
prisliste godmorgon

 Frederiksholms Kanal 4         1265 København K           Danmark           

hello@andshufl.com           telefon: + 45 33 11 60 06



&SHUFL prisliste til Godmorgen 
Badmøbler til Godmorgen serien kan fås i 4 forskellige kollektioner; painted, laminate, linoleum og wood. 

Painted og wood kombineres med en bordplade i laminate eller linoleum. 

Bemærk at vasken enten skal stå oven på bordpladen eller være under 14 cm i dybden for at kunne monteres i bordpladen. 

Denne prisliste indeholder udvalgte priser. For specifikke priser på de enkelte elementer, for personlige tilbud og meget mere, 

kontakt os på hello@andshufl.com. 

Beskrivelse af de forskellige kollektioner, valgmuligheder og farver kan ses på vores hjemmeside: www.andshufl.com

Badmøbler
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Painted*                4.050

Laminate                4.175

Linoleum                5.425

Wood**                5.425

Wood Exclusive**   5.775 

40x58
Dybde 47 cm

Fronter, sider, bund og bordplader fra &SHUFL

Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 499

Painted* Bordpladen laves i laminate 

Wood** Bordpladen laves i linoleum 

Wood exclusive** Bordpladen laves i linoleum

Painted*                4.575

Laminate                4.750

Linoleum                6.475

Wood**                6.475

Wood Exclusive**   6.900 

80x58
Dybde 47 cm 

Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 699

Painted*                4.425

Laminate                4.600

Linoleum                5.950

Wood**                5.950

Wood Exclusive**   6.375 

60x58

Dybde 47 cm 

Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 599

Painted*                4.800

Laminate                4.975

Linoleum                6.875

Wood**                6.875

Wood Exclusive**   7.325

100x58
Dybde 47 cm 

Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 799

Painted*                6.465

Laminate                6.740

Linoleum                9.300

Wood**                9.300

Wood Exclusive**   9.975 

Painted*                7.025

Laminate                7.300

Linoleum                10.235

Wood**                10.235

Wood Exclusive**   10.910 

120x58 160x58
Dybde 47 cm Dybde 47 cm 

Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 1.499 Tilbehør: Godmorgen skab fra IKEA, hvid 1.199

Wood: Elm og eg.   Wood exclusive: Røget eg. 

Bemærk at laminat, linoleum og wood kan fås med trækanter, som kan tilkøbes til en merpris på 15%.

Alle priser er i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.
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Sort              100

Rustfrit stål            150

Messing              200

Messing              350Bagplader UdvendigGreb

Hvordan skal grebet se ud?
Vores greb kan fås med en bagplade i sort, rustfrit stål eller messing. Grebene på lågerne kan placeres til venstre, højre eller centreret. 

Prisen er den samme. Du skal blot være opmærksom på at grebs- og hængselsplaceringen er som ønsket, når du bestiller hos os. 

Hvilke IKEA skabe passer de til? 
Disse fronter passer som standard til IKEAs badløsning Godmorgen.

Har du en anden løsning end IKEA?
Vi producerer også låger og fronter til andre systemer end IKEA. Det kræver dog at vi modtager de præcise mål fra dig til at producere 

efter. Bemærk at vi da producerer fronterne uden boringer. Prisen for specialproducerede fronter og låger tillægges merpris på 10%. 

Klæd dine garderobemøbler på med &SHUFL
Vi producerer også skabslåger til IKEAs garderobemøbler PAX. 

Kontakt os for at få priser og mere information.

Der tages forbehold for fejl og prisændringer.    3


