
Vi erbjuder ett renoveringssystem för kök med produkter av hög kvalitet och till ett pris som få 
kan mäta sig med.

Svensktillverkade produkter och material av tysk kvalitet.

Boon-line renoveringssystem innebär att du behåller dina gamla skåp, eller komplettera med 
något enstaka nytt skåp, måttanpassade köksluckor i klassiska trämönster eller i de senaste färg- 
inslagen, nya fräscha bänkskivor och handtag, moderna funktioner och förvaringslösningar. 

Ersätt hyllplanen i de gamla bänkskåpen med nya måttanpassade lådinsatser.

Finns behov för ett helt nytt kök löser vi även det.
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Relationer
Vi är intresserade av att bygga bra relationer med våra kunder och leverantörer. Relationer 
som varar länge, eftersom vi då bygger trygghet tillsammans i olika led.

Vi vill ha långvariga relationer med våra leverantörer för att befästa kvalité och leverans- 
säkerhet till våra kunder.

Vi vill ha långvariga relationer med våra kunder för att skapa trygghet i kvantitet, modeller 
och former till våra leverantörer.

Kompetens
Boon-line AB startades 2009 med inriktning på kök för i huvudsak fastighetsbolag. Med 
30 års erfarenhet från inredningsbranschen och samlad erfarenhet från olika branscher under 
många år vågar vi i företaget påstå att vi vet vad som krävs för ett bra resultat till våra kunder 
och rätt kravbeskrivning till våra leverantörer.

Teknik
Den samlade erfarenheten innebär att kända produkter kan tillverkas med större noggrannhet 
och därigenom bästa finish. Genom nya metoder får alla ett säkrare och snabbare flöde, 
vilket innebär en jämnare kvalité på produkten och utveckling av nya produkter för framtiden. 
Vi äger ensamma rättigheterna till produkter som är designskyddade och vi utser med största 
nogggrannhet de leverantörer som skall utföra produktionen på våra produkter.

Med rätt teknik är bra kvalité ingen kostnadsfråga.

Miljöansvar
Våra produkter är testade av Tyréns miljöstrategi och vi tillhandahåller deras miljöbedömning 
där det bör noteras att livslängden på just köksluckor är bedömd till 30 år.

Flera av våra leverantörer är ISO-certifierade.

Våra produkter
Vi riktar oss i första hand till fastighetsbolag som är intresserade av kostnadseffektiva köks- 
renoveringssystem. Hög kvalité på samtliga komponenter ger en lång livslängd på ett reno-
verat kök. Snabb montering av erfarna montörer ger ett bra resultat och minsta störning i 
kundens verksamhet.

Vi har även ett sortiment som riktar sig till konsumenter.
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