BECKMANN
-KØKKEN-

24941 Flensburg - Liebigstraße 18 - Tel: 0461 902080 - Fax: 0461 9020825
Hvidevarer

Køkken
Navn:

Leicht

Gaggenau

Gade:

Siematic

Miele

By:

Beckmann

Bosch

Telefon:

frit valg

Bora

E-Mail

1. Din Familie.

Budget (tysk Euro)

1. Hvor mange bor der i din husstand?
Voksne

Børn

2. Spiser i ofte med naboer eller venner hjemme?
ofte

sjælde

aldrig

3. Koger du gerne med familien eller venner?
ja

nej

5. Har du nogen til at hjælpe dig i husstanden og i køkkenet på arbejdet?
daglig

2. Du selv.

hver uge

nogen gange

aldrig

1. Hvor stor er den person, der oftest arbejder i køkkenet?
cm
2. Den rationel indretning af ovnen og vask afhænger af: Er du
højrehåndet?

venstrehåndet?

3. Hvilken Energiforsyning foretrækker du til komfuret ?
Strøm

Strøm/Gas

Gas

4. Benytter du mens du arbejder i køkkenet :
Hiﬁ?

3. Huset.

TV?

Internet?

1. Type af bygning?
gammel

ny

ændringer mulige

i planlægning

2. er der på kort afstand, en kælder til rådighed?
ja

nej

3. Hvilke områder kan du bruge på samme niveau som køkkenet?
spisekammer

hus arbejdsrum

4. Hvor tages familiemåltiderne normalt ind?
i spisestuen

i køkkenet

i stuen

5. Hvor plejer du at underholde dine gæster?
i spisestuen

4. Køkkenrum.

in i køkkenet

i stuen

1. Hvor stort er dit køkken?
længde

cm

bredde

cm

2. Hvor meget plads er i køkkenet fra gulv til loft?
cm. overalt?

ja

nej

3. Hvor mange vinduer og døre har køkkenet?
antal vinduer

antal døre
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4. Køkkenrum.

4. I hvilken retning åbner vinduet?
indefter

udefter

5. Hvor højt er vægen under vinduet?
cm
6.

Hvor stor er vinduet?
bredde

cm

højde

cm

højde

cm

7. Hvor stor er døren?
bredde

cm

8. Hvor er radiatoren placeret i køkkenet?
under vinduet

frit på væggen

in i nicheområde

gulvvarme

vægopvarmning (skjult)

9. Hvilken dimensioner har radiatoren?
højde

cm

bredde

cm

dybde

cm

10. Hvordan forsynes kækkenet med varmt vand?
centralt over varmvandsbeholder
adskilt fra vandvarmeren
11. Hvilke typer af energi er til rådighed i køkkenet?
elektrizität

gas

12. Kan der eventuelt brydes en gennemgang i vægen for at sætte en kanal
til en emhætte?
ja

nej

13. Af hvilket materiale er køkkengulvet?
14. Af hvilket materiale er vægene?

5. Skabene

1. Hvilken slags mad bliver lagret i køkkenskabene?
Tørre varer / pakker

Dåser

Grønsager/Frugt

Flasker

Krydderier

Kød/frosset Varer

2. Hvor meget lagerplads du har brug for:
fade, skåle, vaser og andre store tabel?
meget

medium

lidt

Bordservice, service, osv.? (tænk på stable højden!)
meget
medium
lidt
Kaffee-/tee-sæt, service ...?
meget

medium

lidt

Glas, kander, karafler og andre glasprodukter?
meget

medium

lidt
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5. Skabene.

Bestik (gaffel, knive, ske osv.)
meget
medium

lidt

Vaskemiddel, rengøringsmiddel til opvaskemaskine, komfur, osv.)
meget

medium

lidt

Affaldsindsamlere
meget
medium

lidt

Koste og rengøringsmidler udstyr og rengøring og vaskepulver
meget
medium
lidt
3.

Har du brug for et kabinet til et brød-udskæring maskine
Ja

4. Gør du aktiviteterne, som du kan udøve mens du sidder, snarere på
bord med udtræk?

spisebordet?

5. Hvad ville du bruge et køkken ø til, der står frit i rummet?
til anretning

forberedelse

til skylning

til kogning

slet ikke
6. Hvad niche funktioner, ønskes i arbejdsområdet?
Nichenskab med Jalousie

Funktionsreling med tilbehör

køkkenborde

Belysning:
halogenlamper under hæjskabene eller lysstofrør og stikkontakter
Halogenlamper (montering i kabinettet bunden)
Lysstofrør bag skærmen
7. Hvilken dør interiør til optimal udnyttelse af lagerplads skal være planlagt?
krydderidåser

krydderi og sosseflasker

poser (vanillesukker, creme pulver, krydderi poser osv.)
filterposer

tuppervare osv.

papirruller

folienruller (inkl. afrivning)

pot låg

rensningsmiddel

8. Kan vasken anbringes foran et vindue?
ja

nej

9. Er der behøv for en høj skab til strygebrættet
ja

nej
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6. Hvidevarer

1. Koge og Gare:
Glas-keramiske kogeplade med separat eller integreret kontrolpanel
Glas-keramiske kogeplade med kontrolpanel over über el-ovn
Gaskogeplade
Kombination Kogeplade (individuelt kombineret)
for eks. glas keramisk, gas, elektrisk friture, grill, damper, wok, teppan-Yaki
andre tilberedningsmetoder
2. Bagning, stegning, opvarmning:
Indbygget ovn i underskab (evtl. med mikroovn)
Ovn i højskab (evtl. med mikroovn)
Mikroovn (i høj eller vægskab)
Dampovn (i høj eller vægskab)
Kaffemaskine (i skab)
Tallerkenvarmere
3. Køling, frysning:
integreret køleskab (indhold: 150 – 300 l)
integreret fryseskab (indhold: 150 – 300 l)
integreret underskab køleskab
fritstående køle-/fryseskab
Vin opbevarings kabinet
Apparater med is og drikke dispenser
4. Hætter:
flad emhætte

væg emhætte

frithængende emhætte

Udluftning:
udstødning

konvektion

extern Motor, feks. på Attic

specialudluftning
5. Opvaskemaskine:
Bredde

45 cm

60 cm

monteres under bordplade eller skab
integreret (synligt kontrolpanel)
fuldt integreret enhed (synligt kontrolpanel)
større opvaskemaskine, integreret (synligt kontrolpanel)
større opvaskemaskine fuldt integreret (skjult kontrolpanel)
6. Vaske og vandhaner:
en enkelt vask med drypbakke
en enkelt vask med en lille ekstra tank og drypbakke
to vask med drypbakke
en enkelt vask (forskellige størrelser og former)

Seite 4/6

Køkkenplanlægning

6. Hvidevarer.

Material:
Rustfrit stål (børstet eller poleret)

Keramik

Kvarts eller granit kompositter

Emalje

Indbygning:
overflade-monterede vask

lav flugt vask

undermonteret vask

en, to eller tre-huls armatur
Armatur med eller uden håndbruser
separate håndbruse

desuden: sæbedispenser

desuden: stopventilen for opvaskemaskine
7. Forskellige enheder (strømforsyning):

7. Ambiente.

Skæremaskine

Kaffeemaskine

Toaster

Vandkoger

Køkkenmaskine

1. Hvilken type køkken design du ville vælge spontan?
moderne træ køkken i designer stil
hyggelig landlig stil træ køkken
hvid køkken

farvet køkken

ekstravagant køkken med mat eller højglans lackfronter
professionelt køkken i en high-tech look med masser af rustfrit stål og
glas

puristiske køkken uden håndtag og med en reduceret form

2. Hvilke materiale til køkkenbordet kan du bedst lide?
Træ

poleret, mat eller flammede Granit

Marmor eller Kalksten (overflade forseglet)
Skifer

rustfri Stål

farvet Plast

Træreplikat
Fliser

Mosaik

3. Hvilken slags design foretrækker du til nichen?
Paneler i bordplade farver
Paneeler i Frontfarve
Paneeler i rustfri stål

Glaspaneeler
Flieser

farvet maling

4. Ønsker du at løsne rækken op med overhead glasskabe
eller reoler?
ja

nej

5. Vil du have en vægskab højde på 67 cm eller 92 cm?
67 cm

92 cm

ingen vægskabe

6. Hvad gulvbelægning ville du foretrække, hvis der bliver renoveret?
Flieser

Natursten

Træ

andre Materialier

7. Hvilket materiale foretrækker du under de samme betingelser for Køkken væggene
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8. Spisepladsen.

Rå-/Fin-Puds
Tapeter

poleret lackmaling

Flieser

andre Materialier

1. Baseret på plads i køkkenet, hvad type område, foretrækker du ved spisepladsen
Tabel integreret i kabinettet
Bordplade, fastgjort til kabinettet
Spiseafdeling, hvor som helst i rummet
Spiseafdeling i et hjørne
2. Hvilken slags spisepladsmøbler foretrækker du
i materiale, farve og stil af køkkenet
antik
nutidig, moderne stil
3. Hvilken form af bordet foretrækker du?
firkanted

9. frit text

Tryk

rund

andre

