
Inden du investerer i nyt køkken, bør du bruge 

lidt tid på tre grundige og ærlige overvejelser, 

som vil gøre det nemmere at vælge præcis det 

køkken, der er mest velegnet til dig og din fa-

milie.

1 - køkkenpladsen

Overvej først om du har realistiske forvent-

ninger til, hvor meget det nye køkken skal 

rumme. Er køkkenet på otte kvadratmeter, 

er der næppe plads til den kogeø, det dob-

belte køleskab, den seks meter lange bord-

plade og en væg med højskabe, som du 

måske har drømt om.

Tag en indretningskonsulent fra UNIK med 

på råd, hvis du bliver i tvivl om, hvad der 

er plads til i dit køkken. Vi har mange prak-

tiske og smarte løsninger, der helt sikkert 

også vil opfylde dine drømme.

2 - pengepungen

Økonomien skal også tages med på råd. 

UNIK har køkkener i alle prisklasser. For din 

egen skyld er det en god idé at afgøre på 

forhånd, hvor meget dit nye køkken må ko-

ste.

Det giver vores indretningskonsulenter de 

bedste muligheder, for at vise dig de opti-

male løsninger inden for prisrammen. Fal-

der du for den dyreste bordplade, hjælper 

UNIK dig gerne med at vælge billigere løs-

ninger andre steder i dit køkken. 

Er du ikke ”gør det selv typen”, så hjælper vi 

også med tilbud på samling og montering.

3 - det rigtige valg

Inden beslutningen tages er der nogle 

overvejelser, du bør tage højde for. Hvem 

er daglig bruger af køkkenet? 

Skal madlavningen overstås i mikrobølge-

ovnen i en fart - eller skal køkkenet også 

give inspiration til gourmetmiddage, hvor 

der skal kæles for råvarerne?

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 være plads til tv, iPad og computer? 

En lang række spørgsmål, som du bør stille 

dig selv, for at få et overblik over, hvad net-

op dit køkken skal rumme.

3 grundige overvejelser
- inden du køber køkken


