
Monteras på en dag 

– enklare kan det in
te bli

Vårt recept 
för ditt nya och 

moderna kök
Makeover för ditt kök – 

från ca 175 kronor i månad*

Utformat av Gavlegårdarna 
i samarbete med Modexa.



Vissa älskar att baka. Andra lagar mat i timmar. Oavsett ambitionsnivå bland kastrullerna brukar 
det alltid vara i köket alla hamnar – för att äta, göra läxor eller bara att umgås över en kopp te. 
Vi vet att köket är en viktig trivselpunkt i ett hem, ja till och med hemmets hjärta! 

Därför är vi glada att nu 
kunna erbjuda ett för-
månligt erbjudande för 
dig som hyresgäst hos 
Gavlegårdarna. I sam-
arbete med kökstillverkaren 
Modexa presenterar vi tre 
kökspaket som, oavsett 
nivå, kommer att göra 
ditt kök ännu trivsammare 
för just dig. 

Köksförnyelsen är en 
smidig process och du 
kan lugnt bo kvar i bo-
staden under tiden. När 
du väl bestämt dig för 
vilket paket som passar 
dig kommer en montör 
och mäter dina luckor 
och bänkskivor som 
sedan specialtillverkas*. 

När det sedan är dags för 
montage får du ditt nya 
kök monterat på en eller 
ett par dagar, beroende 
på vilket paket du valt. 
Enklare kan de inte bli! 

Köket är hemmets hjärta! 

Varför inte göra ditt kök
ännu trivsammare? 

*Det kan tillkomma en extra 
kostnad för lackering av 
luckor och lådor i ditt kök, om 
de renoveras tidigare än vad 
Gavlegårdarna har planerat 
för. I vissa kök är det inte 
byggnadstekniskt möjligt 
att montera kökstillvalen.
Kontakta vårt kundcentrum 
vid frågor eller beställning.  



Köket är hemmets hjärta! 

Varför inte göra ditt kök
ännu trivsammare? 

Hur blir ditt kök ditt kök? Vad som är fint och vad som är trivsamt är individuellt och helt upp till 
var och en. Därför finns det i Modexakök ett brett utbud att välja ifrån. 

Kökspaketen erbjuds i tre varianter - Kökspaket Small, Kökspaket Medium och Kökspaket Large. 
Det är själva omfattningen men därutöver finns en hel del val som görs utifrån tycke och smak. 

Våra produkter

BÄNKSKIVA 
Lyxig marmorkänsla eller ett elegant virrvarr. 
Vi erbjuder laminatbänkskivor i olika kulörer, 
samtliga med hög kvalitet i utförande.

SLÄT PANEL ELLER
KAKELIMITATION?
 Att sätta en stänkpanel 
ovanför diskbänken har 
blivit allt mer populärt 
och därför är det ett 
givet alternativ i vårt 
sortiment. Panelen är 
blank och finns i kulörerna 
svart, vitt och grått.

SKÅPLUCKOR  
De tre luckmodellerna som finns i sortimentet är antingen släta eller spårfrästa. När du valt en modell som passar dig 
finns det sedan fem moderna och fräscha kulörer att välja – från vitaste vitt till en mer sober platinagrå kulör.

HANDTAG 
OCH KNOPPAR  
Valet av handtag gör stor 
skillnad för helhetsintrycket 
och kan förvandla ett kök 
från lantligt till stramt 
modernt. Det finns ett 
antal handtag och knoppar 
att välja bland, både i 
materialval och färg. 

Cappuccino - slät Lindblomsgrön - slät Platinagrå - slät Pärlgrå - slät Snövit - spårad lodrätt Snövit - spårad



•  Nya luckor

•  Nya handtag/
   knoppar 

•  Ny bänkskiva

•  Nya lådor

•  Skåpinsats under  
 diskbänk

•  Utvändig målning  
 av köksstomme

Även om paketet heter Small så finns det inget litet 
över den här uppgraderingen. Med nya luckor och lådor, 
handtag och bänkskiva så blir det ett rejält lyft i ditt hem.

KÖKSPAKET SMALL Makeover 

för ditt kök – 

från ca 175:-*

 i månaden



  

• Nya luckor

• Nya handtag/
   knoppar 

• Ny bänkskiva

• Nya lådor

• Skåpinsats under  
 diskbänk

• Utvändig målning  
 av köksstomme

• Mjukstängande
  luckor och lådor 

• Stänkpanel

Mycket prisvärt alternativ med det mesta man 
kan önska sig i sitt nya kök. En trivsammare 
och mer inspirerande miljö att umgås i.  

KÖKSPAKET SMALL KÖKSPAKET MEDIUM Makeover 

för ditt kök – 

från ca 262:-*

 i månaden



Det här paketet ger en total makeover! Efter den 
här köksrenoveringen finns det massor av skäl att 
trivas ännu bättre och längre i din bostad. 

• Nya luckor

• Nya handtag/
   knoppar 

• Ny bänkskiva

• Nya lådor

•  Skåpinsats   
  under diskbänk

• Utvändig målning  
 av köksstomme

• Mjukstängande
  luckor och lådor 

• Stänkpanel
 
• Ny diskbänk 
  med blandare

KÖKSPAKET LARGE Makeover 

för ditt kök – 

från ca 306:-*

 i månaden



Vi valde att förnya vårt kök genom att byta ut 
det vita kaklet till svarta blänkande kakelplattor. 
Vi ersatte även de runda köksknopparna med 
dekorativa handtag. Det är sådana där små 
detaljer som gör stor skillnad för helheten. 
Vi är väldigt nöjda med att köket nu känns mer 
personligt och anpassat efter vår smak.

KÖKSPAKET LARGE
FÖRE:

EFTER:

Med små medel har vi gjort 
ett vanligt kök till vårt kök. 

 ”Att köket skulle bli mer hemtrevligt hade 

vi förstått, men att det skulle gå så snabbt 

och enkelt blev en positiv överraskning”. 



TRIVSAMT I HEMMETS HJÄRTA. 

Besök Bostudion i vårt Kundcentrum 
för att se hela sortimentet och vilka
val du kan göra. Här finns också 
personal på plats som kan hjälpa dig 
med dina frågor och funderingar.  

Auktoriserade montörer ser till 
att monteringen utförs snabbt 
och smidigt på en eller ett par 
dagar, beroende på vilket paket 
du valt. Du kan tryggt bo kvar i
bostaden under tiden.

Utformat av Gavlegårdarna
i samarbete med Modexa.

AB Gavlegårdarna
Box 456, 801 06 Gävle

Besöksadress: Utanvindsvägen 1, Gävle
Telefon: 026-17 27 00 

info@gavlegardarna.se | www.gavlegardarna.se

Monteras på en dag – 

enklare kan det inte bli
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