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FÅ JOBBEN GJORT.
/ GJØR AVTALE MED EN HÅNDVERKER!
Har du behov for en dyktig håndverker
til et stort eller lite byggeprosjekt? Skal
du bygge tilbygg, skifte tak, etterisolere, bygge garasje, montere kjøkken,
legge nytt gulv – eller kanskje du skal
modernisere eller pusse opp? Mange
dyktige håndverkere er proff-kunder
hos oss. Vi hjelper
deg gjerne med å få jobben gjort ved at
vi kan formidle kontakt
mellom deg og våre p roffkunder
slik at dere kan gjøre en avtale
dere imellom.

INNHOLD

SPØR I DITT NÆRMESTE
MONTÉR BYGGEVAREHUS!

MONTÉR BYGGESERVICE HJELPER DEG
MED SMÅ OG STORE BYGGEPROSJEKTER
Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer,
og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet.
Vi er opptatt av at jobben blir gjort o
 rdentlig – enten du vil gjøre
det selv, eller få en håndverker til å realisere planene dine.
• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg

• Finansiering
• Hvordan du gjør jobben
• Håndverkerformidling
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Vi har laget spennende, informative og interessante kataloger for utvalgte varegrupper.
Disse kan du lese på www.monter.no eller hent et eksemplar i ditt Montér byggevarehus.
Forsidebilde: Ørjan Johannssens kjøkken på Austervoll.
Trend Yellowstone Eik – standard farge: S 7005-G80 Y.

Utgivelse November, 2019.
Vi tar forbehold om prisjustering 1. april.
Enkelte produkter kan i kampanjeperioder
forekomme med lavere priser enn oppgitt
i katalogen. Enkelte produkter er bestillingsvarer. Frakt kan tilkomme på noen produkter.
Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.
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NYTT KJØKKEN,
GARDEROBE ELLER BAD?
SPØR OSS – VI KAN
TRENDENE OG
SER LØSNINGENE

AUBO KJØKKEN

MARITA IRENE BERG
Kategorisjef Retail i Optimera ønsker deg
velkommen til et av våre byggevarehus.
Kom innom for en inspirerende fagprat om
kjøkken, garderobe og bad.
Se oversikt på siste side for hvilke bygge
varehus som har eget kjøkkensenter og
tilbyr denne tjenesten.

KJØKKEN
Kjøkkenet fungerer ofte som et samlingspunkt og allrom. Det er da
viktig at du finner din stil og identitet. Fra det minimalistiske til det
rustikke er det et mangfold av muligheter til å uttrykke nettopp din
personlighet.
Gjeldende trend
Fremdeles velger mange hvitt kjøkken, men farger som blått, grønt
og jordfarger sammen med ulike gråtoner er i større grad på vei
inn. Svart er et spennende valg for et minimalistisk og eksklusivt
utseende. Grått er et godt alternativ til det sterile hvite, samtidig
som det er en god base mot andre farger en vil ta inn i kjøkkenet.
Grepsfrie fronter er høyaktuelt, spesielt for deg som foretrekker
det minimalistiske. Vi kommer til å se mer og mer av denne trenden
på flere elementer i kjøkkenet, eksempelvis hvitevarer.
Benkeplaten er den delen av kjøkkenet som blir mest brukt
samtidig som den er prikken over i-en på kjøkkenet eller som en
overgang til stuen. Trenden er benkeplater i slitesterkt materiale
som kan formes etter ønske og tåler hard bruk og mye varme. De
skal være gode å jobbe på og enkle å holde rene. Tradisjonelt selges
mye benkeplater i laminat og tre i ulik tykkelse, men vi ser en økning
i andre materialer som Getacore, Silestone, Granitt og Dekton. En
av de store trendene vi har sett, er at benkeplaten har samme farge
som underskapene.
Smarte løsninger er etterspurt i nye kjøkken, ikke bare når det
gjelder design, men også funksjon. Vi ønsker å tilby maksimal plass
utnyttelse, og AUBO har på bakgrunn av årelang erfaring utviklet en
rekke oppbevaringsløsninger for skuffer, skap, hjørner og til og med i
sokkelen.
BAD
Stilen på badet skal gjenspeile identitet.
Et klassisk, hvitt bad er fortsatt en bestselger. Samtidig er flere
farger, struktur og matte overflater en del av en økende trend. Et
eksempel er en behagelig skandinavisk stil med lysere farger, lette
materialer og myke former. Som en motvekt har du den industrielle
stilen med grå toner, robust materialbruk og strammere linjer.
Størrelsen på badet er i mange tilfeller avgjørende for valg av
innredning, og vi har derfor et bredt sortiment for å kunne tilby noe
for enhver smak. Farge, design, funksjon, pris og størrelse er de
viktigste faktorene å ta hensyn til ved valg av et nytt baderom.
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GARDEROBE
En garderobe er i dag så mye mer enn bare et skap, og storselgeren
er skyvedørsgarderobe som skreddersys fra vegg til vegg og gulv til
tak. Med et stort utvalg fronter og tilhørende møbelinnredning gir du
rommet et pent og ryddig uttrykk. Nye grunnere, plassbesparende
innredningsløsninger, bidrar til økt bruksområde.
Den optimale garderobeløsningen walk-in er en løsning
med oppbevaring på to, tre eller fire vegger. Muligheten til å gå inn
i garderoben gir et helt unikt overblikk over klær, sko og tilbehør.
Dette er årsaken til at flere og flere setter av plass til en walk-in i
hjemmet.
Husk at enten du skal bytte ut kjøkkenet, badet eller
garderoben eller pusse opp hele rommet, har vi
produktene du trenger og formidler håndverkere dersom
du ikke vil gjøre jobben selv.

AUBO Venezia hvit

7 gode
grunner til at
du skal velge
et
AUBO-kjøkken
4 Gratis 3D-tegning

For å få akkurat den løsningen
du drømmer om, må du kunne se
det hele for deg. Hva har du vært
fornøyd med i ditt tidligere kjøkken,
og hvilke krav og ønsker vil du
gjerne ha oppfylt? Sammen med
deg tegner vi kjøkkenet ut i 3D, så
vet du nøyaktig hvordan ditt nye
kjøkken blir.

1 Sikkerhet og dansk
stabilitet

2 Kjøkken i alle prisklasser

3 Høye krav til kvalitet

5 Styring av håndverker

6 Alt levert hjem til deg –
til avtalt tid

7 Kjøkkensentre

Gjennom tre tiår har vi satt alt inn
på å skape de beste produkter
og opplevelser for kundene våre.
AUBO kjøkken er i dag er en av
de store privateide kjøkkenprodusenter i Danmark.

Det er som regel mange ting som
skal koordineres og ordnes når et
kjøkken skal renoveres. Prat med
oss om hjelp til å håndplukke de
best egnede håndverkerne.

AUBO – dansk kvalitet og design
gjennom flere tiår. Velg trygt fra et stort
utvalg kjøkkenmodeller!
AUBO møbelkjøkken er selve familiekjøkkenet, et kjøkken hvor det
kan skapes rom for alle, fra familiens eldste til yngstemann. Vi har i
denne katalogen valgt å vise et utvalg av hva vi kan levere. Husk at
det meste av design og funksjon kan mikses på kryss og tvers. Du
velger blant slette, profilerte eller grepsfrie fronter i ulike bredder og
kan i mange modeller velge blant 10 ulike farger i tillegg til 180 ulike
laminatoverflater og utallige tresorter. Utstyr og tilbehør som ulike
innsatser til skuffer og skap, justerbar skuffeinndeling og dobbel
skuff er blant noen av valgene du kan gjøre i tillegg til et stort utvalg
av markedsledende hvitevarer. Basert på individualitet og personlighet er det i stor grad opp til deg hvordan ditt nye AUBO kvalitetskjøkken skal bli, selvsagt med gode råd og inspirasjon fra en av våre
mange dyktige kjøkkenkonsulenter.

AUBO leverer kjøkken i alle
prisklasser, og med et stort utvalg
av elementer oppfyller vi stort
sett alle dine drømmer. Fra store
luksus-løsninger som binder hele
huset sammen, til små prisbevisste
forbedringer. Ingenting er for stort
og ingenting er for lite.

Når du har bestilt ditt AUBOkjøkken, leveres det komplett og i
tide. AUBO lagerfører størstedelen
av sortimentet. Dersom det likevel
skjer en feil, setter vi vår ære i å
utbedre denne omgående.

For oss er det en æressak å
kunne stå inne for alt som leveres
til deg. AUBO samarbeider konsekvent med de beste vesteuro
peiske produsenter.

Besøk et av våre mange kjøkkensentre. Finn ditt nærmeste via
vår hjemmeside, og stikk innom
eller book et møte. Vårt mål er
at du kommer inn som kunde og
går ut igjen som vår ambassadør.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen!

BREEAM-NOR®
AUBO er akkurat nå den eneste produsenten av kjøkken-, badog garderobeinventar, som er i stand til å levere BREEAM-NORdokumenterte produkter i industriell skala.
• BREEAM-NOR er verdens eldste og Europas mest utbredte
miljøkonsept når det gjelder inneklima og bærekraftighet.
• BREEAM-NOR-produktene er dokumentert med leverandør
erklæringer og spesifikke testrapporter for hver enkelt
produktgruppe.
• BREEAM-NOR-sortimentet fra AUBO er bredt. Det omfatter et
stort utvalg av dører, skap, innredningsløsninger og benkeplater.
• AUBOs BREEAM-NOR-sortiment er uten merkostnad i forhold til
gjeldende veiledende utsalgspris.
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GJØR SOM VERDENS BESTE KOKK
– VELG KJØKKEN FRA AUBO

Ørjan Johannssen fra Austevoll vant verdensmesterskapstittelen i kokkekunst, Bocuse d’Or,
i 2015. Da mesterkokken skulle ha nytt kjøkken – falt han for et kjøkken fra AUBO.
VALGTE KJØKKEN FRA AUBO

Det kommer vel ikke som en overraskelse at
kjøkkenet er husets hjerte for verdens beste
kokk. Så da Johannessen skulle ha nytt
kjøkken brukte han mye tid på å lete etter
en leverandør som ga akkurat det uttrykket
han var på utkikk etter. For Johannessen
var det viktig med et kjøkken som både
var praktisk, sosialt og visuelt. Drømmen
var et nordisk kjøkken, med rene linjer og
moderne uttrykk, med god arbeidsflate som
er enkel å holde ren. Det var på leting etter
drømmekjøkkenet at Johannessen kom i
kontakt med Optimera og AUBO. AUBO
tilfredsstilte kravene han hadde til både
kvalitet og design.

TILFREDSSTILLER BREEAM-KRAV

AUBO er en av de største privateide
kjøkkenprodusentene i Danmark og representeres i Norge av Optimera og Montér.
Danmark har alltid vært et foregangsland når
det kommer til design og AUBO er intet unntak. De er flinke til å følge med på t rendene
i markedet og har et bredt utvalg kjøkken av
høy kvalitet til k onkurransedyktige priser.
I tillegg har AUBO i samarbeid med
Optimera tatt en tydelig miljøposisjon.
– Når vi selger kjøkken, er det viktig at vi
tilbyr produkter som ikke belaster kundens
inneklima unødig. Vi utfordret derfor AUBO
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til å gjennomføre emisjonstesting og å
produsere varer i henhold til nye miljøkrav,
forteller salgsdirektør i Optimera, Jan
Rostad.
Dette resulterte i at AUBO ble den første
danske kjøkkenprodusenten som tilfreds
stiller kravene til BREEAM og BREEAMNor. Rostad mener at dette gir en klar
konkurransefordel i et marked hvor det er
stor konkurranse og et stort fokus på miljø.
– Vi ser at etterspørselen etter bærekraftige
og miljøvennlige produkter øker. Denne
trenden kommer garantert ikke til å bli
mindre i fremtiden, spår Rostad.

SATSER PÅ KJØKKEN

Optimera er allerede Norges største aktør
innen salg og distribusjon av byggevarer,
trelast og interiør. Målet er å bli ledende
også innen kjøkkenløsninger. Kjøkken har
blitt et satsningsområde for Optimera og
det er utarbeidet et spesialistkonsept rundt
kategorien; Kjøkken, garderobe og bad.
I dag har Optimera 44 kjøkkensentre i Montér
sine byggevarehus, og enda flere i prosess.
– Tradisjonelt sett har ikke byggevarehus
kunnet konkurrere med de store leveran
dørene av kjøkken. Vi fant derfor ut at vi
måtte spesialisere oss for å lykkes. I dag har

vi rene kjøkkenspesialister med egne opplæringsprogrammer. Hos oss sitter det folk
som har jobbet med kjøkken i opptil 20 år,
og denne kunnskapen er noe vi tror kundene
våre verdsetter, forteller Rostad.

STERKE I PROSJEKTMARKEDET

AUBO har satt sammen et stort og godt
sortiment for prosjektmarkedet og blir brukt
til både store og små byggeprosjekter. Mye
kjøkken for pengene er et av AUBO sine
største salgsargumenter.
– Entreprenørene kjenner oss allerede
godt i prosjektmarkedet, og er tjent med å
begrense antall leverandører for å oppnå
høy effektivitet og lønnsomhet. Dette gjelder ikke minst med tanke på logistikken til
og på byggeplass. Vi leverer byggevarer
og kjøkken i en integrert logistikkjede, helt
frem til monteringsstedet inne i bygningen.
På dette området har vi et betydelig
konkurransefortrinn sammenlignet med rene
kjøkkenaktører, sier Rostad.
– Våre kunder skal alltid føle seg trygge når
de handler hos oss, og de må vite at de med
god samvittighet kan velge produkter fra
AUBO. At verdens beste kokk har valgt et
kjøkken fra oss er et kvalitetsstempel og vi
er veldig stolte av å ha Ørjan Johannessen
som ambassadør, avslutter Rostad.
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OAK LINE
Rene overflater – rolig utseende
Nyeste modell innenfor den populære Oak Line serien er ”Coffee
Oak Line” som tilfører eksklusivitet og god stemning i hjemmet.
Coffee Oak Line er produsert i massiv eik som er både beiset og
lakkert. Årestrukturen er helt naturlig, som gir frontene et mer livlig
preg. Den er virkelig et mesterverk, med dansende nyanser som
daglig vil minne deg om at du deler hjem med et fantastisk naturmateriale. I det viste kjøkkenet er Coffee Oak Line modellen kombinert
med den nye modellen ”Sense Grå”, som med sin varme og matte
overflate matcher Coffee Oak Line på best mulig måte.

Coffee Oak Line

Black Oak Line

Latte Oak Line

AUBO Latte Oak Line
Café latte-nyansene i eiken gjør seg godt sammen med stilsikre
klassikere som stål, naturstein og de mange variantene av nordisk
hvit. Etter 20 år ser frontene og åretegningene i treet fortsatt ut
som om de er nyskårne. Ellers kan eik være en utfordring og være
tilbøyelig til å endre både farge og fasong med årene. Men her sikrer
unike innfargingsteknikker og konsekvent finering av alle lister at alle
overflatene bevarer sitt friske, planskårne uttrykk. Ingen
overflater er like, men alt spiller vakkert sammen.

AUBO Latte Oak Line
AUBO Coffee Oak Line
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SENSE SORT
Eksklusivt - glatte overflater
La deg forføre av Sense Sort.
Et kjøkken i sort, hvor også hele baksiden er i samme sorte farge,
kan umiddelbart virke dystert, men det er langt ifra tilfelle. Ta en titt
på dette kjøkkenet, og det vil sannsynligvis gi deg lyst til å slå deg
ned og ta inn den hyggelige stemningen.
Den mørke fargen assosieres med eksklusivitet som forsterkes
med de nye ”Fold” grepene. Det beste ved Sense kjøkkenet
er, i tillegg til det vakre designet, frontenes overflate. Stryker du
hånden nedover vil du kjenne på følelsen av myk silke, og denne
mykheten kombinert med høy motstandskraft og antifingeravtrykk
må være oppskriften på det perfekte kjøkken.

Fold

Antik kobber stor
55447802

139,-
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UNIK ARKTIS GRÅ
Silkemykt og matt design
Selv om Unik ligner en million, ligger den faktisk i den billigste
enden av prisskalaen, som gjør den til et opplagt
valg for enhver lommebok.
De nye modellene i Unik-serien blir som
et smykke i hjemmet ditt, og har i tillegg en upåklagelig slitestyrke.
Unik-serien er fargestabil over tid, som betyr at man kan
kjøpe fronter til sitt nye kjøkken etter flere år, uten at man vil oppleve fargedifferensiering

Unik Arktis Grå
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Trend Siena NCS S-7010-R90B
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MODERNE OG TIDLØST
•
•
•
•

MELINGA SORT KJØKKEN
FIBO BENKEPLATE LAMINAT 810 RISØR HVIT
FOLD ANTIK KOBBER 160 MM HÅNDTAK
JOTUN - 10428 MASALA
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Mondoskap – svingbare hyller med antiskli.

SIENA MATT HVIT
Basic, med matt overflate
Det er ikke så lett å se det hvis man ikke vet om det, men ute hos
våre forhandlere er det denne delikate softmatte overflaten som
tiltrekker flest kunder. Takket være smussavvisende finish kan Siena
matt hvit tåle mange berøringer. Denne design-modellen lyser opp
og passer inn med alle stilarter til alle tider. Knallfarger, jordfarger,
designklassikere, avantgarde eller bestemorsklassikere. Alt passer.
Et kjøkken som kan fornyes fullstendig med litt nytt tilbehør.
Inspirasjonen er hentet fra Italia, og de lysekte rengjøringsvennlige
overflatene er lakkert med ekstra slitesterke UV-behandlet
polérbar polyuretanlakk.

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE

AUBO Siena matt hvit
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VENEZIA MATT LINE
Orden og overskudd

Mulighetene med den grepsfrie Venezia-serien er så godt som uendelige. Elementene fås i mange forskjellige størrelser, og man kan velge
å la de gå opp i symmetriske helheter, eller man kan bryte symmetrien
og skape overraskelser uten å gi avkall på forenklingen av orden og
overskudd i dette konsekvente designet. Et kjøkken som er lekkert og
lett å holde rent og ordentlig. Overflaten appellerer til mange med sin
rengjøringsvennlige, malte overflate. Den myke overflaten kombinert
med de ikke e ksisterende grepene gir et fantastisk resultat. En løsning
som vil pryde de fleste hjem.
Venezia Matt Line leveres i 16 Trend-farger.

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE

AUBO Venezia hvit
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KJØKKENEKSPERTEN FORTELLER:
– DETTE BØR DU TENKE PÅ FØR DU KJØPER KJØKKEN
1. HVA ER DEN STØRSTE
UTFORDRINGEN NÅR MAN SKAL HA
NYTT KJØKKEN?

Finne ut og bli enige om den beste
kjøkkenløsningen ut fra begrensninger i rom
og budsjett, løsning og design. Det kan
være langt mellom drømmer og økonomiske
begrensninger. Ved total renovering er
det mange som syns det er utfordrende å
planlegge prosess og gjennomføring, og
sette tidsramme. Samt hvilke fagfolk man
bør leie inn og hva prisen vil bli. Det er
også utfordrende å leve en hel familie uten
kjøkken i lang tid. Det er derfor nødvendig
å lage en plan for hvordan matlagingen skal
løses under oppussingen, det kan ta tid før
det nye kjøkkenet er klart til bruk, spesielt
om vegger og gulv skal fornyes samtidig.

2. HVOR ER DET BEST Å BEGYNNE
NÅR EN HAR BESTEMT SEG FOR Å
PUSSE OPP KJØKKENET?

Kontakt et av våre kjøkkensentre for å
avtale tid for tegnetime hos en av våre
kjøkkenselgere. De kan sette deg i kontakt
med gode fagfolk som kan ta en vurdering
av boligen og hva som bør gjøres før nytt
kjøkken planlegges og tegnes opp hos oss.
Sett av god tid i prosessen slik at alle valg
blir gjennomtenkt og du har mulighet til
å sjekke om det er mulig å gjøre større
endringer i rommet ut fra de ønskene og
forslagene som kommer opp underveis i
tegnetimen.
Avklar budsjett i forkant.
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3. HAR DU NOEN TIPS FOR HVA
MAN BURDE TENKE PÅ FOR EN
SMARTERE OPPBEVARING?

Vi har mange gode skapløsninger for
best mulig utnyttelse og praktisk bruk av
kjøkkenet. Skuffer og andre innredninger
som kommer ut av skroget er mest praktisk–
for å få best mulig oversikt over hva du har
og slik at du lett får tak i det du skal ha.
AUBO har mange smarte
oppbevaringsløsninger slik at alt kan skjules
inni skapene fremfor å ha for mye stående
fremme på kjøkkenbenken der du skal jobbe.
Tenk gjennom hvilke ting du må ha plass
til – og evt om du har et rom i nærheten der
du kan plassere flere skap til å sette vekk de
tingene du ikke bruker daglig.
Bruk anledningen til å ta en opprydning for
å se hva du kan gi bort eller selge av det du
ikke har behov for videre. Systematiser og
lag faste plasser til alle tingene i kjøkkenet.

4. HAR DU NOEN GODE LØSNINGER
SOM DU ALLTID ANBEFALER UNDER
DINE KJØKKENMØTER?
•
•

•

Kjøkkenmaskiner inni høyskap eller bak
sjalusidør – med støpsel inni skapet.
Innebygde hvitevarer og plass nok
til å ha alt inni skapene – slik at du
slipper å ha det stående fremme på
arbeidsflatene.
Søppelsortering i skuff under vask.

5. HVA TENKER DU DET ER VIKTIG AT
EN KUNDE TENKER PÅ NÅR DE SKAL
HA NYTT KJØKKEN?

Kjøkkenet er husets hjerte. Det er mye som
skjer i kjøkkenet. Det skal romme både det
praktiske og det estetiske, en plass der ulike
funksjoner skal fylles.
•
Åpen eller lukket kjøkkenløsning?
•
Hvor mange deltar når maten lages?
•
Hvilke funksjoner skal kjøkkenet romme
utenom matlaging?
•
Praktiske hensyn som må tas med?
Søk inspirasjon og bilder på AUBO sin
instagramside og nettsidene våre for å se
hva du liker.

6. HVA SYNES DU GIR ET KJØKKEN
DET LILLE EKSTRA?

Kombinasjon av ulike materialer og fargevalg.
Forsøk å ta individuelle og særpregede ting
inn i kjøkkenet.
Planter, bilder og gjerne noen åpne hyller
på veggene – skaper rom for å lage et mer
personlig og varierende inntrykk i kjøkkenet.

7. HVORDAN KJØPER MAN NYTT
KJØKKEN HOS MONTÉR?

Bestill tegnetime hos en av våre
kjøkkenselgere via Monter.no i god tid i
forkant. Vi gir gode råd og tips – og spør
de nødvendige spørsmål for å skape det
kjøkkenet du vil drømme om å komme hjem
til og invitere gjester inn i.

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD
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TREND SIENA BLÅ
Kjøkken med identitet
Vi som kjøkkenglade mennesker har blitt tøffere når det gjelder å
overvinne skrekken for valg av flere farger på kjøkkenet.
Vi har fått mot til å gå nye veier, og tilfører farger til hjemmet som
ikke bare danner en nøytral bakgrunn, men derimot signaliserer
personlighet og modig smak.
Ta for eksempel denne blåfargen, som er én av de mange Trendfargene. Fargen er både vakker og stemningsskapende, og den går
kjempefint sammen med massive eiketreskuffer, som bringer litt
naturlig og nordisk stil inn i rommet.
Et kjøkken med særpreg, som vil høste mange beundrende blikk.
Farge: S-7010-R90B / Eik skuffe i heltre

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE

AUBO Trend Siena Blå
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Benkeplate sort granitt.

MODENA HVIT
Stilrent, enkelt og tidløst
Modena-serien har alltid slått an hos kundene. Her vist i et helt
enkelt, stilrent kjøkken. Dørene står glatte og uten fiksfakserier
kledd med rengjøringsvennlig, perlestrukturert folie. Modenamodellen passer sammen med alt, og byr på et stort utvalg av
forskjellige elementer. Er du glad i farger, kan Modena-modellen
også fås i de 16 Trend-fargene. Dørene kan dessuten også
monteres med AUBOs unike Wave-grep, se side 33. Modena Hvit
fås også som vitrinedør med klart glass og sprosser.

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE
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GLADSTONE EIK
Rått & solid
Inspirasjonen til Gladstone Eik-serien er hentet fra både USA og det
europeiske kontinent. Fascinasjon av naturen og bærekraftige jordtil-bord-prinsipper har lenge vært sentrale temaer for Sør-Europas
trendsettere. Og det er med den inspirasjonen overflaten på dørene
i denne serien forener det beste fra to verdener; optimal s litestyrke
og sjarmerende fargespill med naturtro trestruktur og preg. De dype,
vannrette årringene minner om børstet eik og henleder tankene til
rolige jordfarger og innbyr til hjemmekoselig hygge og samvær på
kjøkkenet.
Den marmorlignende steinarten Gladstone har inspirert til farge
spillet i serien som våre kunder har tatt særdeles godt imot. En stil
som kommer til å holde i mange år.

Evoline - nedstikk

AUBO Gladstone Eik
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KLASSISK MINIMALISME
•
•
•
•

TOSCANA HVIT KJØKKEN
HORN BENKEPLATE EG 3351 ST22
GRØNLAND HÅNDTAK
JOTUN - 163 MINTY BREEZE
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YELLOWSTONE EIK
Vakkert & slitesterkt

På overflaten ligner dette kjøkkenet fra AUBO et stykke nyskåret,
børstet eik. Et rått, naturtro utseende med struktur og preg som
har tatt det europeiske kontinentet med storm. Den har en helt
unik slitestyrke. Et kjøkken som holder seg, også stilmessig. For
man blir aldri lei av de naturtro vannrette å rringene, som presses
ned i en dobbelt melamin med nyutviklet tysk-østerriksk teknologi.
Yellowstone er på toppen av det hele fargeekte. Så om 20 år vil
fargene se ut stort sett som i dag.

Børstet eik
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TOSCANA HVIT
Herskapsynde – foretrukket dør med fylling
Toppselgeren når vi snakker om dører med fylling, er denne rettskårne klassikeren, Toscana hvit.
Designet ble opprinnelig skapt til bondekjøkkener, men har siden
vist seg å passe inn i nær sagt alle slags boliger med sin patrisier-
eleganse, imøtekommende varme og nøktern romantikk som oser
av trygghet.
Toscana kan tilføre sjel og varme til ethvert hjem, og er du ikke så
glad i den hvite fargen, så velg mellom de 16 Trend-fargene.

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE

Dørene kommer også som vitrine; med klart glass og elegante
sprosser.

AUBO Toscana hvit
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NAPOLI FENIX
– du kan bli matt av mindre
Fenix farger er siste nyhet fra AUBO og tilhører Napoli Festivalserien. Fenix-overflaten oppleves som silkemyk ved berøring og
etterlater stort sett ikke fingeravtrykk.
Leveres i fargene grå og sort med supermatt overflate og kantet
med ABS-kant eller lakkert tre i hvit eik, valnøtt eller sort.
Frontene produseres i høytrykklaminat med ekstra sterk overflate.
Dersom småskraper oppstår, fjernes disse med en melamin-svamp
og et strykejern.

Grå 0718

Sort 0720

Fenix grepslist.

AUBO Napoli Festival Fenix
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TREND NORDIC
Rått er godt og samtidig slitesterkt
Nordic design og rå minimalisme med en rengjøringsvennlig foliebekledning, fås nå med en moderne vri.
Kjøkkenet er vist med den nye Tip-On, som gjør det helt overflødig
med håndtak. I stedet gir man bare skuffer og skap et lite puff, så
åpner de seg av seg selv. Løsningen krever ikke tilkobling av strøm.

VELG BLANT DE
16 TRENDFARGENE

Blum knivblokk – knivinnsats.

AUBO Trend Nordic
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SKAGERAK HVIT – Massiv treramme, rustikt og elegant

WAVE HVIT – Med på bølgen med «usynlige» grep
Kjøkkenet er hjemmets hjerte. Det stedet i
huset hvor man kan stå og kjenne på stemningen. Selv om mange huskjøpere skifter
ut kjøkkenet med en gang, spiller kjøkkenet
alltid en sentral rolle for kjøpsbeslutningen.
Er det godt å være her? I AUBOs Skagerak
kjøkken er svaret «ja». En evergreen i hvitmalt ask med finérfylling og minimalistisk
profil. Dørene fås også som vitrinedører
både med sprosser og kryssprosser.

NORDIC HVIT – Trend og tradisjon, det beste fra to verdener

I AUBOs Wave-modell minner bølgene
om vennlige krusninger på en blikkstille
overflate. At det har vært en kamp å finne
de elegante, nesten usynlige grepene
til AUBOs elementer, er en helt annen
historie. Å finne et grep som kunne leve
opp til høye kvalitetskrav om god finish,
rengjøringsvennlighet og ergonomi, var en
vanskelig oppgave. Til alles overraskelse
endte den månedslange ettersøkningen ikke
i Italia, men i Hadsten utenfor Århus, hvor
en forholdsvis ukjent designer og fabrikant
hadde utviklet Wave-grepet.
Wave-grepet monteres med ekte håndverk.
Først avkortes døren, så settes det på kantbånd på det rå stykket, og som prikken over
i-en monteres grepet i et innfrest spor.

VENEZIA HVIT/SVART – Skarpt grepsfritt design

Dette nye designet har en rå minimalisme
med en rengjøringsvennlig foliebekledning,
som gir dørene en elegant og matt finish.
Et design som kan betegnes som både
tidløst og moderne. Nordic Hvit er akkurat nå det foretrukne designet i norske
nybygg, rett og slett fordi designet faller i
smak hos de fleste. Det passer like godt
inn i både nye og eldre boliger.Serien fås
i to farger, den evige klassiker hvit og en
mer futuristisk kashmirgrå.

NORDIC GRÅ CASHMERE – Glad og romantisk

Skarpere enn dette blir det ikke. Venezia
Hvit/ Svart markerer de grafiske linjene i
det grepsfrie designet med kontraster som
skaper ro for øyet og sjelen. Legg også
merke til benkeplaten i helstøpt, blankpolert
corian®, som er ført videre fra vaskeøya og
skaper en genial base for hyggeprat, lekselesing og underholdning av gjester mens
maten lages. Et sted hvor barn og gjester
kan sitte og være tilstede uten å være i
veien. Og husk; det du ser på bildet er kun
eksempler på hvordan materialer kan settes
sammen til en helhet

POLAR HVIT – Tidløst og delikat
De grå nyansene som lenge har dominert
bildet på de store kjøkkenmessene i SørEuropa er nesten like delikate som svart
og hvitt. Nordic fås også i en kashmirgrå
utgave. Nordic Grå Cashmere fås, som
vist på bildet, også som vitrinedør med
klart glass. Et kjøkken som kan oppfylle
alle dine drømmer.

Et skikkelig kjøkken holder og holder - tiår
etter tiår. Også stilmessig.
Polar Hvit-modellen har ingen alder. Den er
klassisk, nordisk og oser av både hygge,
stilsikkerhet og sunn fornuft. Dørene med
fyllinger er nesten like markante som i
f.eks. Toscana-serien. Elegant men samtidig
upretensiøst og rustikk. Overflatene har
vi bekledd med rengjøringsvennlig hvit,
perlestrukturert folie som har en nydelig
overflate, og samtidig gjenspeiler friskhet.
Dørene er som tatt rett ut av kjøleskapet.
Dørene fås også som vitrinedører, montert
med klart glass med elegante sprosser.

Toscana hvit
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TREND SKAGERAK SORT – Klassisk moderne, til både hverdag og fest

NAPOLI BASIC EIK – Eksklusiv ramme, en estetisk detalj

Skal man leke med farger, kan man like
godt gjøre det skikkelig. Trend Skagerak
som fås i tolv forskjellige farger. Mer elegant blir det neppe. Dørene er rammet
inn i massiv ask med profilerte kanter
og malt med polyetyrenlakk som herdes
med UV-stråler. En teknologi som gir en
ekstremt holdbar overflate uten å avgi
damp. De lakkerte overflatene kan dessuten poleres opp igjen, hvis det skulle
komme riper i dem. Et trendsetterkjøkken
med identitet. Til de som liker klassikere,
og som vil prøve noe annet enn hvitt.

MELINGA SORT – Knviskarp kontrast

Innrammede dører fremhever elementenes
estetikk, og kan skape et dynamisk samspill
med omgivelsene. De vakre kantene rundt
hver eneste dør i Napoli Basic Eik-modellen
er fremstilt av massiv eik fra bærekraftig
europeisk skogbruk. Dørenes forside og
bakside er bekledd med hvitt høytrykks
laminat som danner en elegant kontrast til
det k lassiske eiketreet.
Dører i høytrykkslaminat er noe av det mest
robuste og slitesterke vi kan tilby. Napolidøren fås dessuten også som vitrine med
klart glass uten sprosser.

TREND SIENA GRØNN – Moderne og tidløs
Sort, hvitt og stål – vanskeligere er det
faktisk ikke å treffe tidens trend. Et sort
kjøkken utstråler eksklusivitet, soliditet og
moderne eleganse. Inntil AUBOs Melingaserie kom på markedet, var sorte kjøkken
«problematiske» fordi de tiltrakk seg
fettete fingre med nærmest magisk tiltrekningskraft. Det problemet har AUBO løst
med en nyutviklet folie, som gjør dørene
ekstremt smussavvisende, slik at de
rene, enkle linjene i dette italiensk-danske
designet alltid står knivskarpt. Legg også
merke til hvordan skuffenes grep kan
inngå som et grafisk element i det minimalistiske designet.

Tanken om et grønt kjøkken kan for de
fleste virke fjernt og fremmed. Allikevel kan
man ved kun ett blikk på dette kjøkkenet,
lett forelske seg i det vakre uttrykket det
gir. Fargen er nemlig både feminin og tidløs
på en og samme tid, og går i tillegg godt til
den nordiske stilen i form av lyse farger og
naturmaterialer. AUBOs grågrønne Trendfarge er presist avdempet til å by opp til et
livslangt løp. Her er det ingen fare for at du
blir trett på fargen. Tvert i mot! Fargen vil
tilføre ditt hjem en god stilmessig balanse,
som du både kan nyte alene eller med
venner og familiens selskap.

UNIK HVIT– Silkemykt og matt
De nye modellene i Unik-serien blir som
et smykke i hjemmet ditt, og har i tillegg
en upåklagelig slitestyrke. Unik-serien
er fargestabil over tid, som betyr at man
kan kjøpe fronter til sitt nye kjøkken etter
flere år, uten at man vil oppleve fargedifferensiering. Rengjøringen av nye Unik
må nevnes! Med kun en lett fuktig klut blir
du kvitt både skitt, matrester og fingeravtrykk. Hold kjøkkenet rent og pent til
enhver tid, helt enkelt.

Toscana hvit
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SLIK PLANLEGGER DU DITT NYE KJØKKEN
– PRODUKTSJEF LISBETH GIR DEG SINE BESTE TIPS

Et kjøkken skal være praktisk og funksjonelt, men det skal også være et rom du trives i.
Her får du tips til hva du bør tenke på, og hvilke muligheter du har når du skal velge ditt
nye AUBO kjøkken. Hos oss er utvalget stort, både når det gjelder fronter, innredning,
benkeplater og hvitevarer. Vi er alltid tilgjengelig for råd, slik at vi kan finne en løsning som er
skreddersydd dine behov, drømmer og lommebok.
1. SØRG FOR NOK BENKEPLASS

Dersom du har arealet til det, er det en god
ide å sette av nok benkeplass nær koketopp
og vask. Da får du enkel tilgang på alt du
trenger under matlagingen. Et tips er å gå
rundt i rommet der ditt nye kjøkken skal
være for å hente ingredienser, se for deg
hvor du setter handleposene og hvordan du
går frem og tilbake for å sette ting på plass.
En kjøkkenøy er praktisk dersom dere er
flere som lager mat sammen, da er det god
plass til å både stå og sitte sammen.
Visualiser hvor du vil ha tørrvarer, bestikk,
kjeler og glass for at ingen skal gå i veien
for hverandre, og hvordan det er mest
praktisk å bevege seg rundt i kjøkkenet.
Har du et stort kjøkken er det en god ide å
ha arbeidssonene i bakhodet, og vurdere
å ha de nært hverandre, slik at du kan
bruke resten av arealet til oppbevaring og
benkeplass.

2. PLASSERING AV HVITEVARER

Først må du finne ut om du ønsker integrerte
eller frittstående hvitevarer. De siste årene
har det vært en økning av folk som velger
integrerte hvitevarer, for å få et ryddig og
stilrent uttrykk. Et godt tips er å plassere
stekeovnen i en mer ergonomisk høyde slik
at du enklere kan ta ut og inn maten uten
å bøye deg så langt ned. De fleste bruker
ikke stekeovnen like ofte lenger, så denne
trenger ikke være midtpunktet på kjøkkenet.
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Det kan være lurt å plassere stekeovnen
midt i et høyskap, og kombiner den med en
kombinert stekeovn og mikro. Da har du
muligheten til å steke poteter og skinkestek
samtidig – og du kan bruke skapet under
steketoppen til krydder, kjeler og annet
utstyr du trenger under matlaging.

og håndtak som bryter med de rette linjene
på kjøkkenet.
En tidløs klassiker er hvite kjøkken med
profileringer i en herskapelig stil. Et kjøkken
skal vare i mange år, og derfor er dette et
trygt valg som varer, og som passer inn i de
fleste interiørløsningene vi har i dag.

Vær forsiktig med å plassere hvitevarer i
hjørner. Det kan bli vanskelig å nå skuffer
og skap når det er i bruk, og bare én person
kan holde på om gangen. Oppvaskmaskinen

Mange velger benkeplater i slitesterkt
materiale som kan formes etter eget ønske,
tåler hardt bruk og mye varme. En god
benkeplate skal være behagelig å jobbe
på og enkel å holde ren. De vanligste
benkeplatene er laminat og tre, men stadig
flere velger slitesterke og langlevende
materialer som getacore, silestone, granitt
og dekton.

3. OVERSIKTLIG OG PRAKTISK

Høye overskap gir deg mye
oppbevaringsplass og er en god løsning for
deg som har et mindre kjøkken. Dersom
du vil ha et oversiktlig, mer minimalistisk
kjøkken kan du velge åpne hyller, slik at du
ser hvor ting er. Har du nok plass, kan du
droppe overskap og kun ha underskap eller
skuffer under benkeplaten. På den måten får
du et luftig og åpent kjøkken.

4. STILER OG FARGER

Trendbildet er preget av minimalistiske
kjøkken med åpne hyller som henger rett på
veggen. Allikevel er det mange som ønsker
å tilføre personlig varme på kjøkkenet
gjennom egne detaljer på toppen av en
enkel og stilren innredning.
Om denne stilen er noe for deg, kan du
velge grepsfrie fronter, da unngår du knotter

HUSK – det finnes få regler for hvordan
du kan sette opp kjøkkenet ditt, men det
er litt avhengig av hvordan rommet ser
ut og hvordan du ser for deg hverdagen,
enten alene eller sammen med andre. Tenk
over om du ønsker en U-form, L-form,
kjøkken med kjøkkenøy og G-form (kjøkken
med barløsning), parallellkjøkken eller rett
kjøkken. Du kan kombinere overskap,
åpne hyller og rene vegger akkurat som du
ønsker, og det er kanskje fint å kombinere
dette for å få nok oppbevaringsplass og
samtidig få et åpent og luftig rom.
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KJØKKENFRONTER
SLETTE FRONTER

FRONTER MED GRIPELIST UTFREST I PLATEN

Stor valgfrihet – mange muligheter
• Velg mellom enkelt og stilrent eller trendy og eksklusivt
• Gjennomført moderne eleganse
• Tilpass til din stil med knotter, håndtak eller det nesten
usynlige Wave-grepet

AUBO-kjøkken har et stort utvalg av fronter.
Vi tilbyr slette fronter, fronter med fyllinger,
fronter med usynlige grep, fronter med og
uten trestruktur, vitrinefronter med glass og
fronter i mange forskjellige farger.

NAPOLI
fargevalg

TREND
fargevalg

Black Oak

Gladstone Eik

Melinga Sort

Modena Grå Cashmere

NAPOLI
fargevalg

Sense Sort

Napoli Basic Eik

Napoli Festival

NAPOLI
fargevalg

Napoli Festival ABS

Modena Hvit

Venezia Hvit

TREND
fargevalg

Sienna Matt Hvit

Venezia Hvit/Svart

Venezia Napoli Festval

TREND
fargevalg

Venezia Matt Line

TREND
fargevalg

Nordic Hvit

TREND
fargevalg

TREND
fargevalg

Nordic Grå Cashmere

Polar Hvit

Toscana Hvit

Skagerak Hvit

Frontene Oak Line er bygget opp av staver
og gir kjøkkenet ditt et særpreg.
TREND
fargevalg

Sense Onyx

Unik Hvit

Fargene er retningsgivende.
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Unik Arktis Grå

Unik Onyx Grå

Yellowstone Eik

Black Oak Line

Latte Oak Line

Coffee Oak Line

Fargene er retningsgivende.
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KJØKKENFRONTER

AUBO Black Oak

AUBO Polar hvit

TREND

NAPOLI FESTIVAL

Malte dører.
Trendfargene kan brukes til følgende dører/tilbehør:
Modena Hvit, Nordic Hvit, Siena Matt Hvit, Skagerak Hvit,
Toscana Hvit, Venezia Matt Line & Yellowstone Eik.
NCS S-0500-N er standardfargen for Skagerak Hvit, og denne fargen
kan derfor bestilles uten ekstra “TREND” tillegg på disse dørene.

Dører i høytrykkslaminat.
Napoli Festival/ Wave Napoli Festival har disse fargemulighetene.
Kanter i tre kan fås i ask, valnøtt, hvittonet eik, svart og bøk.
Napoli Festival ABS/Wave Napoli Festival ABS har disse fargemulighetene, med unntak av 406 (høyglans) og 879 (høyglans).
Ved Wave Napoli Festival ABS er kanten alltid med ABS.

Napoli Festival Fenix har kanter i hvittonet eik, svart, valnøtt og ABS.
Venezia Napoli Festival Fenix har kanter i hvittonet eik og valnøtt.

S-0500-N

S-0502-Y

S-0505-Y10R

S-7010-R90B

S-0510-R90B

S-2002-Y50R

S-0502-Y
W 450

S-0502-G
ARAP 138

S-0502-Y
F 2296

S-0502-G50Y
406 Høyglans

S-2002-B
F 6466

S-4000-N
F 7961

S-2500-N

S-4000-N

S-4005-Y20R

S-4500-N

S-6500-N

S-7005-G80Y

S-4502-Y
F 2770

S-8000-N
F 6467

S-7502-B
879 Høyglans

S-9000-N
F 6468

S-5010-Y30R
K 1834

S-3010-G20Y
F 7853

S-7500-N

S-7020-Y80R

S-3020-R90B
F 7884

S-1060-Y
F 1485

S-1580-Y90R
F 1238

S-1070-Y70R
F 1238

S-6502-Y
FENIX 0718

S-8500-N
FENIX 0720

Fargene er retningsgivende.
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S-8502-R

S-9500-N

Fargene er retningsgivende.
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KJØKKENFRONTER

VITRINEFRONTER

KJØKKENFRONTER UTVALG
Med AUBO sitt store utvalg i kjøkkenfronter med ulike mål utnytter vi arealet på ditt kjøkken til det maksimale.
Kombiner dører og skuffer sammen med hvitevarer slik at kjøkkenet ditt blir både pent og praktisk.

29,6

39,6

49,6

59,6

79,6

99,6

338

39,6

49,6

59,6

39,6

49,6

39,6

49,6

59,6

39,5

39,6

49,6

124,4

34,8

89,2

31,6

89,2

25,2

18,8

70

70,0

12,4 9,6

19,6

Rammefront uten utfresing:
B: 39,6 - 49,6 - 59,6 cm
H: 70,0 - 89,2 cm
Siena Matt Hvit
Black Oak Finer
Trend Siena Matt

Stolpefront :
vannrett årestruktur
Gladstone Eik
Yellowstone Eik
Trend Yellowstone

Stolpefront glatt:
Unik Hvit
Arktis Grå
Onyx Grå
Sense Svart
Sense Onyx

Front med gripelist:
Venezia Hvit

Rammefront
med utfresing:
B: 39,6 - 49,6 cm
H: 70,0 - 89,2 - 124,4 cm
Nordic Hvit
Nordic Grå Cashmere
Trend Nordic

70,0

89,2

ALLE MÅL I CM

Rammefront
uten utfresing:
B: 39,6 - 49,6 cm
H: 70,0 - 89,2 cm
Napoli Basic Hvit
Napoli Basic Eik
Napoli Fest. ABS
Napoli Festival
Napoli Fenix
Napoli Fenix Tre

124,4

57,2

70,0

44,4

B: 39,6 cm
H:124,4 cm
Black Oak Finer

496

596

124,4

124,4

1948

89,2

89,2

70,0

396

Designfront:
B: 39,6 - 49,6 cm
H: 70,0 - 89,2 - 124,4 cm
Modena Hvit
Modena Grå Cashmere
Polar Hvit
Trend Modena
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Sprossefront
med utfresing:
B: 39,6 - 49,6 - 59,6 cm
H: 70,0 - 89,2 - 124,4 cm
Skagarak Hvit Matt
Trend Skagerak

Sprossefront
uten utfresing:
B: 39,6 - 49,6 cm
H: 70,0 - 89,2 - 124,4 cm
Toscana Hvit
Trend Toscana

X-vitrine
Skagerak Hvit Matt
Trend Skagerak

X-vitrine
Toscana Hvit
Trend Toscana
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KJØKKENFRONTER

KJØKKENFRONTER – KOMBINASJONER

DET FUNKSJONELLE KJØKKENET

Vi hjelper deg å kombinere de ulike fronthøydene/linjene slik at kjøkkenet ditt får et visuelt pent utseende og blir praktisk i bruk.

Uavhengig om du skal pusse opp ditt eksisterende kjøkken eller bygge et nytt, så bør du starte planleggingsprosessen ved å evaluere det
kjøkkenet du har i dag. Hva er bra, og hva er dårlig? Det er mange elementer som skal vurderes for å få et funksjonelt kjøkken som dekker
Ovn Sett opp en sjekkliste, over ting som bør vurderes, og noter hva som er viktig for deg med riktig plassering slik at
hele husstandens
behov.
Ovn
kjøkkenet følger arbeids-flyten. Disse punktene kan være et godt utgangspunkt for evalueringen:

Ovn

Ovn
Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

LINJE 10 + 20
HØYSKAP/UNDERSKAP

•
•
•
•

H:18,8 cm

Ovn

Høyde på fronter
Linje 10

Ovn

Ovn

Høyde på fronter
Linje 20
OvnOvn

Ovn

Ovn

Velg høyde
for plassering
av ovn.

12,4 cm
70 cm

Ovn

•
•
•

Ovn

57,2 cm

•

AUBO Toscana hvit

•

LINJE 22
HØYSKAP/UNDERSKAP

Ovn

Ovn

Ovn

Velg høyde
for plassering
av ovn.

Ovn

Ovn

34,8 cm
34,8 cm

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn
H:34,8 cm

Ovn

AUBO
Toscana hvit

Ovn

Ovn

Ovn

32

25,6

Ovn
Høyskap

Overskap

Ovn

Ovn

Den funskjonelle
arbeidstrekant

214,4
51,6

32,5

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

124,8

Ulike høyder
på front

Ovn

Ovn

Frontlinjene f ungerer
best når de 
justeres
horisontalt.

Ulike høyder
på front

70,4

Ovn

Ovn

Løsning 1

Løsning 4

16,5

Linje 22
Linje 30
Ovn

Ovn
Ovn
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Ovn

Linje 10
53
57,9
61

Ovn

Ovn

Linje 22

19,2

16,5

Ovn

Ovn

Underskap

70,4

Ovn

Ovn

28

195,2

32

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

230,9

35,2

89,6

70,4

57,6

122

35,2

H:25,2 cm
Ovn
H:31,6 cm

Ovn

Ovn

19,2

214,4

Ovn

Ovn

Kjøkkenet skal være funksjonelt og lett å jobbe på. F.eks. bør du ha en vask like ved oppvaskmaskinen, og skapene med kopper, tallerkener, bestikk og lignende bør stå i nærheten.
Ideelt sett bør platetoppen ha benkeplass på hver side av seg, helst av materiale som tåler
varme. Du kan da sette fra deg gryter mens du lager mat.

Løsning 3
Ovn

Ovn

IKKE SLIK!

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

31,6 cm
Ovn

MÅLSKISSE I CM

230,9

Ovn

Ovn

Ovn

141,2

Ovn

31,6 cm
Ovn

89,6

Ovn
Ovn
Ovn

Løsning 2

Ovn

Ovn

AUBO
Skagerak malt

Ovn
Ovn

Vi har vi stadig flere kjøkkenmaskiner og mer pynt fremme på kjøkkenet enn før, så det er
viktig å sørge for at du har nok benkeplass. Prøv å få en lengst mulig ubrutt arbeidsbenk,
plasser høye skap for seg, og bruk overskap som går helt til taket for å få ekstra lagringsOvn
plassOvntil kjøkkenutstyret
som ikke brukes så ofte. Da slipper du også å tørke støv så ofte.
Høye sokler kan byttes ut med sokkelskuffer.

H:18,8 cm

Velg høyde
for plassering
av ovn.
12,4 cm
12,4 cm
12,4 cm

Ovn

Ovn

LINJE 30
LINJE 40
HØYSKAP/UNDERSKAP KUN UNDERSKAP

12,4 cm
25,2 cm

Ovn

• Hvem i familien lager mest mat?
• Skal det være plass til flere kokker
samtidig?
• Skal rommet ha andre funksjoner?
• Skal rommet ha spiseplass, og i så fall
for hvor mange?
• Skal kjøkkenutstyr synes eller gjemmes
bort?
• Hva skal det koste?
• Sørg for skikkelig lys.

LA INNREDNINGEN FØLGE ARBEIDSOPERASJONENE!

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Ovn
Ovn

Ovn

Ovn

Ovn

Hva fungerer godt i dag?
Hva vil du ha annerledes i ditt nye k jøkken?
Er det behov for mer plass?
Har du hvitevarer som skal b rukes?
Hvis ja, husk å ta mål.
Hvor mye lagerplass har du bruk for?
Hvor stor kjøle- og frysekapasitet vil du ha?
Vil du ha frittstående komfyr, eller skal ovn
og kokeplate bygges inn?
Skal kjøleskap og oppvaskmaskin være
integrert?
Skal andre kjøkkenmaskiner bygges inn?

UTNYTT PLASSEN

Ovn cm
H:18,8

Ovn

Ovn

Ovn

AUBO Gladstone eik

Ovn

Ovn

Ovn

Linje 40
Ovn

Ovn
Ovn

Ovn
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MASSIVE BENKEPLATER

DEKTON BENKEPLATER

Heltre, laminat, kompositt eller naturstein. Støpt eller tilskåret. Mulighetene er utallige når det skal velges benkeplate. Begynn med å ta stilling
til prisnivå, slitestyrke og visuelt uttrykk, så blir valget gjerne mer oversiktlig. Tenk også over bruk og vedlikehold, det er benkeplaten som
utsettes for størst belastning i et kjøkken.

LAMINAT

Laminatbenkeplater er meget slitesterke
og tåler, bortsett fra varme og skarpe gjen
stander, stort sett alt. Det kreves ingen form
for vedlikehold. Laminater finnes i mange
farger og m
 ønstre. Gi din laminatbenkeplate
en eksklusiv look med en flott forkant i heltre
eller aluminium.

KOMPAKTLAMINAT

Kompaktlaminat er en elegant benkeplate i
et meget sterkt materiale. Kompaktlaminat
leveres i tykkelse 12 og 13 mm, og følger
tidens trend hvor benkeplater blir tynnere og mer stilrene. Kompaktlaminat er
hygienisk og krever ikke vedlikehold, men
kan behandles med laminat polish som
vil gjøre den daglige rengjøring enklere.
Kompaktlaminat kan monteres direkte oppå
skapene, men kan også leveres med en
understøttingsplate.

BENKEPLATER I MASSIVT TRE

Benkeplater i massivt tre har i flere tiår vært
førstevalget på kjøkkenet. Plater i eik eller
furu gir kjøkkenet en naturlig glød og en
rolig atmosfære, slik kun levende materialer
kan. Tre er et 100% naturlig materiale som
vil variere i farge og struktur og gi kjøkkenet
ditt et særpreg.

GRANITT

Granitt er en hard og sterk benkeplate og
det eksklusive utseendet i en granittplate
er uovertruffent. Granitt er et naturprodukt
som har sin helt egen struktur og farge.

KOMPOSITT

Komposittstein består av 93 % naturlig
kvarts, harpiks, fargestoffer og eksempelvis
også speil og glass. Kvarts er et av verdens
hardeste materialer og er derfor meget
godt egnet til benkeplater.

GETACORE®

Getacore® er den nye massive mineralplaten som gjør det mulig å realisere nye
løsninger innenfor benkeplater. Overflaten,
som er porefri, leveres silkematt.
Getacore® kan m
 onteres uten synlige
fuger, og det sørger for at den ikke har
sprekker hvor det kan samle seg smuss og
bakterier (klinisk rent materiale).

DEKTON

Dekton ultrakompakte benkeplater har
innovative overflater som er ledende innen
arkitektur og design. Benkeplatene oppfyller
nye behov blant dagens forbrukere, med
stor motstandskraft mot flekker, riper, støt
og slitasje i tillegg til høy motstand mot
varme, kulde og temperaturforandringer.
Platene har stor UV-motstand og svært høy
fargestabilitet.

Benkeplate Eik rustik 40 mm,
forkant M4038

Kun avbildet benkeplate selges hos Montèr.

DEKTON

Dekton er et helt nytt ultrakompakt materiale
med en ekstremt motstandsdyktig overflate.
Platene fås i flere tykkelser, overflater og farger
som tidligere ikke har vært tilgjengelig, og du har
dermed en mengde valgmuligheter med tilpasning av form og farge. Dette gjør Dekton ideell
som benkeplate på kjøkkenet.

MASSIVT TRE

Benkeplater av eik har en egen naturlig ro.
Platene i hhv. 27 og 40 mm tykkelse er ferdig grunnet med olje fra leverandør, men må
etterbehandles.

Fibo Benkeplate eik postform
grunnoljet
27x610x3020mm
26982686
625,82 pr. m

Fibo Benkeplate eik postform
grunnoljet
40x610x3020 mm
43017395
1277,81 pr. m

1890,-

3859,-

pr. stk
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pr. stk

•
•
•
•
•
•
•
•

Motstandsdyktig mot flekker
Svært motstandsdyktig mot riper
Maksimal motstandsdyktighet mot ild og varme
God fargestabilitet
Svært motstandsdyktig mot UV-stråler
Tilnærmet null vannabsorbsjon
Brannsikkert materiale
Slipesikkert

TIPS!

Kombinasjonsmuligheter
Alle muligheter står åpne når det
gjelder kombinasjon av de for
skjellige typer benkeplater. Dine
ønsker og krav avgjør, både med
hensyn til slitestyrke og
det visuelle uttrykket.

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD
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BENKEPLATER GETACORE®

BENKEPLATER NATURSTEIN OG KOMPOSITT

GETACORE® er en ny massiv
mineralplate som gjør det mulig å
realisere nye løsninger innenfor
benkeplater. Overflaten er porefri
og leveres silkematt. En Getacore®
benkeplate gir en klinisk ren flate.

BENKEPLATER I NATURSTEIN ELLER SILESTONE KOMPOSITT

Naturstein og Silestone har begge egenskaper som gir kjøkkenet ditt et
unikt utseende og er en økonomisk investering som vil vare i mange år
fremover. Det finnes ingen m
 aterialer som kommer opp mot disse når
det gjelder motstand mot slitasje, og benkeplaten er naturlig nok den delen
av et kjøkken som er mest utsatt. Silestone er i tillegg antibakteriell.
Med benkeplate i naturstein eller Silestone får du et produkt med høy
kvalitet og livslang varighet i tillegg til et unikt design som gir kvalitet og
særpreg på ditt kjøkken. Vi anbefaler granitt og Silestone til bruk på
kjøkken, nettopp fordi disse er enormt slitesterke og er enkle å holde rene.
De tåler også mye varme, og er en drøm å bake på.

AUBO 30 mm granit i farven Emerald Pearl

SILESTONE KOMPOSITT
• Tykkelser 12, 20 og 30 mm
• Inneholder 93 % knust kvarts – et av naturens hardeste mineraler
• Nesten ubegrensede muligheter både i fasong og utvalg

• Ensartet farge
• Stort utvalg

Getacore®
Creme White GC2002
Steinriket
Bianco Maple

Steinriket
Bianco Maple Orna

Steinriket
Aluminio Nube

Steinriket
Negro Stellar

GRANITT
Getacore®
Terazzo Crystal GCT236

• Tykkelse 3 cm, kan leveres i 2 og 4 cm på bestilling
• Leveres i polert eller finslipt overflate
• Nesten ubegrensede muligheter både i fasong og utvalg

Getacore®
Titan White GC2011

Steinriket
Mørk Labrador

Steinriket
Nero Africa

• Meget motstandsdyktig mot flekker, riper, fukt og varme
• Enkelt vedlikehold
• Stort utvalg

Steinriket
Nero Assolutto

AUBO Melinga sort. Benkeplate Getacore®
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LAMINAT BENKEPLATER

AUBO Venezia Matt Line
Benkeplate Horn kompositt, Nero Stardust

Horn benkeplate DU 1026VV

Horn benkeplate A 3302 Mika

Horn benkeplate DU 7920TC

Horn benkeplate DU 4366FG

Horn benkeplate EG 3351 ST22

Horn benkeplate DU 4264FG

Horn benkeplate DU 6424CT

Horn benkeplate DU 7919TC

Horn benkeplate DU 7684MP

Horn benkeplate F 6220RW

Horn benkeplate A 3329 Mika

Horn benkeplate DU-F7919-TC

TIPS!

Kantlister leveres i
flere varianter og kan
kombineres med ulike
benkeplater.
Benkeplate med forkantlist.

LAMINATBENKEPLATER

Laminatbenkeplater er meget slitsterke og tåler, bortsett fra varme
og skarpe gjenstander, stort sett alt, og det kreves ingen form for
vedlikehold. Laminatene finnes i mange farger, mønstre og nå også i
to tykkelser – 0,8 mm, 1,2 mm og 1,2 mm solidcolor.
Solidcolor fås i 9 farger og er en gjennomfarget laminat som gir en
flott finish hvor riper og skraper ikke blir så synlige. Woodcollection
fås i 17 forskellige varianter og er en 0,8 mm laminat som gir et heltreutseende, men har laminatplatens fordeler. Øvrig utvalg er laget
med en 0,8 mm laminat som fås i 35 forskjellige varianter.

Fibo Benkeplate laminat 923
Skifer
29x610x3020
51457465 rettkant
51457556 avrundet kant

399,-

Fra
pr. m
1204,98 pr. stk
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Fibo Benkeplate laminat
C 125 Krystallsort Granitt
29x610x3020
51457473

419,-

pr. m
1265,38 pr. stk

Fibo Benkeplate laminat 810
Risør Hvit
29x610x3020
51457454 rettkant
51457537 avrundet kant

399,-

Fra
pr. m
1204,98 pr. stk

Fibo Benkeplate laminat C
228 Mørk Betong
29x610x3020
51457503

499-

pr. m
1506,98 pr. stk

Fibo Benkeplate laminat C
5168 Lys Betong
29x610x3020
55605900

499-

Horn benkeplate DU 6216TC

pr. m
1506,98 pr. stk
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LAMINAT BENKEPLATER
LAMINATBENKEPLATER

Supermatte benkeplater med anti-fingerprint teknologi. Platene har
ABS kant og høy ripestyrke.

Fibo Benkeplate E 528 Sm White 610
29X610x3020
55606214

879,-

Fibo Benkeplate C 524 Mt Hv Marmor 610
29x610x3020
55606880

499-

pr. m
2654,58,- pr. stk

pr. m
1506,98 pr. stk

Fibo Benkeplate C 389 Wg Bistro Eik Lys
29x610x3020
55606002

Fibo Benkeplate E 538 Sm Titan Grey 610
29x610x3020
55606180

499-

879,-

Fibo Benkeplate E 529 Sm Black 610
29X610x3020
55606112

Fibo Benkeplate E 539 Sm Zink 610
29X610x3020
55606142

879,-

879,-

pr. m
1506,98 pr. stk

pr. m
2654,58,- pr. stk

pr. m
2654,58,- pr. stk

pr. m
2654,58,- pr. stk

Fibo Benkeplate E 538 Sm Titan Grey 610
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KNOTTER OG HÅNDTAK

Inca
12,8 cm
22,4 cm

44346256
44346260

49,90 pr. stk
81,90 pr. stk

Java
12,8 cm

44346305

42,90 pr. stk

Pollenca
12,8 cm 44346218
16 cm
44346222
19,2 cm 44346237

89,90 pr. stk
119,- pr. Stk
149,- pr. Stk
Porto
Et elegant og nesten usynlig design-håndtak.

129,-

Fra
Salina
12,8 cm
16 cm
22,4 cm

Vesuv
16 cm
32 cm

40091035
40091043
40091209

48310572
48310583

Menorca
12,8 cm 44346400
16 cm
44346415
22,4 cm 44346426

40,90 pr. stk
42,90 pr. stk
49,90 pr. stk

81,90 pr. stk
129,- pr. stk

81,90 pr. stk
89,90 pr. stk
98,90 pr. stk

Bali
12,8 cm
16 cm
22,4 cm

Fringe
Stål
Sort

40091050
40091076
40091068

56231276
56231280

Tenerife
12,8 cm 44346343
16 cm
44346358
22,4 cm 44346362

49,90 pr. stk
54,90 pr. stk
60,90 pr. stk

149,- pr. stk
149,- pr. stk

67,90 pr. stk
76,90 pr. stk
86,90 pr. stk

Lounge
Messing
Stål
Sort

54589712
54589685
54589742

Grønland
12,8 cm 44799886

Balina
Stål
Sort

56231257
56231261

TIPS!

205,- pr. stk
98,90 pr. stk
135,- pr. stk

109,- pr. stk

Edge
Sort Liten
54589761
Sort Stor
54589795
Stål Liten
54589814
Stål Stor
54589833
Messing Liten 55447840
Messing Stor 55447855
Hvit Liten
56231238
Hvit Stor
56231242

37,90 pr. stk
98,90 pr. stk
37,90 pr. stk
98,90 pr. stk
64,90 pr. stk
135,- pr. stk
61,90 pr. stk
135,- pr. stk

Rennesøy
6,4 cm
48535162

69,90 pr. stk
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199,- pr. stk

Metro 16 cm
Stål
53151662
Messing 53151677
Antrazit
53151681

129 pr. stk
129 pr. stk
129 pr. stk

Safari
1,6 cm
16 cm

51530757
51530761

Finnøy

105,- pr. stk
139,- pr. stk
105,- pr. stk
139,- pr. stk
105,- pr. stk
139,- pr. stk
105,- pr. stk
139,- pr. stk

46523135

64,90 pr. stk

44346146

81,90 pr. stk

Hvit porselen
46523154

21,90 pr. stk

Korfu

48310564

81,90 pr. stk

44346275

98,90 pr. stk

115,- pr. stk
115,- pr. stk

Karmøy

Orkney kobber
16 cm
49044993

Fold
Antikk Grå 32
55456100
Antik Grå 160
55447753
Antik Stål Look 32 55447764
Antik Stål Look 160 55447772
Antik kobber 32
55447783
Antik kobber 160 55447802
Antik brun 32
55447821
Antik Brun 160
55447836

Sett enkelt og raskt ditt eget preg
på kjøkkenet. Ved å sette på nye
knotter eller håndtak vil uttrykket
på ditt kjøkken endre seg. Velg
mellom klassisk, retro eller trendy
utseende på dine
nye knotter og
håndtak.

209 pr. stk
309 pr. stk

Castle

48535158

69,90 pr. stk

53872026

98,90 pr. stk

Kos

Island
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INNREDNING
SKUFFER OG SKAP

UTTREKK/KARUSELL

AUBO uttrekksskuffer
Uttrekksskuffene gjør skapet mer praktisk,
slik at du slipper å sitte på kne og rote
i skapets bakerste avkroker.

AUBO skap for ovn og mikrobølgeovn
Dersom du ikke har integrert ovn/mikro
bølgeovn kan du bruke AUBO sin løsning for
å bygge inn den ovnen du har.

AUBO sokkelskuff
Utnytter hulrommet i sokkelen og gir ekstra
plass.

AUBO-skuffen
Med justerbar innsats.

AUBO bakeplater
Oppbevaringsskuff for bakeplate og rist.

AUBO dobbelskuff
Utnytt plassen best mulig med dobbel skuff.

AUBO Mondo-skap
AUBO legger vekt på at hver tomme av ditt
nye kjøkken utnyttes så godt som mulig.
Med denne løsningen finner du det du skal ha.

AUBO gryterist med rulleuttrekk

AUBO tandemuttrekk
Løsningen har via sine 12 hyller plass til en
mengde med kjøkkenprodukter og -varer,
og åpnes lett.

AUBO Arena-uttrekk
Mange blir overrasket når de første gang
åpner et skap med Arena uttrekk. I stedet for
en dør trekker man ut hele fem kurver.

AUBO hjørnekarusell med
Lemankurver

AUBO hjørnekarusell med doble
kurver, dreibare

AUBO hjørneuttrekk, skrå

Space hjørne
Trekk ut hjørneskuffen og få enkelt tak i alt
innholdet.Kan kombineres med ORGA-LINE
for god organisering.

Aventos beslag til kjøl/fryseskap
Vippehengsler og heve-senkebeslag med
demper for både åpning og lukking.
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AUBO hevet oppvaskmaskin
Løsning hvor oppvaskmaskinen er hevet i
høyden ved å putte en skuffemodul under.

AUBO diagonalt hjørneskap
Et diagonalt hjørneskap gir masse skapplass.
Er du typen som hamstrer, kan du få stor
glede av dette skapet.
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INNREDNING
INNSATS

UTSTYR

AUBO knivinnsats
Korrekt oppbevaring av kniver er viktig.
AUBOs knivinnsats sørger for at alle knivene
ligger på rett plass.

AUBO Orga-Line tallerkenholder
Tallerkenholderen som kan justeres i stør
relsen alt etter hvor store tallerkenene er.

AUBO Orga-Line bestikkinnsats
AUBO har flere muligheter når det gjelder
bestikkinnsatser. Her ses den eksklusive,
fleksible Orga-Line bestikk-innsatsen.

AUBO sokkelbelysning
Gir en lun og avdempet belysning langs
sokkelen på kjøkkenet.

EVOLINE stikk nedfelt sølv
Den originale strømsøylen laget for innfelling i benkeplater, overskap
og møtebord. Utstyr kan være tilkoblet i nedsenket stilling takket
være det smarte lokket med vippefunksjon. Leveres standard med
2xStikk og 2xUSB.
55329540

2999,66 KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

pr. stk

AUBO Orga-Line
Hold orden i skuffen med skreddersydd
dispenser for både aluminiums- og plastfolie.

EVOLINE Backflip nedfelt stikk
Tilbys i tre finisher - rustfritt stål, sort glass eller matt sort. Modulen
bygger kun 53 mm. Dette gjør den meget enkel å plassere, også over
lave skuffemoduler. Måten den er utformet på gjør den helt minimalt
utsatt for evt. vannskader. BackFlip blir levert med 2 strømuttak og et
uttak for USB-lading.
52316558 Rustfritt stål
52887762 Matt sort
52315786 Glass sort

Pris fra

1999,-

pr. stk

EVOLINE stikk nedfelt sølv
KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD
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KILDESORTERING OG GJENVINNING

BARSTOLER

COUNTERSTOLER – komfortabel arbeidshøyde ved kjøkkenbenken.

Intra Tank 40
To store uttrekkbare avfallsbeholdere, med
bøtter à 16 liter hver, i tillegg har den en
uttrekkbar hylle på toppen.
Mål HxBxL: 42,8x33,9x48,6-98,5 cm
51024120

999,-

Intra Sesamo 1 og 2
Enkel kildesorterer med to avfallsbeholdere med volum
på 8 liter hver. Beholderen festes til skapdøren og lokket
åpnes automatisk når skapdøren åpnes.
Mål HxBxL: 34x31,2x23,7 cm.
Sesamo 1: 28112076
Sesamo 2: 28112084

Intra Ekko 2 og 3
Kildesorterer med to eller tre store utrekkbare avfallsbeholdere
med volum på 16 liter hver.
Mål HxBxL: 36,5x35,5x47,3 cm
maks 91 cm.
Ekko 2: 24579575
Ekko 3: 28178366

299,-

899,-
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AUBO Grace Lys Grå, høy
Understell: Stål og oljebehandlet
massiv eik. Sete/rygg: Corsica
stoff. Lys grå 40.
H: 98 cm.
51512205

AUBO Grace Mørk Grå, høy
Understell: Stål og oljebehandlet
massiv eik. Sete/rygg: Corsica
stoff. Mørk grå 20.
H: 98 cm.
51512213

AUBO Grace Lys Grå, lav
Understell: Stål og oljebehandlet
massiv eik. Sete/rygg: Corsica
stoff. Lys grå 40.
H: 87 cm.
51512224

AUBO Grace Mørk Grå, lav
Understell: Stål og oljebehandlet
massiv eik. Sete/rygg: Corsica
stoff. Mørk grå 20.
H: 87 cm.
51512258

1759,-

1759,-

1619,-

1619,-
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KJØKKENVASKER

BLANDEBATTERIER

Intra TPCU-SHOWER kjøkkenarmatur
Kjøkkenarmatur med dusj er praktisk i kjøkkenet.
Dusjen har to strålebilder og kan enkelt stilles om
ved å vri på dusjdysen. Dusjholderen beveger seg
uavhengig av selve dusjen for praktisk bruk.
Den rustfrie dusjslangen er plastkledd for bedre
beskyttelse og lydisolering.
Totalhøyde 455 mm (passer i de fleste kjøkken)

Nemo Cristalite
N100-O Enkel kum
Onyx
>60< 1 kum
Str. 57x51 cm
40343485

Primus Cristalite Prid150-O Vendbar
Onyx
>60< 11/2 kum m/rillefelt
Str. 100x50 cm
40343493

Mono Cristadur Mono D 150
>60< 11/2 kum m/avrenning for nedfelling
og plan/underliming
Str. 86x51 cm
53481033

5290,-

5990,-

8790,-

4299,-

Eligo ELX58-M
>60< 1 kums med u niversal
flens for nedfelling, plan og
underliming.
Str. 58,3x51 cm
53471486

Eligo ELX94-M
>60< 1 kums m/avrenning med universal flens
for nedfelling, plan og underliming.
Str. 94x51 cm
53471494

Eligo ELX78-M
>80< 1 kums med universal flens
for nedfelling, plan og underliming.
Str. 78,3x51 cm
53471524

Carat Endurance
Kjøkkenbatteri
41097106

Carat Endurance
Høy tut og avstengning for
vaskemaskin
41097130

Carat Endurance
Kjøkkenbatteri, høy tut
52871155

Intra Ares ARK 938 Krom
Uttrekksdusj. Tuten er svingbar med 3/8" fleksible slanger
Høyde 29,5 cm
46122765

8290,-

8790,-

10 390,-

849,-

1249,-

1559,-

2129,-

Intra baltic500th
Baltic firkantet kjøkkenvask
med plass til armatur i bakkant. .
Str. 53x50 cm
55986401

Intra baltic585sh
Baltic Firkantet kjøkkenvask, 1½ kum
med lav mellomvegg, for plan- og
underliming.
Str. 58,5x44 cm
55986382

Intra TP-ELINGO
Kjøkkenbatteri
50403182

3490,-

5690,-

Intra TPFR-CLA Krom
195 mm lang svingbar tut
med integrert stålesamler.
Vannmengde og termperatur
justering mulig i patronen.
Antikalk strålesamler.
3/8” fleksible slanger.
Høyde 285 mm
43344734

2699,-

2909,-
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• Regulerbart vanntrykk og temperaturjustering
• Antikalk perlator/strålesamler
• Fleksibel tilkoblingsslange
TPCU SHOWER
44006298
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MIELE

Miele kombiskap KFN37132 iD
Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging.
Laget for å ta perfekt vare på maten din.
• 256 l (kjøl 194 l, frys 62 l)
• Du kan plassere matvarene hvor du vil
– DynaCool
• Hyllene kan vaskes i oppvaskmaskinen
– ComfortClean
• Fleksibel utvidelse av fryserommet med
VarioRoom
• Rask nedkjøling av matvarer med
Superkjøl

Miele kombidampovn DGC 7440
Kombinasjon som sparer plass; Stekeovn,
damptilberedning og kombidamp gir maksimal fleksibilitet på kjøkkenet.
Deilige retter på null komma niks; med Mix
& Match kan du steke ulike matvarer samtidig.
• 48 l ovnsrom
• Brilliantlight
• DirectSensor betjening
• 24 funksjoner
• Mix & Match- funksjon
• Ca. 265 autoprogrammer
• SoftOpen / SoftClose
• Vanntank
• MultiLingua
• WifiConn@ct

Miele kaffemaskin CVA 7440
Innbyggingskaffemaskin med patentert
CupSensor for perfekt kaffenytelse.
• DirectSensor betjening
• 25 kaffe & te spesialiteter
• Te- og kaffekannefunksjon
• AromaticSystemFresh
• Bønnebeholder 300g/300g
• Cupsensor
• BrilliantLight
• MulitLingua
• Vanntank
• WifiConn@ct

18 590,-

33 390,-

32 690,-

Miele platetopp KM 7262 FR
Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med koke-/stekesone til gunstig pris,
enkel betjening - EasySelect, minimale
oppkokstider - TwinBooster.
614mm bredde med ramme i rustfritt stål for
ovenpåliggende montering
• Liggende stålramme
• Variokokesoner
• Sort overflate
• Permanent kjelesensor
• Stop&Go

Miele stekeovn H 2860 BP
Stekeovn i perfekt kombinerbar design med
klartekstdisplay og pyrolyse.
• 76 liter ovnsrom
• 7 funksjoner
• EasyControl betjening
• Halogen-Spot
• SoftOpen / SoftClose
• FlexiClip

Miele oppvaskmaskin G 4980 SCVi
Energieffektiv fullintegrert oppvaskmaskin i 
anerkjent Miele-kvalitet. Har 3D-bestikkurv,
Comfort kurvinnredning og høydejusterbar
overkurv som gjør at du enkelt kan utnytte
plassen i oppvaskmaskinen.
• HxBxD: 80,5x59,8x57 cm
• Nisjemål HxBxD: 80,5-87x60x57 cm
• Tørkeklasse A
• Kapasitet: 14 kuverter
• 5 programmer, samt opsjonen «kort»
• Justerbar overkurv og 3D-bestikkkuff
• Lydnivå: 45 dB

12 990,-

15 690,-

13 290,-

Miele platetopp KM 7210 FR
Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med
koke-/stekesoner til gunstig pris.
Enkel betjening - EasySelect, minimale
oppkokstider - TwinBooster, 764mm bredde
med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering.
• Sort overflate
• Variokokesoner
• Utvidbar sone
• Permanent kjelesensor
• Stop&Go

Miele stekeovn H 7264 BP CLST /
GRGR/OBSW/BRSW
Stekeovn i perfekt kombinerbar design
med klartekstdisplay, nettverksfunksjon og
pyrolyse. Leveres i fire ulike farger.
• DirectSensor S
• 76 liters ovnsrom
• Halogen-Spot
• 12 funskjoner
• KlimaPluss
• Tining
• Ca. 30 autoprogrammer
• SoftOpen / SoftClose
• MultiLingua
• FlexiClip
• WifiConn@ct

Miele oppvaskmaskim G 7157 SCVi
XXL
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin med 3D
MulitFlex-skuff og 43 dB(A) for høy komfort.
• 8 programmer
• ExtraComfort kurvinnredning
• QuickPowerWash
• Akustisk signal

15 690,-

Fra

22 490,-

18 390,-

Miele selges kun i våre kjøkkensentre.
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AEG

OVNER

AEG BCK456220M
SteamBake – i tillegg til alle vanlige ovns
funksjoner, tilsetter SteamBake damp ved
begynnelsen av bakeprosessen.
• Multifunksjonsovn med ekte varmluft
• Pop-ut brytere
• SoftMotion™: dempet dørlukking
• Steketermometer med Auto Av-funksjon
• FloodLight™ ovnsbelysning
• Rustfritt stål med anti-fingeravtrykk
53689625

AEG BSK774121M
SteamCrisp – dampens bevarende egenskaper
gjør at maten blir saftig og god på innsiden.
• Kombidamp-ovn med 1 dampnivå (25 %)
• 2 pyrolyseprogrammer
• Viften stopper når døren åpnes
• Ovnslys som automatisk slås på når man
åpner døren
• Rask oppvarmingsfunksjon
• Automatisk temperaturforslag
• Automatisk sikkerhetsfunksjon slår ovnen av
• Lagre opptil 20 av dine favorittprogrammer
• Perfect Entry ovnsstiger
• Rustfritt stål med anti-fingeravtrykk
52563715

AEG BSK782220M
SteamBoost – kombidamp
• 24 ovnsfunksjoner inkl. 100 %,
50 % og 25 % damp
• Fulltekst LCD-display m/touch
• Steketermometer m/ferdigtid
• 100 steke- og bakeprogrammer
• Dempet dørlukking
• Dobbel halogenbelysning
• Damprengjøring
52563726

11 450,-

21 190,-

26 490,-

AEG KSK782220M
Compact SteamBoost Damp
• For 45 cm nisje
• Fulltekst LCD-display m/touch
• Steketermometer m/ferdigtid
• 90 steke- og bakeprogrammer
• Dempet dørlukking
• Dobbel halogenbelysning
• Damprengjøring
52564173

AEG BSK892230M
SteamPro SousVide
• 25 ovnsfunksjoner inkl. SousVide
og 4 dampnivåer
• Steketermometer m/ferdigtid
• VarioGuide med 220 oppskrifter
• Dempet dørlukking
• Dobbel halogenbelysning
• Damprengjøring
52563745

AEG KMK761000M/W
Compact kombimikro
• For 45 cm nisje
• Varmluft, grill og mikrobølger
• Touch-betjening
• Display med språkvalg
• 90 autoprogrammer
• Mikroeffekt: 1000 W
• Nettovolum: 43 liter
52564135

22 090,-

31 990,-

17 690,-

Er hjertet i selve kjøkkenet. Her skapes både fristelser og god sunn mat.
Vi har et utrolig stort utvalg fra flere ledende leverandører. Vi skal guide deg igjennom de ulike ovner og mulig
hetene disse har – slik at du kan finne ovnen som er perfekt for deg.

Baking

Steking

Dessert/ Grønnsaker/
Sous vide
oppvarming
ris

SteamPro
Full: 50 - 99 °C
High: 50 - 130 °C
Medium: 50 - 200 °C
Low: 50 - 230 °C
SteamBoost
100%: 50 - 99 °C
50%: 50 - 130 °C
25% 50 - 230 °C

SteamCrisp
Varmluft med
tilført damp
(25% damp)
140 - 230 °C
SteamBake
Varmluft
med fuktighet
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AEG

PLATETOPPER

OPPVASK

Induksjonsteknologi gir de raskeste, sikreste og mest energieffektive platetoppene, fordi gryter og panner varmes opp direkte og uten at
forvarming er nødvendig. Induksjon gir mer presisjon i matlagingen, varmen kan raskt og enkelt justeres med umiddelbart resultat.

Vi har ofte en åpen løsning mellom kjøkken og stue. Da er det greit å ha fokus på en oppvaskmaskin som er stillegående.
44 dB(A) er vår anbefaling på en rolig maskin. En helt stille maskin har 42db(A) og lavere - da vil du ikke legge merke til den i det hele tatt.

For å velge størrelsen på platetoppen er en avhengig av å ha en ventilator i lik størrelse. Da vil de jobbe best sammen. Det finnes også
ventilatorer og platetopper som snakker sammen og starter ventilatoren synkront med at du skrur på toppen.

AEG HK604200IB
Induksjonstopp med 2x Boosterfunksjon som reduserer koketiden
betraktelig. Induksjon er energieffektiv,
trygt og gir en svært enkel varme
kontroll.
• Touch betjening
• Barnesikring
• 2x Booster
• Rask respons
• 59 cm bredde
48655683

Fra

7290,-

Forskjellene på platetoppen ligger i brukervennlighet, størrelse og
design. De mest p raktiske toppene justerer sonene etter størrelsen
på gryten som brukes. Da blir en ikke begrenset av standard runde
kokesoner. Vi anbefaler også topper der en kan styre alle sonene
individuelt, gjerne med glidebrytere der valget av varme er meget
enkelt å stille inn.

AEG IKE74451FB
Skap flere store overflater å tilberede på
med funksjonen for flere broer i AEGinduksjonskoketoppen. To soner kan pares
med et knappetrykk og skaper en bro for
tilberedning. Med automatisk justering for å
dele både temperatur- og tidsinnstillinger er
den optimalisert for bruk av store gryter og
panner samtidig.
• DirectControl touch-betjening med
glidebrytere
• Induksjonssoner med booster
• MaxiSense - Tilpasser sonens størrelse til
kokekaret
• Timer
• 71 cm bredde
53689981

13 690,-

AEG IKE84445FB
Oppnå gode resultater med AEG- induksjonskoketopp ved å tilberede på en XL-trippelsone. Enten
man bruker små eller store kokekar, leverer denne
spesialiserte sonen jevn varme.
• Induksjon (80 cm)
• 4 soner m/booster
• 1 automatisk trippelsone 12-32 cm
• Brofunksjon på 2 soner
• MaxiSense® - Tilpasser sonens størrelse til kokekaret
• H2H ventilatorstyring
• DirecTouch betjening
• AutoMax og pausefunksjon
• Skråslipte kanter (FB)
53690015

AEG FSK83717P
Helintegrert, 60 cm, 15 kuverter
• Bestikkurv
• AirDry-teknologi
• Internlys
• ProClean XXL
• QuickSelect
• 7 programmer
• Lydnivå: 42 dB
55504733

AEG FSK61607P
Helintegrert, 13 kuverter
• ProClean vaskesystem
• 2-farget lyssignal på gulvet
• Inverter-motor
• AirDry-teknologi
• Aqua Control-slange
• 7 programmer
• Lydnivå: 39 db(A)
55504521

AEG FSK63707P
Helintegrert, 60 cm, 13 kuverter
• Overflomsikring
• Bestikkskuff
• 2-farget lyssignal på gulvet
• SprayZone
• AirDry-teknologi
• 7 programmer
• Lydnivå: 44 dB
55504536

AEG FSK93807P
Helintegrert, 60 cm, 13 kuverter
• Comfortlift-mekanisme
• ProClean XXL
• Bestikkskuff
• Overflomssikring
• AirDry-teknologi
• TimeBeam lyssignal på gulvet
• Premium Rails
• 7 programmer
• Lydnivå: 39 dB(A)
55500718

9 450,-

14 390,-

16 390,-

24 890,-

15 850,-

B

AEG DVB4850 W/B
Vegghengt ventilator skråstilt
Moderne, skråstilt designventilator med lekker overflate i
sort eller hvit glass. Kraftig motor og kantsugsystem som
effektivt fjerner damp og matos.
• Vegghengt
• 80 cm
• Vendbar motor
• LED
• Kapasitet maks.: 647 m3/t
• Lydnivå maks.: 67 dB(A)
Dekkanal K5010M er tilbehør
53692198 – Hvit (12 090,-)
53692164 – Sort
Fra

TIPS!

ComfortLift®
Unik ComfortLift®
- mekanisme som lar deg forsiktig skyve og løfte den nedre
kurven opp. Skånsom for
deg, skånsom for
oppvasken din.

10650,-
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AEG
Integrert fryseskap
ABE81816NC
Integrert fryseskap med praktisk
LCD-display som gir deg full
oversikt. No Frost-teknologien
gjør at du ikke trenger å avise
fryseren, og sørger for at den
alltid er isfri og fungerer optimalt.
Med Frostmatic hurtiginnfrysning
oppnår du rask innfrysning av
dine ferske matvarer.
• LCD-display gir rask betjening
• Dempet dørlukking
• NoFrost, alltid isfritt
52585237

AEG
Integrert kombiskap
SCE81816TS
Integrert kombiskap med
Dynamic Air sirkulasjonsvifte
i kjøledelen, som sørger for
jevn temperatur og gode opp
bevaringsforhold for matvarene.
Frysedelen har NoFrost automatisk avriming. Coolmaticfunksjonen sørger for rask ned
kjøling av ferske matvarer.
• DynamicAir sirkulasjonsvifte
• NoFrost, alltid isfritt
• LED-belysning
• HxBxD: 1772x540x549 mm
52585260

AEG
Integrert kjøleskap
SKK81826ZC
Integrert kjøleskap med
LongFresh 0-sone, som holder
maten fersk opptil tre ganger så
lenge ved hjelp av lav temperatur
og regulerbart fuktighetsnivå.
Temperaturdisplayet lar deg ta
full kontroll over lagringsforholdene for matvarene dine
• Svært energieffektivt skap
• LCD-display gir rask betjening
• Dempet dørlukking
• HxBxD: 1769x556x549 mm
55503976

AEG
Kombiskap
SCE81928TS
MultiSpace-kjøleskapet fra AEG
gir mer kapasitet enn standard
design. Dette gjøres ved å innlemme ekstra lagring øverst i
enheten
• Nettovolum:207 liter
• Høyde: 1884 mm
• Automatisk avriming
• LongFresh 0°C-sone med
lavere temperatur for lenger
holdbarhet
• CleanAir Control-filter renser
luften og absorberer lukt
• HxBxD: 1884x540x549
55503980

18 790,-

17 990,-

20 790,-

23 050,-

AEG
Vinskap SWB66001DG
• Integrert under benk
• Høyde: 820-870 mm
• Bredde 595 mm
• Volum: 146 Liter (46 flasker)
• 1 temperatur sone
52585173

AEG
KKK884500M
Compact Espresso
• For 45 cm nisje
• Touch-betjening
• Display med språkvalg
• Tilberedning fra bønner eller malt kaffe
• Melkesteamer m/kanne
• Rustfri termokanne for tilberedning av inntil 6 kopper samtidig
52564097

18 390,-

32 490,-
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ELECTROLUX

Electrolux
stekeovn EKB400X
Multifunksjonsovn til innbygging. Denne
ovnen har alle de klassiske ovnsfunksjonene,
slik som ekte varmluft, over-undervarme,
pizza og grillprogram. Ovnen har steketermometer for perfekte resultater hver gang.
Det rustfrie stålet er belagt med
AntiFingerPrint, som ikke etterlater
fettmerker på stålet.
• Pop-ut brytere
• Klokke
• Innebygget steketermometer
• Markedets største stekebrett
53692255

Electrolux
platetopp HOI620S
Induksjonstopp med 4 effektive soner,
2 med booster, med Booster for ekstra
rask oppvarming. Praktisk touch-display
som raskt og enkelt gir deg tilgang til alle
funksjoner.
• Touch-betjening
• 60 cm
• Barnesikring
50396443

Electrolux
platetopp HKI650NF
Kokesonene som kan endre størrelse på din
Infinite®-induksjonskoketopp gir deg en mer
effektiv måte å tilberede de beste rettene
dine. Hver sone kan registrere den n øyaktige
størrelsen på dine gryter og panner, der kun
området rundt basen varmes.
• DirectAccess touch-betjening med
glidebrytere
• 60 cm
• Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme
i matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• Automatisk hurtigvarmer
• Barnesikring
53690242

Electrolux
platetopp HOB750MF
Bridge-funksjonen på induksjonstoppen gir
deg muligheten til å kombinere to separate
kokesoner for å lage en stor sone.
• DirectAccess touch-betjening med glidebrytere
• 70 cm
• Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme i
matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• Automatisk hurtigvarmer
• Barnesikring
• Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
• Infinite soner tilpasses etter kasserollens
størrelse
53690257

7290,-

10 650,-

13 450,-

9850,-

Electrolux
stekeovn CKP720X/V
Multifunksjonsovn til innbygging.Ved å legge
til damp kan du lage smakfulle muffins og
perfekte paier hjemme, med 600 SteamBake
Oven. Du kan nyte stekt kylling, lasagne og
fisk med konsekvent gode resultater. For
sprø skorper og luftig innside med et enkelt
knappetrykk.
• SteamBake
• Klokke
• SoftClosing
• Pyrolyse
• Enkel rengjøring
• Restvarmeindikator
56176260
55504801 Hvit

Electrolux
stekeovn KVLAE00WT
Kutter ned tiden det tar å lage den maten
du elsker. Maten tilberedes dobbelt så
raskt med dette produktet ved å kombinere
varmluftsvifte med multifunksjonelle
ovnsprogrammer og mikrobølge-modus.
• Kompakt Kombimikro
• Varmluft
• Mikro
• Timer
• Touch
• Hvitt display
• Matt sort
55503942

Electrolux
stekeovn KOEAP31WT
Multifunksjonsovn til innbygging. Forvent
perfekte resultater. Steketermometeret
overvåker matens kjernetemperatur og
lar deg velge hvordan du vil at den skal
tilberedes. Ovnen slår seg også av når
retten er ferdig. Nå kan du servere perfekt
andebryst hver gang.
• Pyrolyse
• SoftClosing
• Innebygget steketermometer
• Timer
• Touch
• Hvitt display
• Matt sort
55503938

Electrolux
platetopp HOB850MF
Bridge-funksjonen på induksjonstoppen gir
deg muligheten til å kombinere to separate
kokesoner for å lage en stor sone.
• DirectAccess touch-betjening med
glidebrytere
• 80 cm
• Eco-timer gir effektiv bruk av restvarme i
matlagingen
• Tidtaker-funksjon
• Automatisk hurtigvarmer
• Barnesikring
• Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
• Infinite soner - tilpasser kasserollens
størrelse
53690261

Electrolux
espressomaskin KBC65T
Med denne espressomaskinen kan du nyte
en deilig kaffekopp i komforten av ditt eget
hjem. Du kan enkelt lage alt fra espresso
til cappuccino - bare velg en kaffetype,
og maskinen gjør resten med barista-nivå
perfeksjon.
• Melkekanne
• Klokke
• Auto-start
• Justerbar kaffemengde
• Justerbar vannmengde
• Justerbar vanntemp
• Justerbar kaffetemperatur
• Matt sort
55500412

Electrolux
vinskap KBW5T
Opplev spesiallagring av vin i selv det
minste kjøkkenet med den kompakte 900
Wine Cellar. Den lagrer opp til 18 flasker
mellom 5 °C og 20 °C
• Integrert vinskap
• Compact
• 49 L (18 Fl)
• DAC
• Matt sort
55504222

14 790,-

22 650,-

28 390,-

15 850,-

38 099,-

24 490,-
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D
Electrolux
Uttrekkbar vifte LFP216W
Brukervennlig uttrekksvifte. Når du
trekker ut ventilatoren, aktiveres
viften automatisk. Ventilatoren
skyves diskret inn i enheten over
platetoppen når den ikke er i bruk.

• 60 cm
• Halogenlys
• Tar lite plass på kjøkkenet
54513601

2790,-

Electrolux
Integrert oppvask ESL5351LA
Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på 13 kuverter.
Den praktiske TimeManager-funksjonen gjør at du kan
redusere lengden på syklusen til halvparten, så oppvasken
din er klar til bruk når du trenger den. Kjempeflott når du
har gjester.
• 60 cm
• Lynivå: 46 dB
• 6 programmer
• AIRDRY-funksjon
54513805

Electrolux
Integrert oppvask ESL7634RO
Helintegrert oppvaskmaskin
med kapasitet på 13 kuverter.
SprayZone-funksjonen i Electroluxoppvaskmaskinen gir grytene og
pannene dine en intensiv rengjørings
behandling. Fra motstridige lasagneretter til fettete stekebrett. Briljant
rengjøring med kraftig vanntrykk betyr
at alt som plasseres på sin dedikerte
plass kommer flekkfritt ut. Alt servise
blir tatt vare på, hver gang.
• 60 cm
• 6 programmer
• 44 dB
54929938

11 990,-

14 250,-
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Electrolux
Integrert kjøl/frys
EN3790MFW/X
Twintech® FrostFree med
multiflow garanterer et optimalt
luftfuktigshetsnivå i kjøleskapet.
Matvarene bevarer sin friske
smak og konsistens lengre.
• 243/91 liter
• Hurtigfrys-funksjon
• LED belysning
• Temperaturalarm
• HxBxD: 2009x595x647 mm
53689765 Hvit
55633597 Stål 18 650,-

Electrolux
Integrert kjøl/frys
ENN2801EOW
Takket være det integrerte
systemet i 300 LowFrostkjøleskapet med fryser har
det aldri vært enklere å være
fri for is. Systemet minsker
frostoppbygging slik at du slipper
å avrime fryseren så ofte.
• 202/75 liter
• Hurtigfrys-funksjon
• LED belysning
• Temperaturalarm
• HxBxD: 1772x540x549 mm
50395705

Electrolux
Integrert kjøl/frys
ENN2854AFW
CustomFlex® gir deg friheten til
å tilpasse plassen i kjøleskapet.
Dørinnredningen har flyttbare
hyller i forskjellige størrelser,
slik at du kan tilpasse plassen til
dine behov. Hyllene er til og med
avtagbare, slik at du kan fjerne
dem fra kjøleskapet for enklere
tilgang.
• Svært energivennlig kombiskap
• LED-belysning
• TwinTech teknologi garanterer
optimal fuktighet i kjøledelen.
• HxBxD: 1772x540x549 mm
52584473

17 450,-

13 590,-
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Whirlpool platetopp ACM 804 BA/N
60 cm bred induksjonsplatetopp med
boosters på alle sonene og barnesikring
• 60 cm
• Touchkontroll
• 4 soner med booster
• Elektronisk timer
• Barnesikring
• Kjeleføler
• Effekt: 7,2 kWh
48014324

Whirlpool platetopp ACM 816 BA/N
60 cm bred induksjonsplatetopp med
fleksibel stor kokesone og automatiske
funksjoner.
• 60 cm
• Touchkontroll med slider
• 4 soner med booster
• FlexiCook-sone
• Barnesikring
• Kjeleføler
• Effekt: 7,2 kWh
48014275

Whirlpool platetopp SMC 774 F/BT/
IXL/N
77 cm bred induksjonsplatetopp med
fleksibel stor kokesone og automatiske
funksjoner.
• 77 cm
• 4 stk sliders og soner
• Flexizone
• Ixelium-overflate
• Leveres med montert kabel
• Effekt: 7,4 kWh
53088783

4699,-

6990,-

9990,-

Whirlpool ovn OAKZ9 6210 SHM IX
Ovn med automatiske oppskrifter og steketermometer. SmartClean-programmet
rengjør ovnsrommet med damp.
• 73 liter
• SmartClean – rengjøring med damp
• 6TH Sense – automatiske oppskrifter
• Steketermometer
• LED-display
• Dempede hengsler
54714323

Whirlpool ovn OKZ9 6280 SPM IX
Pyrolyseovn med stort volum og mange
automatiske oppskrifter.
• 73 liter
• Pyrolyse
• 6TH Sense – automatiske oppskrifter
• Steketermometer
• LED-display
• Glideskinner i 1 høyde
• Dempede hengsler
• 16 funksjoner
54517585

Whirlpool ovn W7 OS4 4S1 P
Pyrolyseovn med stort volum og mange
automatiske oppskrifter. Tekstdisplay på
norsk og anti-fingeravtrykkoverflate. Med
Cook3- funksjonen kan du tilberede mat på
3 nivåer samtidig.
• 73 liter
• Pyrolyse
• 6TH Sense – automatiske oppskrifter
• Steketermometer
• Tekstassistert LCD-display
• Glideskinner i 3 høyder
• Dempede hengsler
• Ovnsdøren har 4 glass så overflate
temperaturen blir maks 20°C
54716552

Whirlpool oppvaskmaskin WIE 2B16
Helintegrert oppvaskmaskin med energi
effektiv og kraftig børsteløs motor.
• Lydnivå: 46 dB(A)
• Børsteløs motor
• 13 kuverter
• 5 program
• Vannlås
• Energiklasse og tørkeevne A+/A/A
• Vannsikring
51158713

Whirlpool oppvaskmaskin WIC
3C24 PE
Helintegrert oppvaskmaskin med
PowerClean Pro-funksjon som vasker bort
det tøffeste smusset. Gulvlys viser når programmet er klart.
• Lydnivå: 44 dB(A)
• 6TH Sense PowerClean Pro
• Børsteløs motor
• 14 kuverter
• 8 program
• Lys på gulvet
• Energiklasse og tørkeevne A++/A/A
• Vannsikring
51197281

Whirlpool oppvaskmaskin WIO
3P23 PL
Helintegrert oppvaskmaskin med
PowerClean Pro-funksjon som vasker bort
det tøffeste smusset. Ekstremt stillegående
oppvask.
• Lydnivå: 43 dB(A)
• 6TH Sense PowerClean Pro
• Børsteløs motor
• Flex bestikkskuff
• 15 kuverter
• 10 program
• Selvrengjørende filter
• Tørkeevne A/A
• Mekanisk vannsikring Aquastop
51162243

7490,-

7990,-

12 690,-

6790,-

7690,-

12 790,-
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Whirlpool
integrert kjøl/frys ART
6601
177 cm høyt kombiskap med
LessFrost-funksjon som minsker
dannelse av rim.
• Helautomatisk avriming
• Elektronisk
• Nettokapasitet kjøl/frys
195/80 liter
• LED-belysning
• LessFrost
49439112

Whirlpool
Bygg inn kjøl/frys
ART9810
Bygg-inn fryseskap 178 cm.
Dette integrerte kombiskapet
fra Whirlpool er 178 cm høyt.
Glasshyller med profilerte fronter,
gjør hyllene mer elegante, og gir
ekstra sikkerhet.
• 6TH Sense
• Fresh Control
• Led-belysning
• Elektronisk kontrollpanel
• Netto 228/80 liter
• LessFrost
48034102

Whirlpool
integrert kjøl ARG 18080
177 cm høyt kjøleskap med
vifte og antibakterielt filter.
FreshControl-teknologi justerer
temperatur og fukt i skapet for
optimal bevaring av din mat.
• 6TH Sense Fresh Control
• Vifte med Microban antibakterielt filter
• Innvendig display i overkant
• LED-belysning
• Nettokapasitet: 318  l
• Flaskeholder
51197296

Whirlpool
Fryseskap AFB1840
Dette 178 cm høye integrerte
fryseskapet fra Whirlpool har hvit
farge. FastFreezing-teknologi som
fryser maten raskere, og samtidig beskytter smak, tekstur og
næringsverdi.
• 6th Sense NoFrost
• LED-belysning
• Skuffer med glideskinner
• Premium interiør
• Fast Freezing function
• Nettovolum 209 l
51793518

7490,-

10 390,-

10 990,-

11 790,-

LessFrost – mindre rim, mer plass
LessFrost er en innovativ teknologi som effektivt
motvirker rim- og isdannelse i selve fryserommet.
Mindre rim gir bedre plass til dine frysevarer og
gjør det enklere å holde rent.
Nofrost – frostfri sone
Whirlpools kombiskap med NoFrost automatisk
funksjon skaper et perfekt forhold for o ppbevaring
av frossen mat – et frostfritt miljø med optimal
luftfuktighet. Det betyr at du aldri må avrime
fryseren manuelt.
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BENKEVENTILATOR

Norcool kjøleskuff
Forbedret energiklasse!
Norcools kjøleskuff er en favoritt for den matglade sjel og kan friste med
både lett tilgjengelighet og god oversikt. Kjøleskuffen gir deg optimalt med
benkeplass på kjøkkenet, da den er designet for integrering under kjøkkenbenk. Du kan velge mellom en moderne front i rustfritt stål eller et full
stendig integrert utseende med en front som matcher resten av ditt kjøkken.
Kjøleskuffen består av to romslige kjøleskuffer samt en skuff (skjult i øverste
skuff) for oppbevaring av mindre produkter som pålegg etc. Soft Close er en
selvfølge!

Norcool – kjølehjørne
Med sin fabelaktige kapasitet på hele 1161 liter,
som tilsvarer størrelsen på 4–5 kjøleskap i normal
størrelse, blir det automatisk et av de største kjøleskapene for hjemmet på markedet. Kjølehjørnet kan
leveres som frittstående eller integreres i resten av
kjøkkenet. Kombinasjon av den enorme kapasiteten, meget lavt energiforbruk og muligheten til enkel
integrering i kjøkkenet gjør kjølehjørnet til en favoritt
i både små og store familier.

Produktfordeler:
• løsningen for moderne kjøkken – kan integreres i de fleste kjøkken
• kjøleløsning under benk – frigir benkeplass og gjør kjølevarene lettere
t ilgjengelig
• beholder de lave, rene linjene i kjøkkenet
• ideell løsning også for rullestolbrukere
• 2–8 °C temperaturområde
• 2 store skuffer + 1 påleggskuff
• helt vedlikeholdsfritt og med automatisk avriming
• nisjemål: B800xH820 (min) D565 mm

Produktfordeler:
• 1161 liters volum, som tilsvarer 4-5 kjøleskap!
• 3 m2 hylleplass med klare herdede glasshyller for
god oversikt
• elegant og moderne innredning
• meget stillegående på grunn av moderne
kjøleskapsteknologi
• kan integreres i alle typer kjøkken
• helt vedlikeholdsfritt
• Norcool kjølehjørne leveres flatpakket for enkel
installasjon

48151513
Kjøleskuff for påmontering
av møbelfront

48151524
Kjøleskuff med stålfront

47313034

15 790,-

16 795,-

33 690,-
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Bora Benkeventilator
Koketopper med integrert og smart ventilator. Frihet uten
kjøkkenhette. Stillegående, effektiv og smart kjøkkenvifte som er
enkel å rengjøre. Bora benkeventilasjon er selve eksempelet på høy
standard, både funksjonelt og designmessig. BORA Downdraft er
markedets mest effektive og smarte ventilator, laget i solide, rustfrie
materialer og med prisvinnende design. Slipp fremtiden inn og unn
deg et sosialt kjøkken med fritt utsyn og åpne samtaler.
BORA – fremtidens kjøkken
• Frisk luft under matlaging
• Stillegående
• Fri sikt – ingen hette
• Superenkel rengjøring
• Mer effektiv – 100% cleanrate
• De beste og mest solide materialene
• Frihet i kjøkkendesign
• Markedets største kokesoner (25-40% større – opp til 23x23)
• Funksjonsgaranti (100% cleanrate) ved korrekt installasjon
• Tar minst plass under benken
• Eneste produkt med integrert kullfilter (Basic og Pure krever ikke
rør)
Bora Pure Benkeventilator
– i en klasse for seg
BORA Pure overbeviser – ikke bare med designet, men også
praktisk. Avtrekket kan justeres automatisk etter hvordan du lager
mat. Du kan fokusere fullt og helt på det du liker best, nemlig å
trylle frem nydelig mat. Den optimale effekten og den ekstremt
stillegående motoren gjør avtrekket så stillegående at du hører
nesten bare boblingen og fresingen fra maten.
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RØROSHETTA LUNA 90, HVIT

Luna er en liten perle som kan leveres for alle
ventilasjonsformer og med integrert komfyrvakt.
Den leveres i børstet stål og valgfri NCS-farge
til samme pris, eller i ulike PVD-belegg; børstet
kobber eller messing og høyglans kobber,
messing eller sort stål mot pristillegg. Kapasitet
ved normalventilasjon fra 190 til 750. Lydnivå fra
43-71 dBA.
2 x LED-belysning. BxH: 90x32.
Leveres med kanal. Leveres i flere
bredder og høyder, samt skreddersøm.
47241861
Pris fra

RørosHetta ventilator Orion
En bestselger som kan leveres i flere
metaller, alle farger og til alle ventilasjons
former. En tidsriktig kjøkkenhette med
optimalt osoppfang.Kan leveres i skreddersøm i tillegg til mange standard størrelser.
28309094
Pris fra

9850,-

10150,-

RørosHetta ventilator Look 90
stål/glass
En elegant hette med sort glass og touch-panel
i front. Look leveres med børsteløs motor og
LED-belysning som reduserer strømforbruket
med inntil 85 %. Maks kapasitet: 680 m3/t.
46690976 Fritthengende 15 090,46690961

RørosHetta ventilator Vero 80 stål/
glass
Vero 80, skråstilt kjøkkenhette. En meget
elegant og stilsikker hette i sort eller hvitt
glass. Vero leveres med børsteløs motor
og LED-belysning som reduserer strømforbruket med inntil 85 %. Maks. kapasitet:
700 m3/t
46690938 Vegghengt hvit 14 190,46690942 Vegghengt sort

RørosHetta takventilator Sky
En av markedets mest stillegående
takhetter (37 dBA på trinn 1). Dempbar
LED-belysning, avtagbar motor. Beregnet
for normal ventilasjon eller resirkulasjon.
Leveres i bredde 90 cm – 120 cm.
52892185

10 950,-

13 890,-

21 790,-

1 989,-

11 990,-

Luna i pvd-børstet kobber vil gi deg
glede i årevis.

RørosHetta ventilator Neptune
Lekker ventilator m/kantsug for innbygging
i overskap eller kjøkkenhetter. Motoren
er vendbar slik at avtrekket kan gå ut på
baksiden, på toppen på høyre, eller venstre side. Beregnet for normalventilasjon
eller resirkulasjon. Leveres i bredder
60cm/80cm/100 cm.
49141763
Pris fra

RørosHetta ventilator Crystall 1140
Slimline
Uttrekksventilator m/2 motorer. Sølvgrå
forkantlist som enkelt kan byttes ut til
medfølgende hvit eller sort i 60 cm bredde.
Kan monteres i skap med og uten bunnplate.
40351298

LUNA 60/32, hvit 47241804
LUNA 60/32, stål 47241093

10 990,10 990,-

C
RørosHetta Siro Integrert komfyrvakt i kjøkkenhette
Med komfyrvakten integrert i kjøkkenhetten får du, i tillegg til sikkerhet, muligheten til et
perfekt kjøkkendesign uten skjemmende installasjon over komfyren. Med bevegelsessensor, barnesikring og konstant strømtilkobling vil markedets beste komfyrvakt alltid gi
deg optimal brukeropplevelse og trygghet. Integrert komfyrvakt finnes tilgjengelig til flere
av RørosHetta sine modeller.
45594318

8550,90 KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

RørosHetta ventilator Mantica
Ren eleganse i alle farger eller materialer.
Ideell for et stramt og moderne kjøkken.
Leveres til alle ventilasjonsformer.
Leveres i 60 og 80 cm.
40449068
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KJØKKENPLATER
Kjøkkenplater passer perfekt mellom kjøkkenbenken og overskapene. Platene er slitesterke og tåler vannsøl. Monteres raskt og enkelt og gir
et flott resultat. Enkelt renhold
Fibo
Fibo Kitchen Board kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende vegg. Hver plate måler 620 mm x 580 mm og leveres i 2 pk.

4091-KM99 SL
Matt og røff naturtro overflate.
47255895
1109,57 pr. m2

3091-K03 HG Denver White, 11 mm
Hvite høyglans fliser.
41022872 30x5 cm fliser
41022880 10x10 cm fliser
831,48 pr. m2

2898-K00 RU Shabby Chic, 11 mm
Rustikk og elegant overflate.
47255914
831,48 pr. m2

399,-

299,-

299,-

pr. stk.

pr. stk.

8053-KM00 STN Lentini Grey,
11 mm
Matt og røff naturtro overflate i moderne gråfarge.
49844805
970,52 pr. m2

2204-K00 S Cracked Cement, 11
mm
Cracked Cement har en naturtro overflate
med en trendy sementlook.
47255876
831,48 pr. m2

439,-

349,-

299,-

pr. stk.

439,-

pr. stk.

4746-KM3010 STN Grey Sahara,
11 mm
Tidløst mønster i en moderne gråfarge.
30x10 cm fliser.
49844775
1220,80 pr. m2
pr. stk.

5004-K00 Gold
Trendy og skinnende metalldekor
Slett overflate.
56122496
1220,80 pr. m2

5006-K00 Copper
Trendy og skinnende metalldekor
Slett overflate.
56122500
1220,80 pr. m2

439,-

439,-

pr. stk.
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4760-KM3005 GEM Black Stone, 11
mm
Naturtro skifer- og steinaktig overflate.
30x5cm fliser.
49844786
1387,65 pr. m2

499,-

pr. stk.

1066-KM99 C Black, 11 mm
Tøff overflate med tredimensjonal effekt.
Bruddskifer
47255857
970,52 pr. m2

349,-

pr. stk.

pr. stk.

Fibo 5004-K00 Gold

2272-KM00 S BLACK MARBLE
Moderne slett marmor med vakre detaljer
55471636
1220,80 pr. m2

pr. stk.

5003-K00 Steel
Trendy og skinnende metalldekor
Slett overflate.
56122515
1220,80 pr. m2

439,-

pr. stk.

pr. stk.
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Berry Alloc
Berry Alloc Kitchen Wall er laget av høytrykkslaminat eller kompaktlaminat. De limes til veggen eller skrus fast på en treramme. Hver plate
måler 600x1200 mm, leveres i 2 pakk

Hvit Snø GF, 3 mm
Hvit og ren overflate, med en glatt finish som
gjør den enkel å renholde.
44841417 3,75x15 cm fliser
44841402 10x10 cm fliser
44841421 Slett
395,28 pr. Plate

Hvit Snø Subway
Hvit og ren overflate, med en glatt finish som
gjør den enkel å renholde.
50076441 10x20 cm fliser
395,28 pr. Plate

62000466 Sement slett S, 3 mm
Nøytral tidsriktig grå sement med slett og
matt overflate.
50076600
395,28 pr. Plate

549,-

549,-

549,-

pr. m2

pr. m2

62000465 Sement 10x60 S, 3 mm
Nøytral tidsriktig grå sement med trendy
flisestørrelse og matt overflate.
50076596
395,28 pr. Plate

62000454 Skifer natur mur S, 3 mm
Naturtro skifer.
50076486
395,28 pr. plate

549,-

549,-

pr. m2

pr. m2

pr. m2

Sort Skifer S, 3 mm
Elegant sort skifer med autentisk rustikk
overflate.
50076577 10x10 cm flis.
395,28 pr. Plate

549,-

pr. m2

Sort Skifer S, 3 mm
Elegant sort skifer med autentisk rustikk
overflate.
50076562 3,75x15 cm fliser
395,28 pr. plate

549,-

pr. m2
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BerryAlloc Hvit Snø 3,75 x 15 GF 1940-7111
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NAPOLI BASIC EIK
Ergonomisk innredet vaskerom med hvitevarer plassert i
god arbeidshøyde.
Under vaskemaskinen og tørketrommelen er det uttrekksplater, som skittentøyskurven kan stå på.
En ting man skal være oppmerksom på når man innreder
vaskerom er at det er et rom som tiltrekker seg rot. Så i et
gjennomtenkt vaskerom er det plass til å skjule rotet sitt.

96 KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

Intra Vaskekar VK50NEDF
Et vaskekar i rustfritt stål for
nedfelling
i benkeplate. Leveres med festeklips
og overløpshull.
28112266

Intra 600SF Enkel kum rustfri
Rustfri vask med en kum, med
multiflens
for plan-, underliming og nedfelling.
Leveres komplett med kurvventil og
vannlås.
44018777

2859,-

5490,-

Skuff med uttrekksbord plassert
under vaskemaskinen gir god
ergonomisk arbeidshøyde.

Skjul vasketøyet i denne trådkurven
med rulleuttrekk. En trådkurv under
utnytter hele skapplassen.

Uttrekksstrykebrett.
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VASKEROM
GJØR VASKEROMMET EFFEKTIVT MED ELFA
Med det moderne hjemmets krav til funksjonell og fleksibel
oppbevaring er oppbevaringsløsninger fra Elfa det naturlige
valget. Løsningene fra Elfa tåler mye, er fleksible og kan skreddersys for dine behov. Med Elfas oppbevaringsløsninger for
vaskerom kan du skape all den plassen du trenger for å sortere
og brette klesvasken, oppbevare vaskemidler, håndklær, sengetøy og klesklyper. Elfas topphengte Klikk-inn-system bygges
opp av en bærelist i toppen, som er det eneste som skrus i
veggen. Hengeskinner, kurver, hyller, tørkestativ, redskapsholdere og annet tilbehør klikkes enkelt på plass uten verktøy.
Uansett om du har mye eller lite plass bør du utnytte veggene
så gulvet holdes fritt for klær og annet rot. En god start på et
praktisk vaskerom er luftige hyller og uttrekkbare kurver. Da
blir det enkelt å holde orden, og du får tak i alt du trenger. Sørg
for en skikkelig arbeidsflate, så du kan sortere og brette klesvasken. Skittentøyet kan du oppbevare i meshkurver eller Elfas
oppbevaringsbag. Dersom du bygger oppbevaringen din rundt
vaskemaskinen kan du bruke plassen over den til et nedfellbart
tørkestativ. Det rommer mange klesplagg og kan felles ned når
det ikke er i bruk. Øverst under taket kan du oppbevare ting du
ikke bruker daglig, som håndklær og sengetøy.
Elfa® Vaskerom, hvit

Whirlpool AWO/D 7114
vaskemaskin
• Kapasitet 7 kg
• Vaskemaskin 1400 o/min
• Display
49706557

AEG L6FBE740G
vaskemaskin
• 7 kg
• 1400 o/min
• Børteløs/inverter motor
• ProSense – veier tøyet, sparer vann
og strøm
• ProTex skånetrommel
• WoolMark – trygghet for vasking av
ull og silke
51532335

Priseksempel for avbildet løsning

6290,-

9190,-

7190,-

AEG LV7KR865E
vaskemaskin
• 8 kg (66 L)
• 1600 o/min
• Dampprogrammer
• ProTex skånetrommel
• TimeSave: reduser vasketiden
53689372

11 850,-

Elfa® Vaskerom, hvit
BxHxD: 250x240x45 cm
Priseksempel for avbildet løsning

9190,B
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AEG T6DBM720G
tørketrommel, kondens
• 7 kg
• ProSense – Sensorer justerer tørketiden
• Utsatt start
• ProTex skånetrommel
51532316

AEG LD8KR845E
tørketrommel, varmepumpe
• 8 kg
• ProSense-sensorer justerer tørketiden
• SensiDry – Bra tørkeresultat, med lavere
temperatur
• Utsatt start
• ProTex skånetrommel
• WoolMark – trygghet for vasking av ull
og silke
• Børsteløs motor
53689383

AEG L9WDG164C
kombinert vaskemaskin og tørketrommel Vask/Tørk med varmepumpe
• 10/6 kg – 69 ltr
• 1600 o/min
• Børteløs/inverter motor
• WoolMark – trygg vask/tørk av
alle tekstiler
• Damp, fjerner krøller og lukt
• ØkoMix – Forhåndsblanding av
tøymykner og vaskemiddel
• OptiSense – automatisk tid- og
energibruk
53002123

7590,-

12 090,-
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LIFESTYLE CONCEPT
En designverden full av muligheter og variasjoner

VELG
BLANT 160
MODELLER

1. VELG BREDDE, HØYDE OG MODULKOMBINASJON

2. VELG SERVANT
Høy servant

Lav servant

Loop servant

3. VELG TILBEHØR
Skuffeinndeler

NORO Lifestyle Concept 600
m/speilskap og belysning. Farge varm hvit matt
NORO Lifestyle Concept 600 servant porselen senterhullet. 50569154
NORO Lifestyle Concept 600 servantskap hvit matt med 2 dører. 50569362
NORO Lifestyle Concept H 600 sidestykke hvit matt par. 50569218
NORO Flex 600 hvit Matt dobbel åpning speilskap. 54286612
NORO FlexLED belysningsprofil innebygd trafo 59 cm. 50568942
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Monteringslist

Lavtbyggende vannlås

Peak servant

Kombiner med modeller av
Lifestyle Concept sideskap,
Flex speil og Flex speilskap

7990,-

Blandebatteri, oppløftsventil,
vannlås og LED-lys ikke inkl.
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NORO Single hvit med Flex speil
Kompakt, stilig og smart møbel. Innovativ løsning med
oppbevaringshyller på innsiden av døren. Møblene gjør
seg best på det lille baderommet eller på gjestetoalettet.
Kombineres med NORO Alva speilskap eller NORO Flex speil.
Møbelet finnes i hvit eller sort høyglans, begge i bredden
45 cm. Døren er utstyrt med Soft Close-funksjon.
NORO Servantskap Single hvit
BxDxH: 44x28,5x52 cm
42209016
NORO Servant Single porselen
BxDxH: 45x30x12,5 cm
42209001
NORO Flex speil
BxDxH: 45x2x75 cm
41827479

3289,-

Blandebatteri, oppløftsventil,
vannlås og LED-lys ikke inkl.
LED-lys
49883343 Flex LED-lys 30 cm 989,-

DEKORATIVE HÅNDTAK
• Dekorative håndtaksinnlegg
i krom og rosé
• Enkle å feste
• Leveres i pakker tilpasset møbel
FLEX SPEIL RUND
• Speil med skjult påmontert
oppheng
• Henger 12 mm fra veggen
• Lys kjøpes separat
NORO VANNLÅS
Lavtbyggende vannlås utviklet
for skap med skuffer som vi
anbefaler til: Day, Avanti, Polo,
Star, Relounge, Seaside, Ocean,
Fix Trend, Newport og Lifestyle
Concept.

NORO Alva Speilskap
Speilskap hvit matt med LED-belysning og 230 V uttak
BxDxH: 42,5x11,5/20x68,5 cm
BxDxH: 55,5x11,5/20x68,5 cm
BxDxH: 60,0x11,5/20x68,5 cm
BxDxH: 75,5x11,5/20x68,5 cm
BxDxH: 90,0x11,5/20x68,5 cm

42209701
42209716
48786712
42209720
48786704

2 499,2 779,3 679,4 179,5 190,-

Bredde: 120 cm
NORO Relounge 1200
Moderne utformet møbel i breddene 60 cm, 80 cm, 100 cm og 120 cm. Velg blant flere
servantmodeller. Møblene er tilgjengelig i hvit høyglans og matt svart finér. Dører og skuffer
er utstyrt med Soft Close-funksjon og møbelet leveres ferdig montert.
Relounge 120 cm matt svart finér servantskap BxDxH: 118,5x41,5x45 cm
Loop-vask i porselen, Ø: 43,5 cm H: 14,5 cm
Sort høyttrykkslaminat benkeplate BxDxH: 120x42,5x1,2 cm
Håndtaksinnlegg i rosé, BxH: 34,8x2,8 cm
Ocean H – Blandebatteri i rosé, total høyde 29,2 cm
Pushventil u/overløp i rosé
Flex-speil rund Ø: 60 cm
Vannlås BxDxH: 29,5x15x90 cm

46188115
44608514
50569332
51613834
51567925
51588418
51588721
49542640

14 390,-

Blandebatteri,oppløftventil og vannlås ikke inkl.

Bredde: 45 cm
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NORO Fix Trend m/Deco speil
Fix Trend er et smidig og moderne møbel
som passer i det lille baderommet.
Møbelet er lakkert i glatt hvit matt, i
bredde 550 mm. Fix Trend er praktisk og
svært prisgunstig og kan kompletteres
med speil Deco. Møbelet er utstyrt med
Soft Close-funksjon.
46183824
NORO Fix Trend servant og servantskap
BxDxH: 56x32x51,5 cm
Speil Deco 550
51588653
PRIS KOMPLETT

4989,-

Blandebatteri, oppløftsventil
og vannlås ikke inkl.

Bredde: 90 cm
Leveres også i bredde 120 cm
NORO Home 900 m/Flex speil og lys
Stilig og solid møbel med store arbeidsflater. Møbelets sjenerøse dimensjoner gjør
det svært praktisk for det store badet. Det er tilgjengelig i 900 mm og
1200 mm i hvit halvmatt og er utstyrt med Soft Close-funksjon. Møbelet passer
best med overdelene NORO Flex speil og NORO Flex speilskap. Møbelet leveres
montert.
49593857
45126582
49593914
49593861

NORO Home Servantskap, Hvit matt
NORO Avanti Sundborn servant
NORO Flex speil
NORO Flex LED 500 mm

BxDxH: 89x46x60 cm
BxDxH: 91,5x46,5x1,5 cm
BxDxH: 90x2x75 cm

8890,-

Blandebatteri, oppløftsventil, vannlås og ikke inkl.
Bredde: 56 cm
Leveres også i bredde 76 cm
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AUBO Modena Grå Cashmere
Ro og eleganse.
Den grå fargen skaper ro og eleganse, den har også
den samme fordeler som hvit, nemlig at det er en tidløs farge som man ikke blir fort lei av. Her er den grå
fargen vist i et lyst og deilig baderomsmiljø.

106 KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

14 590,-

Reoler inkl.
Vaskebordplate, blandebatteri og belysning
er ikke inkl.

AUBO Venezia Hvit
Rått og flott – og rengjøringsvennlig.
Den grepsfrie Venezia-serien er et av våre mest populære design.
Designets minimalistiske eleganse med en helstøpt hvit vaske
benkeplate står knivskarpt i kontrast til veggene. Autentisk og
strømlinjeformet. Vask og benkeplate er støpt i ett, og mer enn
ni av ti kunder hos AUBO velger nettopp en slik løsning.

9190,-

Blandebatteri og belysning er ikke inkl.
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AUBO Gladstone Eik
Dette badet har en fantastisk struktur
og et helt unikt fargespill.
Dør: Gladstone Eik
Grep: Tenerife

10 190,-

Blandebatteri og belysning er ikke inkl.

AUBO Trend Siena
Et vakkert og enkelt bad med rene linjer.
Dette er et bad man lett kan falle for, med
farger som matcher både hverandre og
resten av rommet.
Farge NCS S-7010-R90B

16 690,-

bordplate, vask, speil og blandebatteri er
ikke inkl.
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Bredde: 180 cm

Bredde: 180 cm

AUBO Siena Matt Hvit
KLASSISK LEKKERT på den innbydende måten. ”En nytelse for
syns- og følesansen” er AUBOs Siena Matt Hvit-serie blitt kalt.
For det er et design alle bare må bort og ta på! Siena Matt Hvit
har en unik smussavvisende finish som beskytter mot fettete
fingre. Som baderomsmøbel kommer den lett duggete kritthvite
overflaten spesielt godt til sin rett. Og den kan mikses med alt,
alle stilarter til alle tider enten med knallfarger eller med jordfarger.
Designklassikere, avantgarde eller bestemorsklassikere.

AUBO Black Oak Line
En baderomsinnredning i AUBO-design er
både et dekorativt og praktisk møbel.
Overskapene i avbildet miljø er vist i slette
fronter i Black Oak Finer og underskapene
er vist i Black Oak Line. Benkeplaten er
helstøpt grasolit fra Kuma.
Speilet kan bestilles og produseres etter
ønsket mål.

11 990,-

43 190,-

Blandebatteri, oppløftsventil, vannlås,
servantplate og LED-lys ikke inkl.
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Blandebatteri, oppløftsventil, vannlås,
servantplate, glasshylle, LED-lys og speil
ikke inkl.
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NORO Grand
Stabilt og moderne badekar med sjenerøs plass for bad
og dusj. Badkaret er i sanitærakryl og levereres med
forkrommet bunnventil, avløpsrør og justerbare føtter.
Mål LxBxH: 157,5×83/70×63-65 cm
Badedybde: 50 cm. Volum 290 liter
51588263 Venstre 157,5x83/70x63-65 cm
51588278 Høyre 157,5x83/70x63-65 cm

13 490,NORO Old England, badekar med
hvite føtter
Stabilt, vakkert og klassisk badekar i
sanitærakryl med hvite føtter. Karet er
utstyrt med løveføtter som er justerbare
i høyden, og høy rygg som forsterker
karets komfort.
Mål BxDxH:156x72x64/79 cm
Badedybde 44 cm. Volum 180 liter
48786992

NORO Single
Et rektangulært og elegant badekar i
sanitærakryl. Leveres med krom
bunnventil, rustfritt stativ og med
justerbare ben.  
Badedybde: 41 cm
Maks. vannmengde:180 liter
Mål B×D×H:160x70x56-58,5 cm
43778643

7490,-

5490,-
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Dusjhjørne NORO Fix Trend C
Enkle og estetiske dusjer for den kresne. Dusjene finnes i klart
glass, decorglass, frostet og sotet glass. Dusjhjørne med 5 mm
herdet glass og 180° svingbare dører. Klarer utvendig rørmontering, opp til 3,5 cm fra vegg.
Høyde:195 cm. Mål: 90×90 cm

4499,-

Dusjhjørne NORO Fix Trend R
Enkle og estetiske dusjer for den kresne. Dusjene finnes i klart glass,
decorglass, frostet og sotet glass. Dusjhjørne med 5 mm herdet
glass og 180° svingbare dører. Klarer utvendig rørmontering, opp til
3,5 cm fra vegg.
Høyde:195 cm. Mål: 90×90 cm

LAKE dusjkabinett C 88/99/79
88C cm
53440872
99C cm
53441004
79C cm Høyre
53441012
79C cm Venstre 53441023

7990,-

LAKE dusjkabinett R 99
99R cm 53441038

Fra

8990,-

4399,-

Fra
Blandebatteri og dusjsett ikke inkl.

Fra
Blandebatteri og dusjsett ikke inkl.

Nobbnr.

Modell

Glass

Mål (BxDxH) cm

Justerbar

51529255

Fix Trend R 88

sølv matt klart glass

80x80x19,5

79-81 cm

51529274

Fix Trend R 89/98

sølv matt klart glass

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51529285

Fix Trend R 99

sølv matt klart glass

90x90x19,5

89-91 cm

51529501

Fix Trend R 88

sølv matt røkt glass

80x80x91,5

79-81 cm

51529516

Fix Trend R 98/89

sølv matt røkt glass

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51529520

Fix Trend R 99

sølv matt røkt glass

90x90x19,5

89-91 cm

51529686

Fix Trend R 88

sølv matt frostet glass

80x80x19,5

79-81 cm
79/81-89/91 cm

51530284

Fix Trend R 89/98

sølv matt frostet glass

80x90x19,5

51530265

Fix Trend R 99

sølv matt frostet glass

90x90x19,5

89-91 cm

51530292

Fix Trend R 88

sølv matt Vallmo

80x80x19,5

79-81 cm

51532263

Fix Trend R 89/98

sølv matt Vallmo

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51532282

Fix Trend R 99

sølv matt Vallmo

90x90x19,5

89-91 cm

51532384

Fix Trend C 88

sølv matt klart glass

80x80x19,5

79-81 cm

51532392

Fix Trend C 89/98

sølv matt klart glass

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51532403

Fix Trend C 99

sølv matt klart glass

90x90x19,5

89-91 cm

51532320

Fix Trend C 88

sølv matt røkt glass

80x80x19,5

79-81 cm

51532354

Fix Trend C 89/98

sølv matt røkt glass

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51532365

Fix Trend C 99

sølv matt røkt glass

90x90x19,5

89-91 cm

51532418

Fix Trend C 88

sølv matt frostet glass

80x80x19,5

79-81 cm

51532422

Fix Trend C 89/98

sølv matt frostet glass

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51532437

Fix Trend C 99

sølv matt frostet glass

90x90x19,5

89-91 cm

51532441

Fix Trend C 88

sølv matt Vallmo

80x80x19,5

79-81 cm

51532456

Fix Trend C 89/98

sølv matt Vallmo

80x90x19,5

79/81-89/91 cm

51532460

Fix Trend C 99

sølv matt Vallmo

90x90x19,5

89-91 cm

Frostet glass

Sotet glass

Vallmo glass

NORO Ocean C 90/80/79
Kar, frontvegg og dør i klart glass og
valgfri farge på bakveggene.
90x90 cm 50569025
80x80 cm 50569044
70x90 cm 50569033
VELG FARGE PÅ BAKVEGGENE:
90x90 hvitt glass 50569052
80x80 hvitt glass 50569063
70x90 hvitt glass 50569078
90x90 sort glass 50569082
80x80 sort glass 50569097
70x90 sort glass 50569101
Fra
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Fra

8490,-

NORO Ocean R 90
Kar, frontvegg og dør i klart glass og
valgfri farge på bakveggene.
90x90 cm 50569014
VELG FARGE PÅ BAKVEGGENE:
90x90 hvitt glass 50569052
90x90 sort glass 50569082

NORO Wave aluminium
Et eksklusivt dusjkabinett i stilrent design,
fylt med funksjoner. Den store takdusjen gir
en luksuriøs opplevelse og herlig avkobling.
Enkelt å montere og enkelt å rengjøre.
Dusjkabinett med transparente glassvegger
i front- og bakvegger. Leveres i hvit eller i
polert aluminiumsprofil.
90x90x213-240,5
Wave silver 45126945
Wave hvit 45126953

9990,-

Blandebatteri ikke inkl.

13 990,-

Blandebatteri ikke inkl.
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NORO Flex speilskap
Speilskap Flex Hvit Matt 60 cm
Speilskap Flex Hvit Matt 80 cm
Speilskap Flex Hvit Matt 90 cm
Speilskap Flex Hvit Matt 100 cm

NORO Flex speil
45 cm 49593876
55 cm 49593880
60 cm 49593895
75 cm 49593906
90 cm 49593914
120 cm 49593925

NORO Alva speilskap
Speilskap hvit matt med LED-belysning og 230 V uttak.
420: BxDxH: 42,5x11,5/20x68,5 cm
42209701
550: BxDxH: 55,5x20/11,5x68,5 cm
42209716
600: BxDxH: 60x11,5/20x68,5 cm
48786712
750: BxDxH: 75,5x20/11,5x68,5 cm
42209720
900: BxDxH: 90x11,5/20x68,5 cm
48786704

NORO Flex LED-lampe
BxDxH: 30x11x4,5 cm
49883343
989,BxDxH: 50x11x4,5 cm
49593861
1239,-
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2 499,2 799,3 679,4 179,5 190,-

NORO monteringslist
Monteringslist for stabilisering og
støtte til vegghengte skap.
Bredde 40 cm 50568821 99,Bredde 70 cm 50568836 129,Bredde 100 cm 50568840 159,-

54286612
54286623
54286638
54286642

4079,4889,5950,7790,-

NORO Polo
I forkrommet messing.
Totalhøyde: 18,9 cm
Høyde til tut: 11,1 cm
42208952

NORO Fix Trend
I forkrommet messing.
Totalhøyde: 14,2 cm
Høyde til tut: 8,1 cm
48786674

NORO Fix
I forkrommet messing.
Totalhøyde: 16 cm
Høyde til tut: 8,4 cm
45228400

NORO Sand
I forkrommet messing.
Totalhøyde: 14,1 cm
Høyde til tut: 6,6 cm
45126563

NORO Single
I forkrommet messing.
Totalhøyde: 15,9 cm
Høyde til tut: 7,8 cm
42208944

1099,-

849,-

1355,-

1559,-

2199,-

NORO Shine
Servantblander i forkrommet
messing.

699,869,919,975,925,1545,-

NORO Deco
• Lyser i tre forskjellige retninger
• Speil med integrert LEDbelysning
• God lyskilde
BxDxH: 55x2x80 cm
51588653 1989,BxDxH: 80x2x80 cm
51588683 2495,-

NORO Flex LED-belysningsprofil
Med innbygget trafo.
BxDxH: 41,5x5,5x4 cm 50568938
BxDxH: 59x5,5x4 cm
50568942
BxDxH: 89x5,5x4 cm
50568957
BxDxH: 119x5,5x4 cm 50568961

NORO Star
Servantblander i
forkrommet messing.

Lav
Totalhøyde: 16,7 cm
Høyde til tut: 12 cm
48786640

Høy
Totalhøyde: 29,2 cm
Høyde til tut: 24,5 cm
48787226

Lav
Totalhøyde: 18,45 cm
Høyde til tut: 6,3 cm
42208906

Høy
Totalhøyde: 32 cm
Høyde til tut: 19,4 cm
42208914

NORO Push bunnventil
I forkrommet messing.
42208982 med overløp
42208997 uten overløp

2199,-

2599,-

1599,-

2099,-

359,-

1025,1335,1645,1645,-
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OPPBEVARINGSLØSNINGER FOR
ALLE ROM HJEMME
Elfa gir deg førsteklasses funksjonalitet i kombinasjon med
moderne design og høy kvalitet i to hovedkategorier:
•
Innredning
•
Måltilpassede skyvedører
Med en skreddersydd oppbevaringsløsning kan selv de mest
utfordrende steder hjemme forvandles til verdifull oppbevaringsplass. En fleksibel løsning lar deg enkelt omorganisere
oppbevaringen din. Det er lett å legge til, fjerne og flytte kurver,
hyller og andre funksjoner når du trenger en forandring. Med
sin fleksibilitet og sitt tidløse design kan Elfas produkter brukes
i praktisk talt alle rom i hjemmet ditt. Smarte detaljer for store
og små oppbevaringsbehov, alt fra klærne i garderoben til
verktøyet i garasjen. La oss hjelpe deg å utnytte plassen du har
tilgjengelig hjemme.
Du finner inspirasjon, tips og kan tegne din oppbevaringsløsning
i 3D på elfa.com.

FRIGJØR GULVET MED TOPPHENGTE SKYVEDØRER
Topphengte skyvedører ser ut som om de svever over gulvet
og de gir en deilig åpen atmosfære. Gulvet frigjøres og rommet
føles fritt og åpent. En topphengt løsning har ingen gulvskinne,
noe som gjør at rommet føles større. Det blir enklere å gjøre
rent, uten gulvskinne hvor det samler seg støv og smuss.
Rene linjer fra vegg til vegg og fra gulv til tak, gjør at rommet
utstråler harmoni og balanse.
Bilde til venstre:
Skyvedører: Elfa Estetic, design Adapt med profil Sanded black
Fyllinger: Clear tempered glass (50040) / Frosted tempered
glass (50020) / Satin white melamin (40122).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt

Hva skal du oppbevare?
Når bærelist og hengeskinner er på plass kan du velge oppbevaringsfunksjoner som passer til alt det du skal oppbevare.

Elfa topphengte skyvedører
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Skyvedører: Elfa Artic, design Trio med profil Sanded black
Fylling: Arctic nigth (50062).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt med Décor.

Skyvedører: Elfa Forma, design Duo med profil Hvit
Fylling: Crispy white (50022).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt.

SKYVEDØRER – GIR MER PLASS
Egentlig er det enkel matematikk; Måltilpassede
skyvedører er alltid den beste løsningen hvis du vil ha
maksimalt ut av oppbevaringsplassen. Rett og slett fordi
de dekker fra gulv til tak. I tillegg får de rommet til å virke
større dersom du velger speilfyllinger. Uansett om du har
masse boltreplass hjemme eller lever på begrenset plass,
vil skyvedører gi deg den beste løsningen.

Skyvedører: Elfa Vista, design Plain med profil Hvit
Fylling: Cosy cashmere (50070).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt.
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Skyvedører: Elfa Artic, design Quattro med profil Sølv
Fylling: Misty grey (50068).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt.

Skyvedører: Elfa Vista, design Plain med profil Hvit
Fylling: White (40002).
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i hvitt.

Fordi;
• Velger du skyvedører, utnytter du plassen i høyden
og bredden. Du får oppbevaringsplass fra gulv til tak.
• Med skyvedører er det ingen sokkel, som ofte stjeler
15 cm.
• Det blir ofte dødplass på toppen av et garderobeskap
som enten samler støv eller rot.
• Du trenger ikke holde av plass foran skyvedørerene
for å åpne dem. Møbler kan plasseres foran (seng,
nattbord, lenestol osv.).
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GARDEROBE

SKAP PLASS TIL HVERDAGEN

ALT PÅ PLASS, PENT OG RYDDIG – MED LANGLO

Takket være det åpne og luftige designet gir Elfas Klikk-inn-system
deg full oversikt over klærne dine. Det handler om å velge de små,
men smarte detaljene når du planlegger den perfekte garderoben.
Det finnes flere ulike oppbevaringsprodukter som vil hjelpe deg
med å få kontroll over klær og accessoirer, og gjøre hverdagen din
enklere.

Langlo skaper løsninger for å hjelpe deg med å oppnå den gode
følelsen av å ha alt på plass. Langlo skreddersyr oppbevaringsløsninger etter dine behov og mål. Langlos skyvedørmodeller
leveres i et mangfold av overflatevarianter. Du kan velge blant
mange gode fargekombinasjoner, struktur og dørvarianter.
Alt for å gjøre ditt hjem personlig.

GI ALT SIN FASTE PLASS
Det finnes hyller, kurver, kroker og annet smart tilbehør for
klesoppbevaring spesielt tilpasset det du skal oppbevare, uansett
om du har mange skjorter, sko, gensere eller accessoirer. Skulle du
ønske å endre oppbevaringsløsningen din kan du omorganisere og
bygge på den hele livet. Du vil oppleve at når alt har sin faste plass,
vil du få en enklere hverdag.

Langlo Topaz med sprosser i eikelakkert utførelse – her kan du velge mellom liggende eller stående finèr i feltene. Innredning i eik og sølv
trådprodukter.

HELTRE SKYVEDØRER FRA LANGLO
– FOR DEG SOM ØNSKER DET BESTE!

Langlo Topaz er en eksklusiv garderobe i tre med
en kraftig og stabil omramming. Dette er valget
for deg som ønsker det beste innenfor skyvedørs
fronter. Kraftig omramming og fire hjul mot bunnskinnen gjør at dørene flytter seg lydløst. Dørene
har to like sider, noe som gjør dem spesielt godt
egnet til bruk i walk-in og som romdeler.

En uttrekkbar skohylle gir deg enklere tilgang til skoene dine
Og rommer flere par enn vanlig skohylle ettersom skoene
oppbevares skrått.
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En smart måte å utnytte plassen på, er å kombinere hyller med ulik
dybde.

Langlo Topaz med sprosser, hvit omramming
og hvit fylling. NCS S 0500 N.
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GARDEROBE
MASKULIN LUKSUS MED LANGLO SAFIR

ROMMET ALLE DRØMMER OM
Den optimale garderobedrømmen er at alle klær skal oppbevares
slik at du til enhver tid vet hva du har, og hvor du har det. Langlo
produserer etter skreddersøm millimetermål i høyde og bredde, tilpasset ethvert interiør, og hvert et rom du ønsker å innrede. Alt blir
ferdig saget og justert til oppgitte mål. Det innebærer ingen tilpasning ved montering.
Langlo skaper innredningsløsninger og elegante walk in-garderober
i møbelkvalitet for all slags oppbevaring. Langlo er tradisjonsbærere

Menn har mer behov for oppbevaring av klær nå enn tidligere.
Skjorter, slips, bukser, belter og sko er bare litt av det du trenger
oppbevaring til. Viste du at nordmenn er i toppen på klær for frilufts
aktiviteter, med rundt 70 plagg hver? Alt dette skal oppbevares,
sammen med treningstøy, treningsbager og kofferter. Dette har
Langlo tatt hensyn til.
Utnytt plassen maksimalt – nå kan du benytte hele skapets høyde
med nedtrekkbar garderobestang fra Langlo. Når du trenger en

skjorte vipper du bare garderobestangen ned i riktig høyde. Skuffer
med inndeler hjelper deg til å holde oversikt over belter, mansjettknapper og slipsnåler. Uttrekkbart bukseoppheng gir deg glatte
bukser og en bedre oversikt. Lango har også hyller med trådomramming, softclose og fullt uttrekk. Her ligger klærne fint, og du kommer
lettere til enn med skuffer. Sist men ikke minst har du uttrekkbar
holder med kroker for oppheng av slips og belter – plasseffektiv og
praktisk oppbevaring fra Langlo.

med fokus på interiør, produktdesign og leveranser av helhetlig
løsninger.
TIPS FRA LANGLO! I enhver garderobe, i det fineste walk in-rom,
i entré eller på soverom, prioriter plass for oppheng av tøy! Det blir
aldri nok av. Benytt kroker på garderobestang og heng opp vesker,
skjerf og støvletter.

Langlos flexiseksjoner er satt sammen til en komplett walk in-løsning. Her vist i sort preget overflate med sorte trådprodukter.
Møbelinnredningen fra Langlo kommer i fem ulike varianter.
Fra det hvite som passer sammen med de fleste veggfarger,
til mørkere valører for et annerledes og spennende uttrykk.
Overflatene kan kombineres i én og samme innredning.

Hvit

Sort skuff med skuffeinndeler.
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Uttrekkbart bukseoppheng.

Uttrekkbare hyller med trådomramming.

Kombinasjon av ulike typer overflater. Skuffefronter og sidevegger
i sort preget overflate. Flexisider og hyller i Oak Sanremo sand.
Trådprodukter og g arderobestenger i sort.

Eik lakkert

Vulkangrå

Sort preget

Eik Sanremo Sand
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GARDEROBE
ELFA DÉCOR

LANGLO FLEXI SLIM- INNREDNING 37 CM
DYBDE
Med Langlos flexi slim-innredning får du v irkelig
utnyttet små rom og flater til oppbevaring.
Innredningen krever bare 37 cm i dybden, og
med to skyvedører foran trenger du kun 50 cm.
Benytt hylleinndeler til sko oppbevaring, kroker på
garderobestenger – praktisk og enkelt for barna.
TIPS FRA LANGLO! Bruk Langlo flexi slim-
innredning på kontoret! Perfekt til oppbevaring av
bøker, permer og skrivesaker. Du får benyttet
område fra gulv til tak til praktisk oppbevaring.

Langlo flexi slim

BELYSNING

FLEKSIBILITET, FUNKSJON OG LUKSUS KOMBINERT
Décor-sortimentet består av garderobeprodukter som kombinerer
funksjon og fleksibilitet med luksuriøse detaljer i tre på en helt
ny måte. Det er basert på det unike Elfa Klikk-inn-systemet, som
er bygget opp av seksjoner som kan tilpasses ditt rom og dine
oppbevaringsbehov. Med trefronter, hyller og andre detaljer, lar
Décor deg skape rene linjer i garderoben og samtidig beholde en
fleksibel og luftig følelse.

Noen spør oss hvordan vi kan være så opptatt av
det vi ser på som detaljer. Belysning i en garderobe
er ikke bare en detalj, det er en veldig viktig del av
en garderobeløsning. Når en normalt mørk krok i en
garderobe kommer frem i lyset, vil også innholdet
bli mer tilgjengelig. Lys skaper tilgjengelighet og
stemning!
Langlo har en egen kolleksjon med belysning som
er designet for å gi optimalt resultat. Her er det tatt
hensyn til design, plasseringsvennlighet og selvfølgelig at det skal være rikelig med lys i en garderobe.

TLPASSET DIN STIL

Lyslist 45°,
LED
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Garderobestang, Skuffebelysning,
LED
LED

Lyslist 45o, LED montert i underkant av flexihylle. På grunn av den unike vinkelen
faller lyset naturlig inn i hylle eller skap og ikke rett ned.

Décor-sortimentet kommer i to farger på alle tredetaljer og med
fem ulike håndtak å velge blant, for at du skal kunne skape en
løsning som passer din interiørstil. Skuffefronter og smarte detaljer,
kombinert med effektive oppbevaringsløsninger basert på dine
behov, gir deg muligheten til å skjule det du vil, men også til å vise
frem favorittene dine og alltid ha dem lett tilgjengelig.
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GARDEROBE

VURDER DITT OPPBEVARINGSBEHOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ønsker du at tøyet ditt skal henge eller ligge i hyller og skuffer?
Hvor mange skal bruke garderoben, og hva skal oppbevares?
Skal det settes av plass til sko, sengetøy, yttertøy, vesker og kofferter?
Velg en produsent som leverer oppadgående skinnespor i gulvskinnen.
Forenkler rengjøringen, unngår samling av smuss/støv.
Kombinasjon av enkel- og dobbel-garderobestang sikrer flere opphengsmuligheter.
Se bilde av hall/entre.
Runnerkurver med lav forkant gjør tilgjengeligheten til innhold lettere.
Utnytt høyden, og kanskje benytt nedtrekkbar garderobestang.
God belysning inne i garderoben er viktig. Langlo har egen lyskolleksjon.
Hva med speil? Speil i skyvedørsfronten eller roterbart speil inne i garderoben?
Tenk smart, og utnytt all tilgjengelig plass i rommet. Unngå støvsamlersoner
som f.eks. skap som ikke kan gå helt til taket.

SMART OG ENKELT MED SKYVEDØRER

En skyvedørsfront kan brukes som romavdeler og skapdører på mange slags vis. De gir fleksible
løsninger og frigjør mye gulvplass. Folk blir stadig mer opptatt av praktiske rom som fyller flere
funksjoner.

Skyvedører: Linear Zack i grå
Innredning: Topphengt Klikk-inn-system i platinum med grå Décor.

Oppbevaringsekspertens tips
Hilde Børresen Istre i Elfa Norge deler sine 3 beste tips til deg når du skal planlegge oppbevaringen hjemme.
2. Sortér etter sesong
1. Velg skyvedører
Sesongoppbevaring er en
Skyvedører skreddersys
viktig nøkkel til oversikt og
etter målene hjemme
orden. Ikke bare frigjør du
hoskan
deg,duogenkelt
dekker
fra sin faste plass.
Med Elfa sitt smarte og funksjonelle system
gi alt
oppbevaringsplass, men
gulv itilplatinum,
tak. Slik og
utnytter
På bildet er det systeminnredning med Utility
hvitt kurvsystem.
du vil få en jevnlig gjennomdu plassen maksimalt,
samtidig som dørene er et
gang av tingene dine og
vakkert blikkfang i rommet.
muligheten til å sortere
og vurdere dem.
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3. Velg løsninger som er
tilpasset hverdagen din
De beste oppbevaringsløsningene er de som er
godt planlagt og satt
sammen etter dine behov.
Gjør hverdagen så
komfortabel som mulig.

Lag orden på vaskerommet med Elfa
oppbevaring for dør. Utnytt plassen på
baksiden av døren. Monteres enkelt uten
å lage hull i døren – og du trenger ingen
verktøy. Skreddersy din løsning med oppbevaringstavler, kroker og kurver i ulike
størrelser. Du kan også lage løsninger med
veggskinner som skrus direkte på veggen.
Maksimal funksjon på m
 inimal plass!

Langlo Safir.

Skyvedører som romdeler! Med enkle grep
får du en slank, elegant og praktisk romdeler. Skyvedører gir mange muligheter.
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FINANSIERING

Vi tar
miljøansvar

Montérkonto

for små og store prosjekter

Betal om

Betal om

Betal om

måneder

måneder

måneder

Utsettelseskostnad kr 275

Utsettelseskostnad kr 349

Utsettelseskostnad kr 425

4

6

9

Nettbank
Du får full oversikt over din Montérkonto i nettbanken. For å holde
deg oppdatert, logg inn på nettbank.santanderconsumer.no.
Du kan bruke BankID fra hvilken som helst bank.

Vi stiller strenge miljøkrav både til egen organisasjon
og til leverandørene. Vårt utgangspunkt er at natur
materialer ikke må brukes i høyere takt enn de erstattes.
Luft, vann og jord må ikke ødelegges.
Dette er grunnleggende ved vårt valg av varer og metoder.
Vi krever at våre leverandører garanterer at de treproduktene som vi kjøper, ikke stammer fra
ulovlig tømmerhogst, skoger med høy bevaringsverdi, skoger der hevdvunne eller sivile rettigheter
krenkes, skoger med genmanipulert tre eller naturskoger som er hogd for å utnytte arealet til plantasjer
eller ikke-skoglig arealutnyttelse. Vi selger IKKE produkter som inneholder tropiske tresorter.

Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over vare
kjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal bygge garasje eller
legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om Montérkonto inntil
200 000,-.
• Alle kjøp på en månedsfaktura
• Fullmaktsordning
• Rente- og gebyrfritt
• Gratis SMS-varsling
• Mulighet for betalingsutsettelse
• Valgfri PIN-kode
Alle kjøp på en månedsfaktura
Montérkonto hjelper deg å holde oversikten i byggeprosjektet. Alle
kjøp du foretar deg med din Montérkonto i løpet av en måned, blir
summert og presentert på en samlefaktura og du kan handle for inntil
200 000,-!
Fullmaktsordning
Med Montérkonto kan du gi oss fullmakt til å belaste kontoen din,
slik kan du bestille varer over telefon eller hente de, uten å gå
gjennom kassen. Du kan også få andre til å hente ut varene for deg.
Rente- og gebyrfritt
Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker). Det er heller ingen
årsavgift på Montérkonto.
Gratis SMS-varsling
Med SMS-varsel har du alltid oversikt over bevegelser på kontoen
din. Varslingen gir deg bekreftelse på alle dine kjøp over 500,- og gir
deg samtidig trygghet for at kontoen ikke belastes feil.

Kun produkter
som er merket
slik, er FSC®-
sertifisert
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Kun produkter
som er merket
slik, er PEFC™-
sertifisert

Montérkonto med betalingsutsettelse
Montérkonto kan også brukes som en betalingsutsettelse for deg
som har litt mindre prosjekter på gang. Ved enkeltkjøp mellom
2 500,- og 75 000,- har du også muligheten til å utsette betalingen
rentefritt i 4, 6 eller 9 måneder. For å utsette betalingen på et enkeltkjøp, betaler du kun en utsettelseskostnad.

SMS-bank
Med SMS-bank kan du enkelt overføre penger og sjekke saldo, uansett hvor du er. Husk å aktivere tjenesten i nettbanken. Les mer på:
santanderconsumer.no/smsbank
Betalingsforsikring
Om du tegner betalingsforsikring får du en større økonomisk trygghet om noe uforutsett skulle skje. En betalingsforsikring hjelper deg
med dine månedlige forpliktelser til oss dersom du blir arbeidsledig,
syk eller skulle falle fra.
Les mer på: santanderconsumer.no/forsikring.
Kontobetingelser
Ved opprettelse av Montérkonto vil du få tilsendt et kredittkort. Du
velger selv om du vil betale hele saldoen eller dele opp beløpet. Alle
kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker). Ved minibankuttak og
overførsler påløper renter fra første dag, mens varekjøp er gebyrfritt
i Norge.
Betingelser ved månedlig betaling etter rentefri periode:
•
Nominell rente 21,0 %
•
Periodegebyr kr 45 (kr 0 ved saldo under kr 1 000)
•
Minste månedlige betaling er 3,5 % av saldo (min kr 199)
Montérkonto forutsetter inngåelse av kredittavtale med kredittkort
etter kredittvurdering. Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6
uker). Deretter gjelder følgende priseksempel: Eff. rente 26,6 %, kr
40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5 339, totalt kr 45 339.
Montérkonto tilbys i samarbeid med Santander Consumer Bank.
Priser og vilkår finnes på santanderconsumer.no
Søk om Montérkonto
Søk på nett hos www.monter.no eller besøk ditt nærmeste
Montér-byggevarehus.
Har du spørsmål?
Ring Santander Consumer Bank på telefon 51 83 60 63
mandag–fredag 8–21 og lørdag 9–19.
Du kan også spørre betjeningen i ditt lokale byggevarehus!
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Møteplass mellom proff og forbruker
Mange av våre kunder er håndverkere og byggmestere. Det krever at
vi har førsteklasses produkter og flinke m
 edarbeidere med høy kunnskap. Det drar også du stor nytte av! Vi kan i tillegg formidle kontakt
med dyktige håndverkere.

La deg inspirere på www.monter.no
Våre nettsider er fulle av gode tips og råd om enkeltprodukter og gode
løsninger. På monter.no vil du også finne nyttige lenker til andre inspirasjons
kilder. Den gode hjelper er aldri langt unna med Montér på nett.

Med Montérkonto holder du oversikten
Montérkonto betyr god oversikt, grei finansiering og fleksibel
tilbakebetaling. Betaler du samlefakturaen ved forfall, påløper det
heller ingen renter eller gebyrer.

Spar miljøet og reduser utgiftene!
Vi i Montér er opptatt av energisparing og et sunt inneklima. Dette
fokuserer vi på i våre brosjyrer som inneholder praktiske råd om
hvordan du kan bidra positivt til miljøet – og samtidig få en trivelig og
praktisk bolig og reduserte utgifter.

Hjemkjøring eller gratis lån av henger
Vi frakter gjerne varene helt hjem til deg. Har du behov for kranbil,
ordner vi det også. Eller kanskje du heller ønsker å låne en tilhenger
gratis.

DRIVKRAFT

Hos Montér får du hjelp til å løse dine store og
små utfordringer når du skal bygge nytt eller gjøre
forandringer hjemme eller på hytta. Vi er fagfolk som
legger vår ære i at du får kvalitetsprodukter, god service
og nyttige tips og råd.

HER FINNER DU OSS:

Katalogen blir trykket på FSCTM-godkjent papir.
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GARASJEKALKULATOR

Returmottak: Alle
elektroprodukter
leveres kostnadsfritt hos oss

GAVEKORT

Elektronisk
gavekort blir
ladet opp med
ønsket beløp
Vi sliper
nye nøkler
til deg

NØKKELSERVICE

monter.no

TAKKALKULATOR

TERRASSEKALKULATOR

OKTOBER 2019
Ikke alle byggevarehus
lagerfører alle produkter.
Noe er bestillingsvare.

HAR DU ET BYGGEPROSJEKT? VI HJELPER DEG!
• Planlegg
• Finansiering
• Beregne
• Hvordan du gjør jobben
• Materialvalg • Finne håndverker

Hos Montér finner du ansatte
som har den kunnskapen og
det engasjementet som kreves
for å hjelpe deg som skal i gang
med et byggeprosjekt.
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Sjekk
terrassekalkulatoren

IN

Montér Notodden
Montér Porsgrunn
Montér Skien
Montér Storkaas K
Montér Ulefoss
TROMS
Montér Per Strand Finnsnes K
Montér Per Strand Harstad K
Montér Per Strand Skjervøy K
Montér Per Strand Storslett K
Montér Per Strand Storsteinnes
Montér Per Strand Tromsdalen
Montér Per Strand Tromsø K
VEST-AGDER
Montér Farsund
Montér Flekkefjord
Montér Kvinesdal
Montér Lindesnes
Montér Lyngdal K
Montér Mandal
Montér Søgne
Montér Sørlandsparken Stormarked
Montér Vanse
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd
VESTFOLD
Montér Holmestrand
Montér Horten
Montér Larvik
Montér Revetal
Montér Tønsberg K
Montér Svelvik K
ØSTFOLD
Montér Båstad
Montér Halden
Montér Rakkestad K
Montér Østfoldhallen Stormarked K

79

Sjekk
takkalkulatoren

Montér Per Strand Narvik K
Montér Per Strand Sortland K
Montér Per Strand Øksnes K
Montér Sandnessjøen Sørra K
Montér Solhaug Halsa
Montér Solhaug Ørnes K
OPPLAND
Montér Almenningsbutikken
Montér Gjøvik
Montér Kvismo K
Montér Lillehammer
Montér Storefoss
Montér Vinstra
OSLO
Montér Orring Byggsenter
ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund K
Montér Forus Stormarked K
Montér Haugesund K
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Sauda K
Montér Stavanger
Montér Suldal K
SOGN OG FJORDANE
Montér Kaupanger K
Montér Lærdal K
Montér Årdal K
SØR-TRØNDELAG
Montér Brekstad K
Montér Klett K
Montér Røros
TELEMARK
Montér Kragerø K

03

Sjekk
garasjekalkulatoren

K

Montér Kongsvinger
Montér Rena
Montér Stange
Montér Trysil
HORDALAND
Montér Askøy
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Hatlestrand
Montér Knarvik
Montér Kvam
Montér Kvinnherad
Montér Minde K
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord K
Montér Voss
Montér Øygarden
Montér Åsane
MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg
Montér Eidsvåg
Montér Molde K
Montér Rauma K
Montér Røsand
Montér Ørsta
NORDLAND
Montér Brønnøysund Bygg-Gros K
Montér Dønna
Montér Herøy
Montér Hommelstø Trelast (Vega)
Montér Hommelstø Trelast (Velfjord)
Montér Lofoten K
Montér Lovund
Montér Lurøy K
Montér Mosjøen Næstby K
Montér Per Strand Andenes K
Montér Per Strand Hadsel

1

AKERSHUS
Montér Eidsvoll
Montér Hurdal
Montér Jessheim
Montér Lillestrøm Stormarked
Montér Slemmestad
Montér Stabekk
Montér Vestby Grøstad Bygg
AUST-AGDER
Montér Blom-Bakke
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Lillesand
Montér Risør
Montér Tvedestrand
Montér Evje
BUSKERUD
Montér Lier Stormarked K
Montér Geilo
Montér Gol K
Montér Hemsedal
Montér Hurum
Montér Hønefoss
Montér Kongsberg
Montér Nesbyen
Montér Ål
FINNMARK
Montér Bloch K
Montér Kirkenes K
Montér Nordkapp
Montér Østlyngen K
Montér Tana
HEDMARK
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Montér Flisa
Montér Hamar Stormarked K
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