
Få dit nye
drømmekøkken  
på 1 dag

Forny køkkenet eller bryggerset, til en 
pris hvor alle kan være med



Fordelene ved en køkkenfornyelse er mange
- Udover at du slipper for bøvl og dyre ekstraregninger

miljøvenligt
En køkkenfornyelse betyder, at du genbruger dine eksisterende under- og 
overskabe, men udskifter låger, skuffer og bordplader. Skabe holder som 
typisk holder langt over 30 år, så det sparer vores miljø for en masse affald, 
hvis du genbruger dem fremfor at skifte hele køkkenet.

Billigere
Ofte er prisen på en køkkenfornyelse det halve af et helt nyt køkken.  
Hos os, kan du frit indrette dine skabe som du vil - lav skabe til skuffer, slå 
skabe sammen og få lige den indretning du drømmer om. Supplér evt. med 
ekstra skabe, hvor det behøves. Vælg mellem mange moderne fronter og 
indretningsmuligheder, og få en løsning efter dit budget. 

Hurtigtere og nemmere 
Monteringen er langt hurtigere og væsentligt mindre besværlig, når skabene 
genbruges. Ofte kan vi montere på én dag, og du behøver hverken renovere 
vægge, gulve eller udskifte hvidevarer.

alt er lavet på mål
Vi kan genbruge alle skabe uanset alder og oprindelig producent. 
Sideplader og tæt tilsluttende fronter giver en pæn finish, så de gamle 
skabe næsten ikke kan ses.

Kvalitet som holder i årtier
Gode laminater og slidstærke folier giver dig et køkken som holder i 
årtier.  Alt hvad vi leverer, kommer med nogle af markedets mest solide 
skuffeskinner og/eller hængsler, så du får et slidstærkt køkken.

Gør huset salgsklart
Går I i salgstanker, kan fornyelse af fx køkkenet, bryggerset eller 
badeværelset være med til at afkorte salgstiden.  



DU ER KUN  
ENKLE TRIN FRA DIT  
NYE KØKKEN

1. Bestil et konsulentbesøg og 
se alle dine muligheder for 
farver, modeller og løsninger 

2. Få et tilbud på dit 
drømmekøkken 

3. Teknisk opmåling af din 
løsning til produktion  

4. Montøren kommer og 
monterer alle fronter og 
bordplader - ofte på kun én 
arbejdsdag!
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GREB ELLER GRIBEKANT

Vælg mellem over 40 moderne 
stålgreb i mange størrelser og 
modeller, eller vælg en front 
med en af vores mange smukke 
gribekanter.

BORDPLADER OG VASKE

En ny bordplade gør 
underværker! Vælg 
mellem mange smukke 
vedligeholdelsesfri laminater 
med bl.a. trælook, betonlook 
eller ensfarvet. Vi har også 
eksklusive massive træplader.  

Alle bordplader laves på 
naturligvis mål og kan 
kombineres fx med en lækker 
underlimet vask. 

NY INDRETNING I GL. 
KABINETTER

Indret de gamle kabinetter 
præcis som du har lyst 
til. Omdan fx dine gamle 
skabe til praktiske skuffer, få 
udtræk til rengøringsmidler, 
hjørnekarusseller, eller slå to 
skabe sammen til moderne 
brede skuffer.  Alt laves på mål, 
så du får præcis den indretning 
som ønskes.



MERE END 150 FRONTER

Vælg lige de låger som du 
drømmer om - alle i slidstærke 
og rengøringsvenlige overflader.  
Der er mere end 150 
standardlåger i folie, melamin 
og træ.  Vælg en smuk glat hvid 
eller spring ud i højglans, med 
profil, struktur eller fræsninger i 
et hav af farver.

Kort om frøsø 
køkkenfornyelse  

KVALITET SIDEN 1998
Frøsø blev oprindeligt grundlagt i Sverige, og 
kom til Danmark for mere end 20 år siden, som en 
af de allerførste køkkenfornyelsesvirksomheder 
herhjemme. Vi er blevet kåret som Gazelle-
virksomhed to gange, senest i 2019.

Siden da har vi renoveret og fornyet titusindvis af 
køkkener over hele landet, alt sammen leveret i 
kvalitetsmaterialer og på mål. Med mange tusinde 
kombinationsmuligheder har vi et af landets 
største udvalg, så vi er sikre på at kunne tilbyde 
vores kunder lige den løsning de søger.

hvAD VI KAN
I Frøsø har vi vores egne kørende 
salgskonsulenter og montører som dækker hele 
Danmark, samt eget snedkeri. Bestiller du et 
besøg, kommer vi hjem til dig, så du kan se alle 
vores mange modeller og finde den løsning, som 
passer til jeres stil og budget. 

MØD vores udstillingsvogne 
Vores salgskonsulenter har udstillingsvogne til 
rådighed, som hver uge opstilles rundt omkring 
i Danmark. Det betyder, at du kan møde os på 
en lang række af landets mange boligmesser og 
storcentre.

book en tid på49 17 77 28



Priseksempel 1
Her er der skiftet følgende: 
Låger, skuffer, dæksider, tilpas-
ninger, lyslister og ¾ karrusel 
og en ombygning af skab til 
brede skuffer.

22.000,-

Priseksempel 2
Her er der skiftet følgende: 
Låger, skuffer, sideplader, 
tilpasninger, lyslister, sokkel, 
bordplade m/underlimet 
vask og ¾ karrusel

40.000,-

Efter

Før

Efter



se mere  

inspiration på

froso.dk



se mere  

inspiration på

froso.dk

VI KAN MERE END 
KØKKENER!

Hos Frøsø kan vi også 
hjælpe dig med at få 

moderniseret: 

Garderoben
Badeværelset

Bryggerset

BOOK DIN LOKALE KONSULENT
Frøsø Køkkenfornyelse ApS

Oldenvej 7
3490 Kvistgård

Tlf:  4917 7728
E-mail:  info@froso.dk
Web:  froso.dk


