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AKUSTIK
Denne serie er designet med et ønske om at 
forbedre akustikken i boligen. Kombinationen 
af trælameller og filt, er ikke blot tænkt ind i 
designet for at fornøje øjet – men i lige så høj 
grad for at absorbere rumklang.

Følg og del med os på Instagram.

Serie
—

Social media
—

Særlige egenskaber
—

Denne serie omfatter
—
Skænke  |  HIFI møbler
Vitriner  |  Skabe
Spiseborde  |  Sofaborde
Reoler

Designet af
—
Ste� ensen & Würtz —

Træfarver
Vælg mellem mere end 
10+ forskellige træfarver 

i både ask og eg.

—
Special ordre

Foruden vores mange 
standard størrelser kan 
vi også imødekomme 

specielle ønsker.

—
Bæredygtigt valg 
Massivtræs møbler kan 

holde et helt liv med 
den rette pleje. 

—
Design elementer
Vælg mellem forskellige 

designs.

@kristensenfurniture  |  #kristensenfurniture

På vores Collection-site har du som forhandler, altid adgang til de
nyeste prislister og fl ere hundrede billeder og videoer i høj kvalitet
- til fri a� enyttelse i din markedsføring!

Hvis du ikke allerede har et password, er det blot at kontakte 
Kristensen salgskontoret.

LINK:

Prisliste- og billedbank
—

collection.kristensen.com
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Rundt spisebord 

—

Rundt bord m/3 cm plade  (H74 cm) Ilægsplade, 3 cm

Udelt (AKDR3H) Med udtræk* (AKDR3M) Til bord m/udtræk (AKTR3)

Ø 140 15.622 17.698 140 3.217

130 14.611 16.686 130 3.036

120 13.674 15.750 120 2.802

110 11.330 B 50

100 10.546

*Kan forlænges med 4 ilægsplader.

Ø120 = 1 støtteben. Ø130 og større = 2 støtteben.
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Af langt spisebord 

—

Benene er monteret 23 cm fra bordenden.

Spisebord m/3 cm plade  (H74 cm) Endeplade 3 cm

Forberedt til endeplader (AKD3H) (AK3E)

L 280 20.380 L 50 2.075

260 19.260 B 100

240 17.724

220 16.894

200 15.980

180 15.150

B 100
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Sofaborde 

—

Bænk m/3 cm plade

Størrelse (cm) vare nr.
pris (DKK)

Ask Eg

L160 D40 H45 AKB3-160 1.925 2.406

L140 D40 H45 AKB3-140 1.738 2.173

L120 D40 H45 AKB3-120 1.577 1.971

L100 D40 H45 AKB3-100 1.490 1.863

Sengebord (vægmonteret) 

—

Sofabord m/3 cm plade

Størrelse (cm) vare nr.
pris (DKK)

Ask Eg

Ø86 H48 cm AKCR3-86H48 5.803 7.254

Ø72 H42 cm AKCR3-72H42 4.836 6.045

Sengebord (vægmonteret)

Størrelse (cm) vare nr.
pris (DKK)

Ask Eg

34x24 H35 cm AKNS-34x24H35 1.934 2.418
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

AKHHL AKHHR

AKHL AKHR

AKVL AKVR

PRISLISTE
Vitrine, skab & highboard m/ben i H21 cm (med sort f ilt) 

—

Alle Akustik highboards 
og skænke er med soft-
close lukkemekanisme. 
Dørene åbnes ved at 
gribe om træ-
listerne.

Glasdøren i vitrinen er 
med push-close.

 VITRINE EL. HIGHBOARD M/SORT FILT 
Benhøjde 21 cm

beskrivelse vare nr.

mål (cm) pris (DKK)

B D H
Ask Eg

korpus / total

AKVL83H169

83 42 148 / 169 20.734 23.844

3 hylder pr. rum, 1 glasdør m/LED

AKVR83H169

AKHHL83H169

83 42 148 / 169 19.715 22.672

3 hylder pr. rum, 1 åbent rum

AKHHR83H169

AKHL83H148

83 42 127 / 148 16.995 19.545

2 hylder pr. rum , 1 dør, 1 åbent rum

AKHR83H148

1 hylde pr. rum, 2 døre

AKH287H108 87 42 87 / 108 15.536 17.867



7 / 13

AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

AKHHL AKHHR

AKHL AKHR

AKVL AKVR

PRISLISTE
Vitrine, skab & highboard m/ben i H32 cm (med sort f ilt) 

—

Alle Akustik highboards 
og skænke er med soft-
close lukkemekanisme. 
Dørene åbnes ved at 
gribe om træ-
listerne.

Glasdøren i vitrinen er 
med push-close.

VITRINE EL. HIGHBOARD M/SORT FILT 
Benhøjde 32 cm

beskrivelse vare nr.

mål (cm) pris (DKK)

B D H
Ask Eg

korpus / total

AKVL83

83 42 148 / 180 20.734 23.844

3 hylder pr. rum, 1 glasdør m/LED

AKVR83

AKHHL83

83 42 148 / 180 19.715 22.672

3 hylder pr. rum, 1 åbent rum

AKHHR83

AKHL83

83 42 127 / 159 16.995 19.545

2 hylder pr. rum , 1 dør, 1 åbent rum

AKHR83

1 hylde pr. rum, 2 døre

AKH287 87 42 87 / 119 15.536 17.867
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Skænk & HIFI skænk m/ben højde 21 cm (med sort f ilt) 

—

Skænk m/sort filt på døren og i de åbne rum

1 hylde bag hver dør. Benhøjde 21 cm.

beskrivelse vare nr.
mål (cm) pris (DKK)

B D H
Ask Eg

korpus / total

2 døre, 1 åbent rum

AKS2208 208 42 50 / 71 18.245 22.806

1 dør t/venstre (L) eller AKSL160 / 160 42 50 / 71 15.262 19.077

1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSR160

1 dør t/venstre (L) AKSL100 / 100 42 50 / 71 11.322 14.152

eller 1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSR100

2 døre, 1 åbent rum

AKS2K208 208 42 40 / 61 17.442 21.802

1 dør t/venstre (L) eller AKSLK160 / 160 42 40 / 61 14.573 18.216

1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSRK160

 2 døre, 1 flip-dør m/HIFI-stof

AKS2KF208 208 42 40 / 61 18.314 22.892

1 dør (L) +1 flip-dør m/HIFI-stof el. AKSLKF160 / 160 42 40 / 61 15.302 19.127

1 dør (R) +1 flip-dør m/HIFI-stoff AKSRKF160

Flip-dør m/HIFI-stof             Åbent rum Kabel-hul

Træprop 
På varianter mark-

eret m/rød pil

HIFI-stof 
På flip-dør markeret 

m/rgrøn farve
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Skænk & HIFI skænk m/ben højde 32 cm (med sort f ilt) 

—

Skænk m/sort filt på døren og i de åbne rum

1 hylde bag hver dør. Benhøjde 32 cm.

beskrivelse vare nr.
mål (cm) pris (DKK)

B D H
Ask Eg

korpus / total

2 døre, 1 åbent rum

AKS2208H82 208 42 50 / 82 18.889 23.450

1 dør t/venstre (L) eller AKSL160H82 / 160 42 50 / 82 15.906 19.721

1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSR160H82

1 dør t/venstre (L) AKSL100H82 / 100 42 50 / 82 11.966 14.796

eller 1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSR100H82

2 døre, 1 åbent rum

AKS2K208H72 208 42 40 / 72 18.086 22.446

1 dør t/venstre (L) eller AKSLK160H72 / 160 42 40 / 72 15.217 18.860

1 dør t/højre (R), 1 åbent rum AKSRK160H72

 2 døre, 1 flip-dør m/HIFI-stof

AKS2KF208H72 208 42 40 / 72 18.958 23.536

1 dør (L) +1 flip-dør m/HIFI-stof el. AKSLKF160H72 / 160 42 40 / 72 15.946 19.771

1 dør (R) +1 flip-dør m/HIFI-stoff AKSRKF160H72

Flip-dør m/HIFI-stof             Åbent rum Kabel-hul

Træprop 
På varianter mark-

eret m/rød pil

HIFI-stof 
På flip-dør markeret 

m/rgrøn farve
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

PRISLISTE
Reol 

—

Disse kan bruges som 
rumdelere, da de er ens 
på begge sider.

Reol m/tremmer

beskrivelse vare nr.
mål (cm) pris (DKK)

B D H Ask Eg

Reol med 3 hyller

AKSU-3S 100 35/39* 98 6.084 7.605

Reol med 4 hyller

AKSU-4S 100 35/39* 130 7.301 9.126

Reol med 5 hyller

AKSU-5S 100 35/39* 162 8.769 10.961

*Hylde-dybde 35 cm, total dybde 39 cm. Pladetykkelse 2 cm.
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

ASK C6 / EG C6
Hvid olieret

—

ASK C13 / EG C13
Lys grå olieret

—

ASK C20 / EG C20
Grå brun olieret

—

ASK C4 / EG C4
Natur olieret

—

ASK C12 / EG C12
Antik brun olieret

—

ASK C16
Varm hvid olieret

—

ASK C3 / EG C3
Lakeret

—

ASK C11 / EG C11
Mørk grå olieret

—

ASK C15 / EG C15
Mokka brun olieret

—

 ASK C8 / EG C8
 Sæbebehandlet

 —

 ASK C14 / EG C14
 Sort olieret

 —

ASK C44 / EG C44
Sort mat lakeret

—

Vi behandler dette træ med 
vores “Sæbe til træ”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Natur”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Sort”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Antik brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Varm hvid”.

C16 laves kun i ask.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Grå brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Lys grå”.

Vi farver dette træ med 
sort bejdse, og behandler 

overfl aden med vores “Træolie 
med voks”.

C14 er kun til ben og 
opbevaringsmøbler!

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Mokka brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Hvid”.

Vi farver dette træ med sort 
bejdse, og behandler 

overfl aden med en mat lak.

C44 er kun til plader og 
laves kun upatineret.

Vi behandler dette træ med lak.

C3 laves kun upatineret.

For information omkring vedligeholdelse, henviser vi til vores hjemmeside:
WWW.KRISTENSEN.COM

Vi tilbyder også vores egne reparationsolier til vores produkter
- kontakt os hvis der ønskes en prisliste.

TRÆFARVER
—

Oversigten er kun vejledende!
Træstrukturen og træfarven varierer noget 
fra ask og eg.

Vi anbefaler at der bruges træprøverne og 
udstillingsmøblerne til at danne et mere 
præcist helhedsindtryk.
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

SC
Soft Cracks

Allerede eksisterende 
sprækker og revner forstørres 

så overfl aden får et mere 
ekspressivt udseende.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

C
Børstet rustfrit stål

Børstet rustfrit stål har en 
elegant fremtoning, med en 

ensartet fi nish, skabt i hånden.

Mod pristillæg!

AP
Antik patinering

De øverste baner af blødt træ 
� ernes så overfl aden fremstår 
rustik, som om træet er blevet 
naturligt slidt igennem fl ere år.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

B
Sortmalet stål

Sortmalet stål har et grafi sk, 
enkelt udseende, som passer 

fi nt ind i de fl este hjem.

A
Industri stål

Industrielt stål har et råt og mat 
udseende, med forskellige 

farvenuancer - opstået under 
fremstilling.

UP
Uden patinering 

Træet planeres og pudses  
for at opnå en fi n og glat 

overfl ade.

Med få og mindre knaster.

Opbevaringsmøbler laves 
kun med denne fi nish!

FK
Fyldte knaster

Knasterne fyldes og træet 
planeres og pudses  for at 

opnå en fi n og glat overfl ade.

Laves kun på EG!

RL
Raw Look

For at opnå denne fi nish, 
udføres en række indgreb der 
syner af fysisk slid på møblet. 

Dette giver møblet et patineret 
udtryk.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

TRÆFINISH
—

STÅLFARVER & FINISH
—

2
Buet kant

4
Ret kant

1
Harlekin kant

3
Pisa rundet kant

KANTPROFILER på borde & sofaborde

—
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AKUSTIK
—

All rights reserved Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

KONTAKT
—

HANDELSBETINGELSER
— 
Kan sendes via e-mail ved ønske
– kontakt: kristensen@kristensen.dk

ADRESSE:
Kristensen & Kristensen A/S
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg N
DK - Denmark

TELEFON:
+45 75470303

FAX:
+45 75470304

HJEMMESIDE: 
www.kristensen.com

MAIL:
kristensen@kristensen.dk

ORDRE MAIL:
order@kristensen.dk

REKLAMATION:
claim@kristensen.dk

Hovedkontor, Denmark

BORDE I SPECIALMÅL
Vi tilbyder gerne alle vore borde i specialmål efter kundens eget ønske. Dette kræver dog en særlig håndtering
af produktet igennem hele produktionen, lige fra nye tegninger og maskinindstillinger til indpakning. Vi er
derfor nødsaget til at tillægge prisen en procentsats på disse specialbestillinger. Dette uanset om produktet
bliver større eller mindre end standard. Hvis du f.eks. ønsker møblet i en mindre størrelse, tillægges prisen
15% på den nærmeste standardstørrelse.

Kontakt os gerne for mere information!


