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Culina är ett helt nytt minikök från Intra med modern spisbänkstopp i ren skandinavisk design och stora 
disklådor i stramt formspråk. Praktisk våtzon med plats för skärbräda som kan skjutas från våtzonen och 
in över lådan. Skärbrädan kan även användas som täckbricka och förändrar stoleken på arbetsytan. De 
raka kanterna (K7) ger ett modernt och smäckert uttryck. 

Culina levereras med glaskeramikhäll eller induktionshäll med touch funktioner.  Det finns flera tillbehör 
designade till disklådorna.



Tillbehör

CB-FR-GLASS, pris inkl moms 651 kr RB-FR-SS, pris inkl moms 388 krRB-FR-BLACK, pris inkl moms 351 kr

EASY COVER 780860, pris inkl moms 149 kr CB-FR-MH, pris inkl moms 546 krTPFR-CLA, pris inkl moms 2495

TP-CULINA, pris inkl moms 1695 kr CB-CUL-BLACK, pris inkl moms 320 kr INSATS-B60 diskbänk, pris inkl moms 468 kr

GOLVSKYDD kyl, pris inkl moms 306 kr

Nyhet!

Nyhet!



Modeller

Culina finns i två storlekar, med vanlig glaskeramikhäll eller induktionshäll. Levereras med 
kylskåp 50 cm och underskåp i vitlackerat stålplåt, 50 cm. Gorenje kylskåp 121 L *** frysfack 
17 L, energiklass A +. Elektrisk anslutning 16 A. Diskbänk i rostfritt stål, häll samt ventil och 
vattenlås. Plastmatta för kylen (Säker vatten) finns som extra tillval.

Culina finns i storlekarna 100 och 120 cm.

Mått

Utvändigt mått 1000 x 610 x 900 mm
Låda 340 x 380 x 160 mm

Ingår

Ventilset
Kyl/frysfack
Keramisk häll

Tillval

Skärbräda, plast
Skärbräda, glas
Skärbräda, trä
Rensskål, rostfritt stål
Rensskål, plast
Easy cover
Insats diskbänksskåp
Golvskydd kyl

Mått

Utvändigt mått 1200 x 610 x 900 mm
Låda 520 x 380 x 180 mm

Ingår

Ventilset
Kyl/frysfack
Keramisk häll

Tillval

Skärbräda, plast
Skärbräda, glas
Skärbräda, trä
Rensskål, rostfritt stål
Rensskål, plast
Easy cover
Insats diskbänksskåp
Golvskydd kyl

Mått

Utvändigt mått 1000 x 610 x 900 mm
Låda 340 x 380 x 160 mm

Ingår

Ventilset
Kyl/frysfack
Induktionshäll

Tillval

Skärbräda, plast
Skärbräda, glas
Skärbräda, trä
Rensskål, rostfritt stål
Rensskål, plast
Easy cover
Insats diskbänksskåp
Golvskydd kyl

Mått

Utvändigt mått 1200 x 610 x 900 mm
Låda 520 x 380 x 180 mm

Ingår

Ventilset
Kyl/frysfack
Induktionshäll

Tillval

Skärbräda, plast
Skärbräda, glas
Skärbräda, trä
Rensskål, rostfritt stål
Rensskål, plast
Easy cover
Insats diskbänksskåp
Golvskydd kyl

CKCUL1000R Plåtskåp, häll & kyl. Låda höger  GTIN 7393069020977, pris inkl moms 11 994
CKCUL1000L Plåtskåp, häll & kyl. Låda vänster  GTIN 7393069020960, pris inkl moms 11 994

CKCUL1200R Plåtskåp, häll & kyl. Låda höger  GTIN 7393069021011, pris inkl moms 14 369
CKCUL1200L Plåtskåp, häll & kyl. Låda vänster  GTIN 7393069021004, pris inkl moms 14 369

CKCUL1000R-IH Plåtskåp, induktionshäll & kyl. Låda höger GTIN 7393069020991, pris inkl moms 13 556
CKCUL1000L-IH Plåtskåp, induktionshäll & kyl. Låda vänster GTIN 7393069020984, pris inkl moms 13 556

CKCUL1200R-IH Plåtskåp, induktionshäll & kyl. Låda höger GTIN 7393069021035, pris inkl moms 16 244
CKCUL1200L-IH Plåtskåp, induktionshäll & kyl. Låda vänster GTIN 7393069021028, pris inkl moms 16 244
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Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom diskbänkar, 
minikök och sanitetsprodukter i rostfritt stål. Intra är en 
del av Teka Industrial S.A., som är en av världens ledande 
producenter av diskbänkar och vitvaror, med fabriker och 
säljkontor över hela världen.

Besök www.intra-teka.com för mer information om alla  
våra produkter.

Intra Mölntorp AB                       SE-734 93 KOLBÄCK                                              tel: +46 (0)220 403 68                             mail: info@intra-teka.com           www.intra-teka.com


