Her får du råd
til luksus...

Her får du meget for pengene ...
Hos Unik Køkken har vi alt, hvad hjertet
begærer, inden for køkken, bad, garderobe
og skydedøre. Altsammen i højeste kvalitet
- men til en pris der er til at betale.
Alle vore skabe er dansk produceret, så derfor tør vi godt reklamere med, at vi sælger
”Danmarks billigste kvalitetskøkken”.
Vores priser er baseret på, at du afhenter
produkterne i flade pakker og gør arbejdet
selv.

corsa

69.995,-

verona

12.375,prisen er for elementer,
sokkel og greb

Er du ikke så meget for selv at samle og
montere, så spør i butikken, hvilke tilkøb at
disse ydelser, vi kan tilbyde.
Hos os har du flere valgmuligheder og jo
mere du selv laver, jo billigere bliver det.

prisen er for elementer,
sokkel, greb, bordplade
og vask...
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2
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selene

Du afhenter, samler 		
og monterer selv!
Vi samler og du
monterer selv.
Vi klarer det hele...

De oplyste priser i dette katalog er for
usamlede elementer inkl. moms men
ekskl. levering. Der tages forbehold for
trykfejl og udsolgte varer.

14.685,prisen er for elementer,
sokkel og greb

Apollo

16.316,prisen er for elementer
og sokkel

Stockholm
Selene

10.995,prisen er for elementer,
sokkel og greb

17.645,prisen er for elementer,
sokkel og greb

venus

24.322,prisen er for elementer,
sokkel og greb

Selene

49.995,prisen er for elementer,
sokkel, greb, bordplade
og vask...

hamar

19.995,prisen er for elementer,
sokkel, greb, bordplade
og vask

Kom godt fra start, lav en tegning
Selve beslutningen om at investere i
nyt køkken, bad eller skydedøre er forholdsvis let. Vi gør vores yderste for, at
også det videre forløb i din køkkendrøm bliver let og fornøjelig.
Kom godt fra start ved at lave en skitsetegning af rummet, hvor dit nye køkken eller badeværelse skal sættes op.
Ved større ombygninger og nedrivning
af vægge, bør du have fagfolk med på
råd, for ikke at fjerne bærende vægge.
Sæt rummets mål på skitsen (længde,
bredde og højde). Tegn ind, hvor vinduer og døre er placeret - og notér
målene. Angiv højden fra gulvet op til
vindueskarmen.

freja

Mærk gerne af, hvor følgende er placeret: Radiatorer, lys, stikkontakter,
vand og afløb.

29.995,-

Tag skitsen med, så vi kan danne os et
indtryk af mulighederne og omfanget
af din opgave.

prisen er for elementer,
sokkel og greb

Uden at gå på kompromis med en
kvalitet, som fuldt ud tåler sammenligning med branchens bedste stan-

darder, har vi bevist at det sagtens
kan lade sig gøre at købe overraskende høj kvalitet til overraskende
lave priser.

new york

21.420,prisen er for elementer,
sokkel og greb

apollo

21.877,prisen er for elementer
og sokkel

centri 105

50.433,Centri-serien giver dig mulighed for at
kombinere valget af materiale, forkant,
farve og glans på et utal af måder.
God smag handler jo ikke kun om, hvad
der er ’pænt’, men lige så meget om,
hvad man trives bedst i og med.

Det betyder, at du kan finde ikke kun det
design, men også lige præcis den pris og
den kvalitet, du leder efter – om du så
er til saml-selv, ekstra brede skuffer eller
læderlåger.
Kom ind og hør nærmere ...

prisen er for elementer,
og sokkel

Træf det rigtige valg...
Inden du investerer i nyt køkken, bør du bruge lidt tid på tre

centri 112
med læderlåger

83.995,prisen er for elementer,
og sokkel

vigtige overvejelser, som vil gøre det nemmere at vælge præcis det

Hvem bruger køkkenet?

køkken, der er mest velegnet til dig og din familie.

Inden beslutningen tages er der nogle overvejelser, du bør
tage højde for. Hvem er daglig bruger af køkkenet?

Pladsen

Skal madlavningen overstås i mikrobølgeovnen i en fart
- eller skal køkkenet også give inspiration til gourmetmiddage, hvor der skal kæles for råvarerne?

Overvej først om du har realistiske forventninger til, hvor
meget det nye køkken skal rumme.
Er køkkenet på otte kvadratmeter, er der næppe plads til
den kogeø, det dobbelte køleskab, den seks meter lange
bordplade og en væg med højskabe, som du måske har
drømt om.
Tag en af vores indretningskonsulenter med på råd, hvis du
er i tvivl om, hvad der er plads til i dit køkken. Vi har mange
praktiske og smarte løsninger, der helt sikkert også vil opfylde dine drømme.

Skal der være opbevaringsplads til stor-indkøbet én gang
om måneden eller bare til en pakke frisk pasta og lidt pesto?
Skal spisebordet have plads til børn, deres legekammerater
og dine voksne venner - eller er det nok med et cafébord
og to stole?
Skal gæsterne hygge sig i køkkenet under madlavningen?
Skal køkkenet børnesikres og skal der være plads til en
kravlegård?
Skal der være plads til tv og computer?

Økonomien
Økonomien skal også tages med på råd. Vi har køkkener i
enhver prisklasse. For din egen skyld er det en god idé at
afgøre på forhånd, hvor meget dit nye køkken må koste.
Det giver vores indretningskonsulenter de bedste muligheder, for at vise dig de optimale løsninger inden for
prisrammen. Falder du for den dyreste bordplade, hjælper vi
dig gerne med at vælge billigere løsninger andre steder i dit
køkken.
Er du ikke ”gør det selv typen”, så hjælper vi også med tilbud på samling og montering.

En lang række spørgsmål, som du bør stille dig selv, for at få
et overblik over, hvad netop dit køkken skal rumme.

provence

39.995,prisen er for elementer,
sokkel og greb

bryggers

bryggers

5.964,-

3.989,-

prisen er for elementer,
sokkel og greb

prisen er for elementer,
sokkel og greb

bryggers

5.356,prisen er for elementer,
sokkel og greb
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DesignCore

1472

2002

2007

Ydre mål 595 x 510 mm
Kumme 520 x 380 mm
Dybde 180 mm
Varenr. V4003

Juvel A480B
(1-huls og 3-huls)

Med afløb til højre
Ydre mål 575 x 505 mm
Kumme 480 x 340 mm
Dybde 167 mm
Varenr. 1-huls - V5005
Varenr. 3-huls - V5009

2011

Massiv træ

Omnia 600S-F

Amerikansk valnød

Ask

Bøg

Eg

Europæisk valnød

6212

6515

7654

4366

6215

7205

7684

Juvel A500 m/strainer

5151

6217

7407

7919

5989

6352

7478

7920

6051

6479

7486

8190

Ydre mål 460 x 400 mm
Kumme 400 x 340 mm
Dybde 145 mm
Varenr. V5001

Ydre mål 540 x 400 mm
Kumme 480 x 340 mm
Dybde 145 mm
Varenr. V5002

Ydre mål 560 x 450 mm
Kumme 500 x 390 mm
Dybde 160 mm
Varenr. V5003

Intra Juvel STU 6063

Intra Juvel STU 5048

Juvel C400 m/strainer

Fås kun som vist på foto
Ydre mål 630 x 500 mm
Kumme 405 x 390 mm
Skylleskål 140 x 320 mm
Dybde 170 mm
Varenr. V5012

Passer til 50 cm skab
Ydre mål 475 x 500 mm
Kumme 405 x 390 mm
Dybde 170 mm
Varenr. V5013 (venstre)
Varenr. V5017 (højre)

Intra Quadra 500

Blanco Dana
(1-huls og 3-huls)

Ydre mål Ø=470 mm
Kumme Ø=400 mm
Dybde 160 mm
Varenr. V5004

Blanco Viva 6

Mahogny

Laminat

1026

Juvel A480 m/strainer

E
L
L
A plader fra

Valg af
bordplade...

0236

Juvel A400 m/strainer

Passer til 60 cm skab
Ydre mål 595 x 510 mm
Kumme 520 x 380 mm
Dybde 180 mm
Varenr. V5020

Ydre mål 546 x 446 mm
Kumme 500 x 400 mm
Dybde 180 mm
Varenr. V5018

Blanco Viva 6S

Nemo N-100

Vendbar og med løft-op ventil
Ydre mål 950 x 500 mm
Kumme 330 x 420 mm
Skylleskål 160 x 310 mm
Dybde 160 mm
Varenr. V5105

Kristalit/Silgranit. Farve onyx/sort
Passer til 60 cm skab.
Ydre mål 570 x 510 mm
Kumme 510 x 358 mm
Dybde 180 mm
Fås også med 2 og 3 huller
Varenr. 1-huls - V5191

Med afløb til venstre
Ydre mål 575 x 505 mm
Kumme 480 x 340 mm
Dybde 150 mm
Varenr. 1-huls - V5101
Varenr. 3-huls - V5103

Blanco Metra 5 S

Vendbar og med løft-op ventil
Ydre mål 605 x 500 mm
Kumme 330 x 420 mm
Skylleskål 160 x 310 mm
Dybde 160 mm
Varenr. V5104

Blanco Dalago 45-F

6205

6499

7646

Blanco Nova 6

Blanco Lago
(1-huls og 3-huls)

Silgranit. Farve antrazit. Vendbar
Ydre mål 601 x 420 mm
Kumme 340 x 420 mm
Skylleskål 160 x 310 mm
Dybde 190 mm
Varenr. V5180

Silgranit. Farve antrazit.
Ydre mål 600 x 495 mm
Kumme 535 x 380 mm
Dybde 190 mm
Varenr. 1-huls - V5150 Varenr.
3-huls - V5153

Basic 07

Basic 08

Silgranit. Fås i 9 forskellige farver.
Se farveprøver i butikken.
Ydre mål 860 x 500 mm
Kumme 390 x 430 mm
Dybde 190 mm (Kun i massivtræ)
Varenr. V5183

Blanco Dalago

Silgranit. Farve antrazit.
Ydre mål 615 x 510 mm
Kumme 545 x 350 mm
Dybde 190 mm
Varenr. V5152

Kubus 520 Soft

Silgranit. Farve antrazit.
Passer til 50 cm skab
Ydre mål 465 x 510 mm
Kumme 395 x 350 mm
Dybde 190 mm
Varenr. V5155

Ifö Aqua 1212

Min. pladedybde 580 mm
Hvid porcelænsvask
Passer til 60 cm skab.
Ydre mål 545 x 485 mm
Dybde 195 mm
Varenr. V5206

VB Omnia Classic 7127

8330

Vi fremstiller bordplader med individuelle mål i høj kvalitet - og
selvfølgelig på dansk bordpladefabrik.
Er der brug for gode råd og vejledning, er vore butikker altid
parate til at hjælpe dig.
8335

8344

8345

Passer til 60 cm skab
Ydre mål 530 x 450 mm
Kumme 480 x 340 mm
Dybde 145 mm
Varenr. VA07

Passer til 50 cm skab
Ydre mål 450 x 450 mm
Kumme 400 x 340 mm
Dybde 145 mm
Varenr. VA08

Passer til 60 cm skab.
Ydre mål 530 x 500 mm
Kumme 490 x 380 mm
Dybde 190 mm
Varenr. VA20

Hvid porcelænsvask
Passer til 50 cm skab.
Ydre mål 455 x 455 mm
Dybde 185 mm
Varenr. V5207

Underskabsudtræk comfort til 30 cm/40 cm skabe
Fuldudtræk, integreret SoftStop og rengøringsvenligt design.
- Ramme til sidemontering i korpus (højre eller venstre)

Dispensa højskabsudtræk

Magic corner

Fuldudtræk med Softstop. 5 Arena kurve
med fast bund og krom kanter.
Max. belastningsevne: 100 kg.

Det velkendte og populære
hjørneskabsudtræk, med 4
adskilte kurve som gør hele
skabets indhold tilgængeligt
på en let måde.

- 2 stk. Arena kurve med fast grå bund

Kurvene er af typen Arena,
med fast grå bund og krom
kanter.

Underskabsudtræk
661 mm høj ramme.
30
30
40
40

cm
cm
cm
cm

Højre (monteret i venstre side af skabet)
Venstre (monteret i højre side af skabet)
Højre (monteret i venstre side af skabet)
Venstre (monteret i højre side af skabet)
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Ekstra Arena kurv
i grå/krom
Til 30 cm: 228x470x88 mm
Til 40 cm: 295x470x88 mm
Flaskekurv i krom
210x470x108 mm
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Højre svingbar

ORGA-Line skuffeindretning

Rengøringsudtræk
Rengøringsudtræk PORTERO med softstop
Giver nem adgang til rengøringsartiklerne.
3 varianter. Alle med transportabel kurv for nemt
at komme rundt i huset med rengøringsartiklerne.

Portero - sæt 1
BxDxH 161x495x395 mm
1 systembase
1 flytbar kurv med håndtag
4 skillerumsbeslag

Portero - sæt 2
BxDxH 274x495x395 mm
1 systembase
1 flytbar kurv med håndtag
1 flytbar kurv uden håndtag
4 skillerumsbeslag

Portero - sæt 3
BxDxH 274x495x507 mm
1 systembase
1 flytbar kurv med håndtag
1 flytbar kurv uden håndtag
1 svingkurv

Bestikindsatse af høj kvalitet med skåle i
rustfri stål, som tåler maskin-opvask. De
enkelte bestikskåle kan sammensættes
individuelt og er udtagelige - praktisk
ved f.eks. buffet eller grill.

De rette arbejdsredskaber er lige
ved hånden med ORGA-LINE’s
inddelingssystem, når der skal laves
mad.

Bevar overblikket over kolonialvarerne
med inddelinger på langs og på tværs
i skuffen.

ORGA-LINE knivholder
Varenr. OKN40

ORGA-LINE KRYDDERIHOLDER
Egnet fra korpusbredde på 400 mm
Varenr. OKR40

ORGA-LINE tallerkenholder
Trinløst justerbar fra 180 mm til 320 mm.
2. pr. æske Varenr. OTA18

Indret badeværelset
så det passer familien bedst...
Det nye badeværelse kan mere end
nogensinde udstyres efter dine og
familiens behov. Nogle værdsætter et
badeværelse med to brusenicher, for
at gøre hverdagen lettere og give mulighed for fællessang i badet.
Mulighederne er mange, så start eventuelt her med at få inspiration til de
funktioner, der kan gøre dagligdagen
lettere for dig.
Familien med teenagere
Det er næsten en naturlov, at teenagere tager lange bade og bruger
timer ved vasken foran spejlet. For at
resten af familien også kan bevare et
vist hygiejneniveau, er løsningen måske at indrette to brusenicher og et
langt bord med to vaske – og et meget
stort spejl.
Børnefamilien
Børn og badeænder kræver lidt ekstra
plads i badeværelset. De små vil elske
at boltre sig i et badekar og have plads
til legetøj på deres egen hylde. Måske
skal I også have plads til et puslebord,
ekstra håndklæder og en skammel, så
det bliver lettere for de yngste at nå
op til vasken.
Singlen
Du kan vælge at skabe et nydelsesrum, hvor du i ro og fred kan pleje dig
selv. Du kan prioritere de små, lækre
detaljer i dit baderum, hvis det er her
du lader op til at møde verden. Er du
derimod altid på farten, fordi du har

et rigt fritidsliv og en stor venneskare,
er det måske ikke badeværelset, du
vægter højest.
Forkælelse for to
Der er ingen grænser for, hvor luksuriøst I kan indrette jeres badeværelse,
når I skal forkæle hinanden. Vælg mel-

lem dampkabiner med massagefunktion, spa, badekar, funklende fliser i
brusebadet, armaturer i topdesign,
vaske i romersk stil – eller vælg det
hele.

Sort højglans fra Centri-serien
Slimline-vask - passer til skabe med en dybde på 32 cm.
Fronten kan leveres i 8 forskellige farver.

Cassiopeia
80 cm vaskeskab med låger i grebsfri hvidmalet højglans.
Dybde 32 cm. Vasken fås i flere forskellige farver.

komplet
badmiljø

1.899,vask, skab, højskab,
greb og spejl

Thorsø
Højglans højglans melamin
Vaskeskab B=55 cm
Højskab B=29,5 cm
Spejl 60x80 cm
Prisen er inkl. vaskeskab, vask,
greb, højskab, spejl og 2 halogenspots m. transformer.

komplet
badmiljø

1.899,ahorn m. hvid vask,
skab, højskab, greb,
spejl og glashylde

L. M. Billeschou’s Stenhuggerier A/S blev grundlagt
tilbage i 1867 under navnet Vejle Marmorvarefabrik. Virksomheden leverer i dag bordplader til
køkken- og badeværelsesbranchens bedst kendte
brands.

Serina
Vaskeskab B=60 cm
Højskab B=30 cm
Spejl 60x76 cm
Glashylde 60x10 cm
Prisen er inkl. vaskeskab, vask,
greb,højskab, glashylde m/beslag, spejl og 2 halogenspots
m. transformer.

Selene
En enkel og traditionel
løsning til gæstebadet eller
teenagernes baderum.
Standardvask i sort Granitex.
Vasken fås i hvid eller sort.

Læs mere på www.bsmarmor.dk.

Rent naturprodukt til badeværelset
Billeschou’s Stenhuggerier forvandler
granitblokke til stilrene bordplader til
badeværelser

flader, som med tiden ældes og ridses
ved normalt brug og slitage, siger Bo
Ellehave fra L. M. Billeschou’s Stenhuggerier.

Når man vælger bordplade til sit badeværelse, gør man sig som regel nogle
grundige overvejelser.

Valget af granit som materiale betyder
desuden, at bordpladen samtidig er let
at rengøre og vedligeholde.

Bordpladen skal nemlig opfylde en
række krav til holdbarhed, vedligeholdelse og udseende. Det er krav, der er
tænkt ind i Billeschou´s granitbordplader til badeværelser.

Ægte granit tåler næsten alle almindelige rengøringsmidler og er stort set
vedligeholdelsesfri. At bordplade og
vask er hugget ud i ét stykke, gør også
den daglige rengøring meget lettere.
Derfor er en granitbordplade med integreret vask et godt valg til lige netop
badeværelset, hvor hygiejne spiller en
væsentlig rolle.

Granitbordpladen med integreret vask
er praktisk taget uforgængelig, idet
granit er syre- og ridsefast og har stor
modstandsdygtighed over for almindeligt dagligt brug. Dermed får man en
slidstærk bordplade med lang levetid
og nogle egenskaber, som er vigtige i
et badeværelse.
– Vores BS granitbordplader med integreret vask er hugget ud af en granitblok, bearbejdet, slebet og poleret
kun med vand og diamant værktøj. En
naturlig bearbejdning af 100 % natursten og herved ingen kunstige over-

– I BS granitbordplader med integreret
vask forekommer der
en meget lav porøsitet, hvor snavs kan
sætte sig, så granitbordplader og -vaske
kræver et minimum
af rengøring og vedligeholdelse, tilføjer
Bo Ellehave.

Da granit er et 100 % naturprodukt, er
ikke to bordplader ens, hver har deres
unikke udseende. Ydermere er det muligt at få en bordplade, der er skræddersyet til den enkelte forbrugers behov. Derudover giver granit et enkelt
og stilrent udseende, som passer til
alle badeværelser.
– Det fascinerende ved granit er fleksibiliteten, der betyder, at vi kan starte
med en granitblok og skabe en helt
unik bordplade, der er tilpasset forbrugerens behov og ønsker, slutter Bo Ellehave.

garderobeskab

2599,-

Eksklusiv
garderobe

2.998,-

hvid melamin
H: 210 x B: 101 x D: 60 cm

garderobeskab

garderobeskab

garderobeskab

1.498,-

2.448,-

799,-

hvid melamin

sort struktur

hvid melamin

H: 208 x B: 100 x D: 58 cm

H: 208 x B: 150 x D: 60 cm

H: 208 x B: 50 x D: 58 cm

Skydedøre i sort eller hvid glas
med sprosser - to bredder.
H220 x B180 x D65

2.499,H222 x B120 x D65

garderobeskab
Sort eller hvid
struktur
H220 x B120 x D65 cm

Fås også i
en bredde
på 60 cm

899,-

2.199,-

Fås også i sort eller hvid
struktur i en bredde på
180 cm

2.999,Fås også i hvid struktur

1.998,-

individuelle
Skydedøre
til hele huset

Sådan skaber du
ro og orden
Både skydedøre og indretning er fremstillet i et gennemført design og i en
fantastisk kvalitet.
Med skydedøre har du mulighed for at skabe orden og gemme ting væk
- alt fra tøj og sko til julepynt, legetøj og kufferter.
Det er også kun fantasien der sætter grænser for de mange forskellige
måder, at kombinere dørene og indretning på.
Et stort udvalg i tilbehør gør det nemt at bevare overblikket, og sikrer at
hver eneste kvadratmeter udnyttes optimalt.

KOM IND OG HØR MERE ...

PLADS TIL LIVET
Et hjem skal dufte af liv, og rumme
alt det, du går op i. Med et diskret og
stilfuld skab kan du få liv på alle hylder.

Eksklusivt og elegant

Skydedørene her er i hvid struktur.

Skydedøre integreres mere og mere i alle rum. Det
har vi taget højde for med denne elegante model
”Fiori”, der er glas med slebent motiv. Fås i fire farver.

Indret
din bolig
lige som
du vil

vi har et af
Danmarks
største udvalg
i skydedøre og
indretning!
Kun fantasien sætter grænser
for mulighederne til nye
opbevaringsrum, et lille
hjemmekontor, walk-in skabe og
andre smarte måder at indrette
din bolig, uden at du skal ofre en
total ombygning.

Uanset hvilken stil du
foretrækker, er der materialer
og design for enhver smag. Fra
farvet eller transparent glas
til spændende træsorter. Alle
indretningsmoduler leveres i hvid
med runde kanter.

INDRETNING
MED PLAN
Med en god plan kan du
indrette boligen og bruge
pladsen endnu bedre.
Hos UNIK har vi computerprogrammer i 3D, så vi kan
hjælpe med at skabe den
optimale løsning til dit behov.

Hos Unik køkken kommer du
langt for pengene, uden at gå
på kompromis med kvaliteten.
Så drømmen behøver ikke at
forblive en drøm, og du kan
måske også få råd til lidt ekstra
luksus.

I butikkerne giver vi gerne
gode råd med på vejen, og
laver 3D-indretningsforslag ud
fra rumskitser og dine særlige
ønsker.

Indret
din bolig
lige som
du vil

Indret
din bolig
lige som
du vil

STIL OG OVERBLIK
Halvtransparent glas giver elegant overblik uden at
virke rodet og uden at lukke rummet visuelt.
Vores indretningsmoduler rummer et væld af muligheder for smart og praktisk opbevaring.

Et par skydedøre kan skabe en helt ny dimension i din bolig og give rum til det hjemmekontor, du ikke troede, du havde plads til.

Skydedøre i bryggers
Man kan skjule alt mellem himmel og jord bag

Skydedørene
skydedøre. er her vist i Matelux.

Her er vaskemaskine og tørretumbler kun fremme ved brug - og det samme er strygebrædtet,
der nemt kan klappes sammen og gemmes
væk - i en skuffe...

skydedøre og
indretning
leveres i
individuelle
mål og i en
fantastisk
kvalitet!

