PLANLEGGING AV KJØKKENET
PERSONLIG KONTAKT
Når du besøker oss, får du en personlig kontakt. En person som er med
gjennom hele prosessen. Vi mener
det er viktig å kunne svare på spørsmålene dine og guide deg gjennom
tilbehør, installasjon og alt annet som
påvirker ditt valg av kjøkken.
Det finnes ingen snarveier til det perfekte kjøkkenet, og en rådgiver kan
styre deg unna de fleste fallgruvene
og hjelpe deg til å se muligheter der
du ser hindre.

VI BYGGER UT
FRA DINE BEHOV
Hos Sigdal bygger vi kjøkken når vi
får bestillingen. Det er derfor det tar
litt tid før våre kjøkken blir klare til å
leveres. Men vi synes det er verdt det.
Når vi lar mennesker som kan kjøkken,
bygge ut fra din bestilling, kan vi
garantere at det blir akkurat sånn du
vil ha det. Det gjør oss også fleksible
slik at vi kan finne løsninger som er
unike for nettopp dine behov.

INSTALLASJON AV
KJØKKENET
De fleste av våre forhandlere hjelper
deg gjerne med å finne kjøkkenkyndige fagfolk som står for installasjonen for å garantere at arbeidet blir
riktig utført. Spør om tips og anbefalinger.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr hjemmebesøk med kontrollmåling. Dette inngår i prisen så sant
du har bestilt et kjøkken. Ved hjelp
av hjemmebesøk kan vi danne oss et
bedre bilde av virkeligheten slik at det
blir enklere å finne perfekte løsninger
samt sikre riktig bestilling.

MONTERT OG
KONTROLLERT
Skapene fra Sigdal er sammensatt og
kontrollert på vår fabrikk i Eggedal av
erfarne medarbeidere. Siden vi tar
ansvar for å kontrollere skrogene,
frontene, skuffene og innredningen
ved fabrikken, kan vi garantere kvaliteten. Slik kan vi også love at kjøkkenet
har god kvalitet.

SLUTTBESIKTIGELSE
Sigdal er ikke ferdig med leveransen
før du som kunde er hundre prosent
fornøyd med ditt nye kjøkken.
Vi gjennomfører en sluttbesiktigelse
for å garantere at alt er som det skal.
Snakk med kontaktpersonen din om
sluttbesiktigelse og hva som inngår.

Det første trinnet er å planlegge og
tegne det nye kjøkkenet. Her ser vi
spesielt på behov og areal. Våre
kjøkkenspesialister har hjulpet hundrevis av familier med sine Sigdalkjøkken.
Denne erfaringen er enestående og
noe vi alltid vil dele med deg. Hvilke
behov har du? Hvilke krav stiller du til
kjøkkenet? Hva er budsjettrammene?
Jo flere spørsmål du har, desto bedre
resultat. Sammen lager vi en kjøkkenplan og en bestillingsliste der alt fra
skap til hvitevarer inngår.

LEVERING TIL
HJEMMET
Når kjøkkenet er ferdig, leveres det
i moduler hjem til deg. Sammen
med alt annet du har bestilt for å
gjøre kjøkkenet komplett. Hvitevarer,
benkeplater og innredning kommer
direkte fra fabrikken i én leveranse
uansett hvor du bor i Norge.

GARANTIER
Vi bygger kvalitetskjøkken, men
alt kan skje. Les mer på hjemmesiden vår, www.sigdal.com, eller
snakk med din kontaktperson om
hvilke garantier som gjelder for
kjøkkenet og hvitevarene dine.
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