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At skjønnhet kommer innenfra gjelder i aller høyeste grad 

på kjøkkenet. Det er de små, hverdagslige detaljene inne i 

skap og skuffer som utgjør forskjellen. Innvendig belysning 

i skuffene hjelper deg for eksempel raskt å finne riktig be-

stikk eller redskap. Ta deg tid, tenk igjennom hvordan en 

dag på kjøkkenet ser ut og hvordan du ønsker at den skal 

være på det nye kjøkkenet.

INNREDNING &

TILBEHØR





102/103

Kryssprosse. Vitrinedør med kryssprosse og glassfylling. Finnes også med glassfylling og tett speil. Skaper en landlig/romantisk stemning 
i kjøkkenet. Dekorsøyle. Bredde 50 mm i åtte forskjellige høyder. Hvit, canvas, kritthvit og lys grå.  Dekorskap på benk. Bredde 40 og 
80 cm. Uten sokkel kan skapet montres på vegg. 

innredning & tilbehør

Over overskap
Under overskap

Under overskap

Over overskap
Under overskap

Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm. 
Bjørkefiner, eikefiner, eik kritthvit, eik mørk 
grå, hvit, kritthvit, canvas og lys grå. Sukker-
bitlist. 12x2400 mm. Hvit, kritthvit, canvas 
og lys grå. For plassering mellom skap og 
gesimslist.

Multilist Profil. 36x2400 mm. Bjørkefiner, 
eikefiner, eik kritthvit, eik mørk grå, vit, kritt-
hvit, canvas og lys grå.

Shakerstil. Skapes med framtrukket sokkel og 25 mm dekormateriale mellom skapene. 

Dekorlist sokkel. Hvit, lingrønn, canvas, 
kritthvit og lys grå. Brukes for å gi et 
inntrykk av plassbygde skap.

Sokkel. Tilpasset alle kjøkkenmodeller og 
skaptyper. Som tilbehør finnes en transpa-
rent tetningslist, spesielt egnet mot flisgulv. 



Praktisk oppbevaringshylle, tilbehør til 40 
cm veggskap. 

Veggskap med vinhyller. 
Bredde 20 cm. 

Vinstativ i stål, for innmontering i 
20 cm bredt dekorskap uten dør.

Skap med topphengslet foldedør.
Praktisk f. eks. når man rydder ut av oppvask-
maskinen, døren er ikke i veien. Fåes til 
K-høye skap. Ikke til klassiske dører.  

Lavt veggskap. Høyde 32 cm, med sidehengslede dører.

Vitrinedør med flettet fylling. Romantisk og praktisk, skaper en luftigere oppbevaring. 
Fåes til modell Lindø.

Dekorlist Tradisjon. Skaper en vakker 
avslutning og romantisk stemning.

Dekorlist, rett. Moderne omramming og 
lysarmaturskjuler. 
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Easy open. Fåes som tilbehør til Tandembox-skuffer. Et lett trykk på fronten gjør at skuffen 
åpnes automatisk ved hjelp av en elektrisk motor. Perfekt løsning på f.eks. kildesorterings-
enheten.

Er det noe sted kvaliteten settes på prøve, er det på skuffeseksjonene. Da kreves det 
ekstraordinære løsninger, som våre skuffesystemer Metabox og Tandembox.

M: Metabox. Hvit skuff med stålsider og 16 mm tykk bunn. Fåes i bredde 30-80 cm til 
benkeskapsdybde 56,5 cm. Skuffeskinnene tåler 25 kg belastning. T: Tandembox. Utstyrt 
med skuffedempere, fulluttrekk i alle skuffer, doble stål-platesider med innebygd skinne-
system og 16 mm tykk bunn. Fåes i bredde 30-100 cm til benkeskapsdybde 56,5 cm og 
bredde 40-100 cm til benkeskapsdybde 66,5 cm.

Trapp i sokkelskuff. Praktisk, stabil stige 
som kan slås sammen og legges i sokkel-
skuffen.

Avdeler for skuff med reling. Beregnet 
på høye skuffer. Her med avdeler til f. eks. 
grytelokk. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Avdelere/støtter. Fåes som tilbehør til høye 
skuffer med forhøyningssider. Velegnet ved 
oppbevaring av f. eks. tørrvarer.

Innvendig skuff. Høyskap/benkeskaps-
innredning. Lett å komme til, og maksimal 
plassutnyttelse.

Uttrekkbare innvendige skuffer i to høyder, 
for høyskap/benkeskap. Med skuffedemping.

Sjalusiskap. Finnes i dybde 330 og 565 mm. Grei oppbevaringsplass for foodprosessor, 
kaffemaskin, vannkoker mm. Trekk ned sjalusidøren, og benken er ryddet! 

Forhøyningssider. Gjør det lettere å utnytte skuffehøyden. Passer til høye skuffer med 
reling. Fåes i stål eller frostet glass.

Praktisk håndtak til innveding skuff. Gjør 
det enklere å få ut skuffen.



Matskap. Uttrekkbar hylleinnredning i 
eksklusiv sølvgrå finish. 

Fritthengende hyller og hylleknekter, klassiske glasskuffer. 
Detaljer som gir et lunt og koselig preg i det rette kjøkkenet. 
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Redskapsinnlegg av metall. 
For tandembox. Bredde 40, 50, 60, 80 
og 100 cm.

Bestikkinnlegg av metall. For tandembox. 
Bredde 40, 50, 60, 80 og 100 cm.

Knivblokk. Passer bestikk og redskapsinn-
legg i metall.

Folieholder. Kan kombi-
neres med redskapsinnlegg i metall.

Aluminiumsfolieholder. 
Kan kombineres m. redskapsinnlegg i metall.

Tallerkenholder. Kan enkelt tilpasses  
tallerkenstørrelse.

Krydderholder for skuff med reling.

Bestikkinnlegg i grå plast, for Tandembox. 
Bredde 30, 40, 50, 60, 80 og 100 cm.

Skillevegg for 
redskapsinnlegg, 
grå plast.

DET ER DET INDRE 
SOM TELLER!
Ofte er det kjøkkenets utside man blir betatt av. Minst like viktig er alt det 

du finner på innsiden. Ved å velge skap- og skuffeinnredning som dekker 

behovene dine, får du et kjøkken som er deilig velorganisert. Redskap, bestikk, 

kasseroller, skjærefjeler, tørrmat, krydder – alt på sin faste plass. Slik får du et 

enklere liv på kjøkkenet.

Hvert eneste redskap - sin faste plass. I vårt store sortiment av skuffeinnred-

ninger finner du produktene som tilfredsstiller dine egne behov for orden og 

oversikt. Én ting er et ryddig inntrykk - tenk også på hva du sparer av tid 

i matlagingen!

Tekst. Mangler. Tekst. Mangler. Unversalinnlegg i grå plast, for 
Tandembox. Bredde 80 og 100 cm.

Bestikkinnlegg i grå plast, med krydderstativ, 
for Tandembox. Bredde 80 og 100 cm.



Krydderholder i ask. Passer til redskaps-
innsats i ask, i bredde 60, 80 og 100 cm.

Bestikk-/redskapsinnlegg i sort eik. For 
Tandemboks bredde 50, 60, 80, 100 cm.

Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. 
Bredde 40 cm.

Personal storage i ask. 
For oppbevaring av ting som 
oftest blir liggende på benken. 
Bredde 60 cm.

Personal storage i svart eik. 
For oppbevaring av mobiltelefoner, nettbrett, 
ladere etc.

Bestikk- og
redskapsinnlegg i ask,
Tandembox. Br. 40, 50, 60, 
80, 85 og 100 cm.

Bestikkinnlegg i ask, Tandembox. Br. 60 cm. Knivblokk i ask. Passer til redskapsinn-
sats i ask, i bredde 60, 80 og 100 cm.

Bestikkinnlegg i ask, Tandembox. Br. 40 cm. Bestikkinnlegg i ask,Tandembox. Br. 50 cm.

Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. 
Bredde 60 cm.

Bestikkinnlegg i sort eik. For Tandemboks. 
Bredde 50 cm.
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Ventilasjonsrist i metall. Fåes i rustfri look eller hvit. Justerbar høyde. Ventilasjonsrist i plast. Hvit eller alu-look. For montering i sokkel eller mot tak.

Benkeskap med løftehylle for 
kjøkkenmaskin. Husk å plassere stikkontakt 
i nærheten.    

Sokkelskuff med fulluttrekk. Rikelig med 
oppbevaringsplass til alt det du ikke trenger 
å nå i ståhøyde.

Bakeplate. Ubehandlet finert bjørk. Møbel-
knotter under, slik at den ikke glir på under-
laget. Oppbevares i håndkleskap/brettskap. 

Barnesikring for skuff. Godkjent. Barnesikring for skapdør. Godkjent. Skap for ovn, med gitterhylle. Plass for 
stekebrett.

Skap for koketopp. Med lav skuff og be-
skyttelsesplate i metall. Sikrer avstand 
mellom topp og skuff og beskytter toppen 
mot berøring under. 

SoundUnit. Markedets første helintegrerte lydsystem, passer perfekt inn i skapstammen.



Redskapsstang. Enkel, anvendelig løsning for mange formål. 120 cm lang med 6 løse kroker. 
Stangen kan skjøtes for økt lengde.

Hylle for redskapsstang. Ideell til krydder 
du bruker ofte. Praktisk og lett tilgjengelig.  

Kokebokhylle for redskapsstang. Kan 
vippes ned når den ikke brukes.

Tip-on.
Til bruk på skapdørene for deg som ønsker 
et håndtaksløst kjøkken. 

Dekkpropp. Hvite propper til hvite skrog, 
frostet til øvrige skrogfarger. Mørke skrog 
med trestruktur trenger ikke dekkpropper.

Holder for kokebok og nettbrett. Kan også 
brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.

Hylle. Bredde 150, 350, og 550 mm. 
Ideell for friske urter og oljer du bruker ofte.

Kroker i 5-pakk. Enkel og stilig for de mest 
brukte redskapene.

Paneler av glass. Finnes i fargene hvit, frostet 
og svart, i breddene 600 og 900 mm og er 
derfor egnet bak komfyren.

Holder for kokebok og nettbrett. Kan også brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.

Marbodals nye opphengsystem . Gir deg skreddersydd utseende mellom overskap og benkeplate helt etter dine ønsker. Her kan du koble på 12 volts belysning, USB ladere, sette opp 
hyller, knivholdere, kroker og holdere for tørkepapir.
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De nye Systemhyllene fra Marbodal får du i to høyder.  Begge leveres 

for både veggoppheng og for plassering på benk eller bord. Et rikholdig 

sortiment av lekkert tilbehør setter deg i stand til å ”møblere” hyllene 

akkurat slik du vil. Glasshyller,urtepotter, keramikk-krukker til krydder 

etc. og alt det vakre tilbehøret i ask fungerer perfekt sammen med de 4 

hyllemodulene.

Systemhylle enkel for vegg. 
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.

Systemhylle dobbel for benk. 
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.

Systemhylle enkel for benk. 
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.

Skuff i ask.Knivblokk i ask. 

Kreamikkkrukker med korklokk. Urtepotter i sort plast.

Systemhylle dobbel for vegg. 
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.

Systemhyller

Hyllebrett i sort  plast. 
Bredde 47,4 cm

Hylle for tørkepapir/servietter. 
Bredde 47,4 cm

Holder for kreamikk-
krukker i ask. Bredde 47,4 cm

Hylleplater i ask. 
Finnes i bredde 47,4 cm 
og 95,8 cm.

Nettbrett-
holder i ask. 

Trebrett i ask. 
Bredde 47,4 cm
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1

Håndkleskap. Fåes også uten stenger, med 
oppbevaringsplass for brett og bakeplate. 

Skråskap 36°. Som overgang mellom to 
skapdybder eller som avslutning. Høyre- eller 
venstre-vinklet. 2 trådhyller. Fåes også med 
vanlige hyller og dør. 

Tetningssett for oppvaskbenk. Avslører 
lekkasjer og forhindrer vannskader. Inneholder 
alle deler som trengs til gjennomføringer for 
vann, avløp og tilkobling av oppvaskmaskin. 
 

Trådhylle for oppvaskmiddel mm. 
Uttrekkbar, monteres på skapside.

Matavfallsbøtte. Bytt ut en av avfallsbøttene 
i kildesorteingsskapet med en ventilert be-
holder for matavfallspose.

Kildesorteringssett, uttrekkbart. For skuffer med fronthøyde 348, 316 og 252 mm, 
i bredde 60 og 80 cm. 

Kildesorteringssett, for oppvaskbenk i bredde 60 og 80 cm

Avfallsbøtte med automatisk åpning av lokk.Avfallsbøtter med lokk, 2 stk. à 10 l, for 
sidemontering i benkeskap.

Avfallsbøtte med lokk, 10 l, for montering 
på innsiden av skapdør.

Kildesorteringsstativ med 3 stk. 10 l. bøtter, 
for gulvmontering i benkeskap.

Kildesorteringsstativ med 2 stk. 15 l. 
bøtter, for gulvmontering i benkeskap.



Uttrekksskap, 20 cm,  med 3 trådhyller. 
Sidemontert oppheng, døren er festet på 
hyllenes ytterkant.

Kjemikalieskap/medisinskap. Godkjent 
lås for trygg oppbevaring. Plasseres i 
kosteskap/overskap.

Kosteskap, 60 cm. Her vist med 
kjemikalieskap, kurvhyller, slangeholder 
og halvhylle ved gulv.

Kosteskap, 60 cm. Her vist med uttrekkbar 
innredning for støvsuger mm, som også 
passer til 40 og 50 cm bredde. Platebelagt 
bunn og hylle. 

Hjørnebenkeskap med hyller. Meget god 
plassutnyttelse i vinkelskap. Fåes også med 
hyller.

Rett hjørnebenkeskap. Elegant løsning med 
Le Mans med 2 utsvingbare hyller, svært lett 
tilgang til skapets innhold. 

Gryteskap med hyllerist, sølvfarget. Fåes 
også med uttrekksplate.  

Rett hjørneskap. Halvkarusell med svingbare 
hyller, reling i sølvgrå finish.

Hjørnekarusell  Diskus. Ved framtrekk felles 
døren inn i skapet. God plassutnyttelse, lett 
tilgjengelig. 

Hjørneskap med plassrik hjørnekarusell, hvite hyller og reling i sølvgrå finish.  Praktisk og 
elegant løsning for vinkelskap. Fåes også med hyller.

Gitterhylle. Gir god oversikt og god tilgang 
til skapets innhold.
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Vegghylle. 20 alt. 32,5 cm dyp, 2,5 cm tykk. Finert eller malt MDF.

Hylleknekt. 140x180 alt. 180 x 280 mm. Finnes i epoksylakk, kobber og messing.

Hylleknekt. Fåes i krom og rustfritt. Juster-
bar for hyller med tykkelse 8 - 50 mm.

Hyllebærere. Fåes for vanlige hyller og 
glasshyller.

Vakre hylleknekter i malt utførelse. 
Finnes i to størrelser.

Oppvaskhylle for overskap. Smart, konti-
nental tradisjon, får oppvasken kjapt unna!

Aluminiumsben med plastfot. Regulerbar 
fra 158 - 180 mm.

Rustfritt ben. Regulerbart fra 10 - 135 mm, 
alt. 150 - 170 mm.

Ben for bardisk. Rustfri utførelse. Høyde 120 mm. For tre- og laminatbenkeplater. 

Barkonsoll. Natur-anodisert aluminium. Høyde 170 mm. For bruk sammen med tre- og 
laminatbenkeplater.



Skuffebelysning. Slår seg på når du trekker ut skuffen. Passer 50, 60 og 80 cm bredde. Kan også plasseres i skap med dører.

Spotlights. LED er den nye trenden innen dekor-spotlights. Ekstremt 
energibesparende, 20 års levetid ved 7 timers bruk per dag. LED er 
også brannsikkert, da lampene utvikler mimimalt med varme. 

Dørsensor for LED. Kompatibel med all 12V 
belysning fra Marbodal. LED skuffebelysning, 
Quadra, ultra flat og Square.

Fjernkotroll for dimmersystem. Til 12V 
belysning fra Marbodal.

Mottaker for dimmersystem. Twist. Praktisk eluttak i flott rustfri design.

Dekorbelysning. Stilren LED spotbelysning 
under skap. Str. 100x100 mm

Quadra. LED-belysning for utenpåliggende montering under skap 
og hyller, eller innvendig i vitrineskap. Str. 30x200 mm. Varmt lys.

LYS OPP KJØKKENET!
En kombinasjon av ulike lyskilder er ideelt i et kjøkken. Praktisk 

arbeidslys fra lysrør over benker, komfyr og kjøkkenøy kan du 

komplettere med stemningsbelysning, f.eks. i LED. Du kan til og med 

få indirekte beslysning i skuffene!

Spotlight. Liten og stilren firkantet spotlight 
for plassering under overskap eller i vitrine- 
skap. LED.
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Stål, tre eller porselen, knott eller håndtak? Kanskje 

breddetilpassede greplister, “push-to-open”-løsninger 

eller motordrevne skuffer? Alternativene er mange, 

men det er jo de små  detaljene som bidrar til å skape 

en helhet i  kjøkkenet. Det gjelder også benkeplatene.  

Her kan du velge mellom bl.a. stein, tre og laminat. 

Et tips på veien: Gjør benken dypere enn de vanlige 

60 cm. Det gir ekstra arbeidsflate, mer oppbevarings-

plass og et mer gedigent inntrykk.

HÅNDTAK
& BENKEPLATER
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Porselensknott,
fot i rustfritt

Point rustfri

Point krom

Plastknott hvit

Arn antikk, cc 96 mm

Vindel rustfritt, cc 128 mm

Gourmé rustfritt, cc 128 mm, 192 mm

Art rustfritt, cc 128 mm

Arc rustfritt, cc 160 mm

Arn antikk Korg antikk

Point aluminium

Deco rustfritt/hvit cc 160 mm

Deco rustfritt/eik cc 160 mm

Deco rustfritt/svart cc 160 mm

Manta eik, 32 mm Manta eik, 160 mm

Radie matt nikkel, cc 160 mm

Art rustfritt, cc 192 mm

Nav rustfritt

Sylinder rustfritt

Kon rustfritt

T-grep skinn, cc 160mmKompass rustfritt, cc 160 mm

KNOTTER & HÅNDTAK

Solo kobber, cc 128 mm

Solo messing, cc 128 mm

Solo rustfri, cc 128 mm

Point messing

Point kobber

Solo krom, rustfri, hvit og svart. Finnes 
i lengde cc 32 mm, 128 mm, 192 mm, 
256 mm og 448 mm.

Atoll rustfri, cc 32 mm Våg rustfri, cc 64 mm

Linløpere 
cc 160 mm

Øgla, cc 32 mm

Stilrent med håndtaksløse dører!

Tip-on funksjon. Ett lett trykk på døren, 
og den åpner seg. Kan kombineres med 
Easy-open på skuffene.



Zenith aluminium, 40 mm. 
Finnes også i rustfritt 
og hvitt.

T-grep rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm

Klack rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm

Platå rustfritt, cc 192 mm

Kurs rustfritt, cc 128 mm, 192 mm

Zenith full lengde rustfritt
Leveres i lengder: 196 mm, 296 mm, 312 mm, 

346 mm, 396 mm, doble 396 mm, 446 mm, 496 mm, 
doble 496 mm, 596 mm, doble 596 mm, 

796 mm, 996 mm

Tråd rustfritt, cc 96 mm, 128 mm, 192 mm, 256 mm

Tradisjon børstet cc 96 mm Skålen børstet, cc 64 mm Oval børstet

Tradisjon antikk-look, cc 96 mm Skålen antikk-look, cc 64 mm Oval antikk-look

Tradisjon eloksert, cc 96 mm Skålen eloksert, cc 64 mm Oval eloksert

Skålen messing, cc 64 mm Oval messingTradisjon messing cc 96 mm

Zenith aluminium. Lengde  40 mm, 136 mm, 236 mm, 
336 mm, 436 mm

Zenith hvit. Lengde 40 mm, 136 mm, 236 mm, 
336 mm, 436 mm

Zenith rustfri. Lengde 40 mm, 136 mm, 236 mm, 
336 mm, 436 mm

Pik rustfritt, cc 256 mm, 448 mm

Graf rustfritt, cc 192 mm

Graf rustfritt, cc 128 mm

Pik rustfritt, cc 128 mm, 192 mm

Lod antikk, cc 160 mm

Lod antikk, cc 48 mm

Balans rustfri, cc 320 mm

Balans rustfri, cc 160 mm

Knape rustfri, cc 320mm

Knape rustfri, cc 160/192mm
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LAMINATBENKEPLATER – 
BÅDE PRAKTISK OG 
SLITESTERKT

Vev 601

Ferro grafit 612 *

Grå betong 600

Hvit marmor 611 * Mørk metall 542 Zeus antracit 534

Laminatbenkeplater tåler det utroligste. År etter år kan de utsettes for søl 

og slitasje uten å ta skade av det. Og de tåler varme opptil 180 grader C. 

Platene fins i tykkelser fra 12 mm. I tillegg til å brukes som robuste arbeids-

flater, er disse også svært velegnet som sprutbeskyttelse på vegg, f. eks. 

ved komfyr og oppvaskbenk. Det gir veggflater som er både lettstelte og 

stilige. Den litt tykkere platen på 16 mm er ypperlig som barrygg, sokkel eller 

dekkside. Ta deg tid til å studere vårt brede sortiment av farger og mønster, 

fra klassisk og rustikk til moderne stil. 

Hvit 451Hvit høyglans 464

Bourgogne 613

Tekstil grå 588 Tekstil brun 589

Fantasi lysgrå 249 Fantasi beige 519 Virvar lysgrå 537

Lys betong 606Flinga lys 603 



Svart matt 602

Mørkgrå kvarts 551

Basaltino 556

Brazil svart 525

Grå sandstein 581

Gomera 558

Skifer rustik 565

Champagne 608

Delano eik 599

Drivved 578 Mørk drivved 579

Eik natur 607 Eik blokk 571 Eik karbon 604

Svart struktur 584Rustik lys 590 *

Dette er et laminat med stor variasjon i fargenyanser og mønster.*

Svart mokka 597

Furu hvit 605

Skifer høyglans 465

Rust 610
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MF 0. 30 og 40 mm (eik, svart- 
og hvitbeiset eik og valnøtt).

MF 4. 30 mm (eik, svart- og 
hvitbeiset eik og valnøtt).

MF 20. 30 mm (eik, svart- og 
hvitbeiset eik og valnøtt). 

MF 5. 30 og 40 mm (eik og 
valnøtt).

MF 1. 12, 16, 30 och 40 mm. 31-
120 mm valgbare dimensjoner.

MF 1 Plus. 30 og 40 mm.

MF 3. 30 og 40 mm (eik, svart- 
og hvitbeiset eik og valnøtt).

MF 42. List i rustfri look, 30 og 
40 mm. 

MF 2. 30 mm

Laminatplater - kantlister

Det finnes flere alternativer på kantlister for laminatplater, både i laminat og 

massivt tre. Nå finnes det også bakkantlister i massivt tre og i aluminium. Se 

gjennom alle mulighetene i denne katalogen, så får du tips om flotte kantlister 

til laminatplater. Tenk kreativt!

Kobber metallic 426

Dogbone storm 425

Alu 181 

VEGGPANEL

Ønsker du et helheltlig utrykk på kjøkkenet kan du velge vegg-

panel/sprutbeskyttelse i samme utførelse som benkeplaten.

Velger du veggpanel/sprutbeskyttelse i laminat, glass eller 

rustfritt, kan du også kombinere dette med våre flotte opphengs-

system (les mer om disse på s. 109).

Veggpanel/sprutbeskyttelse finnes i 12 og 16 mm tykkelse. De tre 

til høyre er utelukkende for veggpanel/sprutbeskyttelse, men i 

tillegg til disse, kan du velge blant alle våre laminatbenkeplater.

  



Eik svartbeiset. Hardvokset. Eik hvitbeiset. Hardvokset. Eik. Oljet/hardvokset. 

Amerikansk valnøtt. Oljet/hardvokset.  

MASSIVE TREPLATER
Massivt tre er varmt og vakker. Marbodals massive treplater leveres enten hardvokset eller oljet. Tre er mer følsomt 

enn laminat og stein. Trebenkeplater nær vann eller komfyr bør være hardvokset. En vokset overflate er nemlig 

halvblank og tåler vann bedre enn en matt, oljet overflate. Husk å behandle en oljet plate regelmessig. Test om over-

flaten er så mettet at vanndråpene perler seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen. 

Ved hjelp av broløsningen i massivt tre skaper du et koselig “kafé-bord” i kjøkkenet. 
Perfekt for morgenkaffen eller som lekseplass til barna.

Monteringsmaler

Gryteunderlag

Beskytt benkeplaten med praktiske 

knotter i rustfritt stål. Monteres i platen 

(massivt tre eller laminat) i valgfritt 

mønster. Monteringsmaler medfølger.

Ask hvitbeiset. Hardvokset. Ask. Hardvokset.

Eik Vintage

Ask skiffer. Hardvokset. Thermo ask. Hardvokset. 

Hoggeplate eik

Hoggeplater

Massive hoggeplater. 70 mm 

tykkelse. Målbestilles.



88/89  benkeplater

Kantprofiler

MF1

MF2

MF16

Naturstein og kvartskompositt

Granitt, marmor og kalkstein. Blant all naturstein er granitt den som tåler 

aller mest. Granitt tåler varme, vann, til og med skarpe kniver. Marmor og 

kalkstein er mer porøse og derfor mer utsatt for flekker og riper. På den 

annen side har den vakre marmoren et svært tiltalende utseende. Marbodals 

natursteinsplater er impregnert, for ekstra slitestyrke.

Kvartskompositt består primært av kvartssand, som er et av naturens aller 

hardeste mineraler. Kvartsen blandes med fargepigment og bindemiddel - en 

kombinasjon av naturlig råstoff og moderne teknologi. Kvartskompositt er 

svært motstandsdyktig mot flekker og riper. Den har også et jevnere utseende 

enn visse natursteinstyper.

Steinplater er naturmaterialer. Utseendet kan derfor avvike fra prøver 

i butikk. For å minimere  forskjeller og skape et ensartet uttrykk, vil de 

benkeplatene du velger komme fra samme steinblokk.

Kantprofilen MF 16 passer bra til stenplaten 
Bianco Carrara.

GRANITT, MARMOR 
OG KALKSTEIN 
– TIDLØST, VAKKERT 
OG VARIG.



Bianco Carrara Mattslipt

Kvartskompositt

Naturstein

Bianco Blankpolert

Nero Impala 
Blankpolert/Mattslipt

American Black 
Blankpolert/Mattslipt

Bianco Sardo 
Blankpolert/Mattslipt

Nero Assoluto 
Blankpolert/Mattslipt

Fine Grey BlankpolertSilver Grey Blankpolert Beach Mud Blankpolert Tierra Blankpolert

Venato Bianco Blankpolert Venato Nero BlankpolertBeach Clay Blankpolert

Black Galaxy 
Blankpolert/Mattslipt
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Vaskeri Hi-Macs

Sea Oat Quartz

White Quartz

Arctic Granite

Arctic White

Hvit med svart kjerne, 457H.Hvit med hvit kjerne, 001H. 

Svart mokka, 597H. Svart matt, 602H.

Flinga lys med svart kjerne, 603H

Hi-Macs®

Ønsker du å unngå synlige skjøter, er benkeplater i Hi-Macs 

rett valg. Det steinlignende komposittmaterialet, som består 

av mineraler, akryl og farge-pigmenter, er både vakkert og 

slitesterkt. Materialet kan formes og sammenføyes uten 

synlige skjøter. Det er ca. 10 kant-alternativer å velge blant. 

Hi-Macs fåes også som vasker. Vasker i rustrfritt stål kan 

underlimes i Hi-Macs

Kompaktlaminat

Overflaten på en plate i kompaktlaminat er som en vanlig 

laminat-benkeplate. Forskjellen ligger i kjernen, som består 

av impregnert kraftpapir, med over- og underside av høy-

trykkslaminat. Resultatet er en kompakt plate, kun 10 mm 

tykk, med rett framkant, som gir et nett og stilrent uttrykk.

Vasker underlimes på samme måte som i vanlige laminat-

benkeplater.



MB6 MB60 MB10 MB100/110MB6 MB60 MB10 MB100/110

MB6 MB60 MB10 MB100/110MF1 MF2 MF13 MF14 MF15 MB6 MB60 MB10 MB100/110

Rustfrie benkeplater

Håndlagede, heldekkende benkeplater i rustfritt stål er noe man forbinder 

med restaurantkjøkken, med høye krav til hygiene og renhold. Du kan få 

rustfri benkeplate fra Marbodal til ditt eget kjøkken, i valgfri utførelse, siden 

den produseres og tilpasses etter dine ønsker.

Fram- og bakkanter, samt gavler, får du i forskjellige profiler og mål.

Standard er 30 og 40 mm, men platene leveres også fra 20 til  100 mm. 

Materialet er en kraftig, tykk stålplate i håndbearbeidet 

utførelse med en tydelig kvalitetsfølelse.. 

Du kan også få dekorsider og sokler i rustfritt. Bildet: Ultramoderne kombinasjon - Vollo 
høyglans og dekorside i rustfri stålplate.

Kantprofiler, rustfrie benkeplater

Denne rustfrie benkeplaten med klassisk framkant MF13 og en fint avrundet gavl gir en 
gammeldags karakter. Bakkant type MB10 og gavl MB100.

Bakkant

Klassisk framkant MF13 som hindrer at vann renner ut på gulvet.

Framkant

MARBODALS RUSTFRIE 
BENKEPLATER KAN DU FÅ 
I ALLE FASONGER
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Hvilken stil vil du ha på det nye kjøkkenet ditt? Moderne 

og trendy? Tidløst og elegant? Eller svermer du for et 

romantisk tradisjonskjøkken med årgangsdetaljer? 

Marbodal har et stort utvalg av oppvaskbenker, opp-

vaskkummer og blandebatterier, for alle tenkelige stil-

arter.  Vil du ha heldekkende benkeplate i rustfritt stål? 

Nedfelt porselensvask? Skal blandebatteriet være nett 

og smekkert - eller stort og praktisk?

Kos deg med de følgende sidene. Her finner du en stor 

og spennende meny av tilbehør til kjøkkenets våtsone. 

KJØKKENVASKER
& KRANER
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LITEN & NETT – 
ELLER STOR & PRAKTISK

Tapwell Evo 186, krom.
Moderne storkjøkken-blandebatteri med hånddusj og avstenging for oppvaskmaskin. 
Kranhøyde 54 cm (16 cm til kranutløpet).

Tapwell EVO 200, krom. 
Med separat hånddusj. Krever 
separat avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 39 cm 
(28,5 cm til kranutløpet).

Tapwell EVO 184, krom. 
Har avstengning for oppvaskmaskin. 
180 krever separat avstengning 
for oppvaskmaskin. Kranh. 34 cm 
(25 cm til kranutløpet).

Tapwell SK 184, krom. 
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 34 cm 
(24 cm til kranutløpet).

Tapwell SK 984, krom.
Har avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 36 cm 
(26,3 cm til kranutløpet).

Tapwell SK 887, krom.
Blandebatteri med uttrekkbar 
hånddusj og avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranh. 28,7 cm 
(25,6 cm til kranutløpet).

Tapwell LEA 884, krom. 
Har avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 40,3 cm 
(29,4 cm til kranutløpet).

Tapwell FME 181, krom.
Årgangs-blandebatteri i tidlig 1900-tallsstil. Prikken over i’en i et gjennomført nostalgikjøk-
ken. Kranhøyde 27 cm (20 cm til kranutløpet).



Mora MMIX K5, krom. 
Med eller uten avstengning 
for oppvaskmaskin. Kranhøyde 
39 cm (25 cm til kranutløpet).

Mora MMIX K6, krom. 
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 33,5 cm 
(30,5 cm til kranutløpet).

Mora Inxx A1, krom.  
Krever separat avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranh. 27 cm 
(19 cm til kranutløpet).

Mora Inxx A1, krom. 
Krever separat avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranh. 32,5 cm 
(19 cm til kranutløpet).

Mora Classic, krom.  
Kranhøyde 30,5 cm (21 cm til 
kranutløpet). Separat avstengning 
for oppvaskmaskin i Classic-
utførelse som tilvalg.

Tapwell EVO 184, messing. 
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 34 cm 
(25 cm til kranutløpet). 

Mora Cera, krom.  
Med uttrekkbar dusj og avstengning 
for oppvaskmaskin. Kranhøyde 22 cm 
(14 cm til kranutløpet). Slangel. 120 cm. 

Mora MMIX K7, krom.  
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 37 cm 
(26 cm til kranutløpet)

Mora Rexx K5, krom. 
Med avstengning for opp-
vaskmaskin. Kranhøyde 31.5 cm 
(18 cm til kranutløpet).

Mora Rexx K6, krom.  
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 24 cm 
(22 cm til kranutløpet).

Mora Inxx A5, krom.  
Krever separat avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranh. 30,5 cm 
(22,5 cm til kranutløpet).

Mora Rexx K7, krom.  
Med avstengning for oppvask-
maskin. Kranhøyde 24,5 cm 
(18,5 cm til kranutløpet).

Mora MMIX K2, krom.  
Med eller uten avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranhøyde 17,6 cm 
(14,6 cm til kranutløpet).

Mora Rexx K7, krom. 

Tapwell EVO 185, krom. 
Blandebatteri med uttrekkbar hånd-
dusj. Krever separat avstengning 
for oppvaskmaskin. Kranh. 39 cm 
(23 cm til kranutløpet).
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VALG AV VASK 
HENGER NATURLIG 
SAMMEN MED 
VALG AV KJØKKEN

Intra Frame FR 340
340x380 mm. 
Skapbredde  minst 400 mm. 

Intra Frame FR 520
520x380 mm. 
Skapbredde  minst 600 mm. 

U P SU P S

Intra Frame FR60SH. 
595x510 mm. Skapbredde minst 
600 mm. Oppløftsventil og rensesil i 
den store vasken, manuell kurvventil 
i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Frame FR60SX
595x510 mm. Skapbredde minst 
600 mm. Oppløftsventil og rensesil. 
Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Frame FR97SX. 
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. 
Oppløftsventil og rensesil. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P

Intra Frame FR97SH. 
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Opp-
løftsventil og rensesil i den store vasken og manuell 
kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe. 
N U P

Intra Frame FR97SXH. 
970x510 mm. Skapbredde minst 800mm. Opp-
løftsventil og rensesil i den store vasken og manuell 
kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Eligo ELX58 
583x510 mm. Skapbr. min. 
600 mm. Oppløftsventil og 
avløpsrist/-skrape styres fra et 
touchpanel. Skjærefjøl, skylle-
kurv og bestikkskål inngår.

Intra Eligo ELX78 
783x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.  
Oppløftsventil og avløpsrist/-skrape styres 
fra et touchpanel. Skillevegg, skjærefjøl, 
skyllekurv og bestikkskål inngår.

Intra Eligo ELX114 
1140x510 mm. Skapbredde min. 800 mm. Oppløftsventil 
og avløpsrist/-skrape styres fra et touchpanel. Skillevegg, 
skjærefjøl, skyllekurv og bestikkskål inngår.

Intra Omnia 600SF 
595x510 mm. Skapbr. min. 
600 mm. Leveres med 
manuell kurvventil, overløp og 
vannlås.

Nyhet: Eligo!

Eligo en ny og ffleksibel vask fra Intra. Den har diskre touch-knapper 

for oppløftsventil, og tilbehør som skillevegg, avløpsrist/-skrape, 

skyllekurv og skjærefjøl.

U

U

U

U



Franke Delux F 30 mm
1 kum. Bredde 1000 og 1200 mm. 
Skapbredde min. 400 mm.

= planlimtPN = nedfeldt U = underlimt S = sveiset

Franke Delux H 40 mm 
2 kummer. Bredde 800 og 1400 mm. 
Kummer til høyre eller venstre. 
Skapbredde min. 800 mm. 

Franke Delux G 30 mm
1 ½ kum. Bredde 1000, 1200, 1220, 
1400, 1600, 1800 og 2000 mm. 
Skapbredde min. 600 mm. 

Franke Delux H 30mm
2 kummer. Br. 800, 1200, 1400, 1420, 
1600, 1620, 1800, 1820, 2000, 2200 og 
2400 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Heldekkende oppvaskbeslag

Franke Delux Corner
1 ½ kum. Bredde 1119 mm.
Skapsbredde min. 600 mm.

Intra Eurora EU 60. 
608x510 mm. Skapbr. min. 600 mm. 
Oppløftsventil, oppvaskmiddelpumpe,  
rensesil. (Begrenset plass for blandeb.).

Intra Mega IME 80.   
804x500 mm. Skapbr. min. 800 mm.  
Oppvaskmiddelpumpe. Oppløftsventiler.  
(Begrenset plass for blandebatteri). 

Intra Eurora EUP 60. 
900x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. 
Oppløftsventil. Oppvaskmiddelpumpe. 
Rensesil. (Begrenset plass for blandebatteri)

Intra Horizon HZ 615 SH
615x510 mm. Skapbredde 
min. 600 mm.

Intra Horizon HZ 815 DM 
815x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Intra Horizon HZD 815 SH
815x510 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Intra Horizon HZD 1120 D
1120x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Intra Frame FR 155
155x380 mm. Skapbr. 
min. 300 mm.
U P S

N U P S N U P

N U P

N U P

N U P N U P

N U P

Intra VK44
485x385 mm. Skapbredde 
min. 500 mm ved underliming og 
600 mm ved nedfelling. 
N U

Intra frame FR78D 
780x510 mm. Skapbr. min. 800 mm. 
Oppløfts-ventil og rensesil i begge kummer. 
Oppvaskmiddelpumpe.

Intra City 80 S 
800 x 500 mm. Skapbr. min. 500 mm.
I U

I U P
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Astracast Belfast 
600x465 mm.
Skapbredde min. 600 mm.

Astracast Onyx 4016
192x430 mm.
Skapbredde min. 300 mm.

Astracast Onyx 4034
370x430 mm.
Skapbredde min. 400 mm.

Astracast Onyx 4050
530x430 mm.
Skapbredde min. 600 mm.

Astracast Onyx 4070
730x430 mm.
Skapbredde min. 800 mm.

Astracast Onyx 4053
558x430 mm.
Skapbredde min. 600 mm.

Franke BR 300
Ø 330 mm.
Skapbredde 400 mm.

Franke ROX 400
460x400 mm. Skapbr. min. 500 mm. 
Franke ROX 480
540x400mm. Skapbr. min. 600 mm. 

Franke ROX 210
Ø 440 mm.
Skapbredde 500 mm.

Franke RBU 400
450 x 450 mm. 
Skapbredde min. 500 mm.

N U P S

N U P S

N U P S N U P S
N U S

N U P

I U

Amaltia 1½ B 
620x500 mm.
Skapbredde min. 600 mm.

Amaltia 2 B 
790x500 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Amaltia 1½  B 1D 
1000x500 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Amaltia Plus 1 B 1D 
1000x500 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Amaltia 2B 1D
1160x500 mm. Skapbredde min. 800 mm.

N

N

N

N

N

Blanco Classic 8S FBLCL8S
1160x510 mm. Skapbredde min. 800 mm. 

Blanco Classic 8 FBLCL8
800x510 mm. Skapbredde min. 800 mm. 
UU



Vasker i kompositt

Komposittmateriale er ideelt til oppvaskbeslag, dels fordi det er vakkert og dels for sine utmerkede egenskaper. Materialet består av pulverisert granitt og akryl, 

noe som gir en jevn og hard overflate uten porer og gjør vasken både holdbar og hygienisk. Overflaten er dessuten varmebestandig og motstandsdyktig mot riper. 

Rengjøres med en vanlig kjøkkensvamp. Vaskene finnes i hvit og grafitt.

Domus D-200
1220x525 mm. 
Skapbredde min. 800 mm. Grafitt. Vendbar.

Mythos
560x520 mm.
Skapbredde min. 600 mm. Grafitt.

Mythos
560x520 mm.
Skapbredde min. 600 mm. Hvit.

Omnia Pro 60 
Yttermål 505x500 mm. Porselensvask for 
600 mm skap. Fungerer ikke i rustfri benkeplate.

Omnia Pro 80
Yttermål 800x500 mm. Porselensvask for 800 mm 
skap. Fungerer ikke i rustfri benkeplate.

Domus D-100
558x430 mm. 
Skapbredde min. 600 mm. Grafitt.

Porselensvasker

N U N U N

NN

= planlimtPN = nedfeldt U = underlimt S = sveiset

Domus D-150
1060x525 mm. 
Skapbredde min. 600 mm. Grafitt.




