseren. 

Tjubang-farver
i køkkenet

Electrolux giver kunderne mulighed for at vælge 
mellem glossy rød, chokoladebrun, limegrøn og 
ibenholtsort stål. Vejledende pris 11.445 kr.

Green House
Bestil katalog på www.greenhouse.dk

Spar på varmeregningen i

dit nye træhus

NYT TRÆHUS
�� Bestem selv indretningen
�� Bedre indeklima
�� ���������2 for pengene
�� Selvbyg eller medbyg

Specialiseret i råhusbyggeri

Mat-glaserede tegltagsten
Den tykke glasur på Sort mat-glaseret Laumans IDEALVARIABEL
og Sort mat-glaseret Laumans IDEALSUPRA er helt refleksfri! 
Hurtig levering direkte fra lager.
Se mere på www.randerstegl.dk eller ring 98 12 28 44


