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”SILK BY DESIGNA ER EN 
L ÆKKER L ÅGE MED EN 

SILKEBLØD MAT OVERFL ADE, 
DER GØR DEN TIL EN 

FRYD FOR ØJET
Brigitte Kürzel, designchef hos DESIGNA



DESIGNA GARANTIER

5år
BORDPLADER

10år
SKABE OG

LÅGER

25år
SKUFFER OG
HÆNGSLER

SILK - SORT

KR. 79.950,-
Prisen er for skabe, sokkel, reoler og bordplader

SILK by DESIGNA er en ny serie af låger med en silkeblød og mat overflade, 
der er en hyldest til det enkle og smukke nordiske design. Et SILK-køkken 

i mat sort er en fryd for øjet, som i opstillingen vist her. Bemærk også 
kube-reolerne og de smarte skydelåger i overskabene.
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SILK - GRÅ
MULTI - NATUR EG

KR. 48.407,-
Prisen er for skabe, sokkel, reoler og bordplader

SILK - HVID

KR. 78.605,-
Prisen er for skabe, sokkel og bordplader

SILK by DESIGNA er en ny serie af låger med en silkeblød 
og mat overflade, der er en hyldest til det enkle og smukke 

nordiske design. Kombinationen af de matte grå SILK-låger 
med overskabe i natur eg fremstår rustikt og enkelt.  

Silk by DESIGNA er en ny serie af låger med en silkeblød og 
mat overflade, der er en hyldest til det enkle og smukke 
nordiske design. De hvide SILK-låger er en nyfortolkning af 
det klasisske hvide grebsfri køkken. Bemærk overskabene 
med flotte og funktionelle skydelåger.

SILK
bevarer sin

farve gennem årene, 
da pigmenternes

UV-stabilitet og den 
farveresistente

belægning sikrer
dette.

SILK
er minimalistisk

og klassisk dansk 
design i et unikt

formsprog.



SILK - GRÅ OG SORT

KR. 57.604,-
Prisen er for skabe, sokkel og bordplader

SILK - GRÅ

KR. 13.441,-
Prisen er for skabe, reoler,
bordplade og vask

SILK - SORT

KR. 16.615,-
Prisen er for skabe, reoler,
bordplade og vask

SILK by DESIGNA er en ny serie af låger med en silke-
blød og mat overflade, der er en hyldest til det enkle 
og smukke nordiske design. Her et køkken vist med 

SILK-låger i en lækker kombination af grå og sort.

SILK by DESIGNA er en ny serie af låger med 
en silkeblød og mat overflade, der er en hyldest 

til det enkle og smukke nordiske design. De 
silkebløde grå fronter i en grebsfri opstilling, 

er et oplagt valg til indretning i badeværelset. 

SILK by DESIGNA er en ny serie af låger med en 
silkeblød og mat overflade, der er en hyldest 
til det enkle og smukke nordiske design. De 

sorte fronter tager sig forrygende flotte ud på 
badmiljøet, som vist her.
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VI LEVER AF GLADE KUNDER!

DESIGNAdesignakitchen

LAD DIG INSPIRERE PÅ DESIGNA.DK

SILK LÅGEN ER HELT UNIK
Overfladen er behandlet, så den er mere modstands-

dygtig over for fingeraftryk end andre låger. Over- 

fladen er meget slidstærk og modstår effektivt de 

værste ridser.

SILK-lågen er fuldstændig fri for PVC- og ftalater og 

har derudover ekstremt lave VOC-emissionsniveauer. 

Der er med andre ord ingen afdampning. 

SILK kan monteres med push (grebsfri) eller med 

greb. Vi anbefaler en push-løsning, da dette bedst 

fremhæver lågens unikke kvaliteter. Den tager sig 

dog også flot ud med de rette greb afstemt med 

den øvrige indretning

SILK-lågen bevarer sin farve gennem årene, da 

pigmenternes UV-stabilitet og den farveresistente 

belægning sikrer dette.

SILK er helt enkelt minimalistisk og klassisk dansk 

design i et unikt formsprog.

SILK BY DESIGNA
fås i tre moderigtige farver - hvid, grå og sort.

Farverne er nøje udvalgt efter de tendenser,

der tegner indretningstrenden. 

AFTAL ET UFORPLIGTENDE
DESIGNMØDE PÅ DESIGNA.DK
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