KJØKKEN,
BADEROM OG
GARDEROBER

Om Drømmekjøkkenet
Drømmekjøkkenet er den norske grenen av Ballingslöv AB, som startet
som en liten treforedlingsbedrift i Skåne i 1929. Siden den gangen har
vi blitt en anerkjent leverandør av kjøkken, garderobe og bad til det
skandinaviske markedet. Vi er en av få produsenter som produserer egne
fronter og skrog, og vi etterstreber å bruke lokale og kortreiste råvarer.
Fabrikken holder fremdeles til i Ballingslöv, der det hele begynte for
over 90 år siden. Avdelingen på Billingstad åpnet i 2014. Vi har hatt
en fin reise fra å være en nykomling i nabolaget til å bli en foretrukken
kjøkkenleverandør.

Vårt sortiment
Vi leverer alt fra klassiske modeller, med tradisjonelle
detaljer som blyglass og sprosser, til moderne minimalistiske
kjøkken uten håndtak og med glatte flater. Frontene leveres
i en rekke treslag og utførelser, malte flater og laminater.
Vi har et av markedets største utvalg av skrogstørrelser.
Dersom det er nødvendig, lager vi spesialmål for å få
den perfekte løsningen. Vi har også et stort utvalg av
benkeplater i alle slags materialer, og samarbeider med
lokale leverandører. Når det gjelder hvitevarer, fører vi de
fleste anerkjente merker.
Vi ønsker deg velkommen til planlegging av ditt nye
kjøkken!

Veien til nytt kjøkken
Alle våre ansatte har lang erfaring med kjøkkenplanlegging. Våre faste kjøkkenmontører har jobbet med våre
produkter i mange år. Vi samarbeider også med interiørarkitekter, totalentreprenører, rørleggere og elektrikere.
Veien til nytt kjøkken starter gjerne med et møte i butikken. Her kartlegger vi dine ønsker og behov og ser
på hva vi kan tilby av design og løsninger. Vi tegner gjerne flere alternativer og kommer med pristilbud.
Ofte blir det flere møter og tegninger før vi er i mål, men det er en del av servicen. Vi låner ut materialprøver
og kommer gjerne med råd til de andre elementene i kjøkkenet. Før bestilling kommer vi på hjemmebesøk og
tar kontrollmål. Hos oss har du samme kontaktperson fra første møte og til kjøkkenet står ferdig montert.
Vi er din rådgiver under hele prosessen.

Billingstadsletta 17,
1396 Billingstad
Telefon: 459 50 500
post@dkbillingstad.no
www.drommekjokkenet-billingstad.no

Din leverandør av :
kjøkkenvasker
kjøkkenarmatur
kjøkkenbenker i stål
avfallssortering
kjøkkenhetter

LA OSS LEVERE DIN NYE BENKEPLATE!
Vi produserer og leverer benkeplater i granitt,
marmor, Silestone kompositt og Dekton.
Benkeplater i stein er meget holdbart, slitesterkt,
lite til ingen vedlikehold og lette å rengjøre.
Ta kontakt for råd om hvilken benkeplate som
kan passe deg og ditt bruk
– sammen skaper vi et Drømmekjøkken!
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