INNREDNING &

TILBEHØR
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 bestikk 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.

/

100 101

Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm.
Sukkerbitlist. 12x2400 mm. For plassering
mellom skap og gesimslist.

Multilist Profil. 36x2400 mm.

Over overskap
Under overskap

Over overskap
Under overskap

Under overskap
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. Dekorskap på benk. Bredde 40 og 80 cm. Uten sokkel kan skapet
montres på vegg.

Dekorlist sokkel. Brukes for å gi et
inntrykk av plassbygde skap.

Shakerstil. Skapes med framtrukket sokkel og 25 mm dekormateriale mellom skapene.
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Sokkel. Tilpasset alle kjøkkenmodeller og
skaptyper. Som tilbehør finnes en transparent tetningslist, spesielt egnet mot flisgulv.

Overskap med heisfunksjon, 60 cm brede overskap. Forskjellig innredning fåes til
nedtrekkdelen: 4 hyller for flasker og bokser, 2 hyller for flasker og bokser. hylle for kniver
og flasker, 2 alu-hyller.

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

Praktisk oppbevaringshylle, tilbehør til
40 cm veggskap.

Veggskap med vinhyller.
Bredde 20 cm.

Lavt veggskap. Høyde 32 cm, med
sidehengslede dører.

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

Dekorlist Tradisjon. Skaper en vakker
avslutning og romantisk stemning.

Pull up unit- hjørneseksjon m/heisfunksjon.
Denne har to flyttbare hyller i plast, de er avtagbare for rengjøring. Kan ikke rengjøres
i opvaskmaskin. Øvre hylle har LED-belysning, som tennes automatisk når man heiser
innredningen opp og slukkkes når man senker den igjen.
Selve heisstyringen sitter på hyllens ramme. Den må holdes inne hele tiden ved heising
opp eller ned. Hyllene stopper av selg selv på min.- og maxhøyden.
Det sitter et el-uttak i stolpen, hvor man kan koble til kjøkkenmaskin etc. (230v)
Maksbelasting øvre hylle 10 kg, nedre hylle 15 kg.

Trapp i sokkelskuff. Praktisk, stabil stige
som kan slås sammen og legges i sokkelskuffen.

Sjalusiskap. Finnes i dybde 330 og 565 mm. Grei oppbevaringsplass for foodprosessor,
kaffemaskin, vannkoker mm. Trekk ned sjalusidøren, og benken er ryddet!
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Avdelere/støtter. Fåes som tilbehør til høye
skuffer med forhøyningssider. Velegnet ved
oppbevaring av f. eks. tørrvarer.

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

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

Easy open. Vi tilbyr to ulike løsninger på håndtaksløse skuffer. Servo-drive for Tandembox og Tip-on blumotion for Legrabox.
Et lett trykk på fronten gjør at skuffen åpnes automatisk.

Tandembox.
Fulluttrekk i alle skuffer, doble stål-platesider med innebygd skinnesystem og 16 mm tykk
bunn. Finnes til dybde 56,5 og 33 cm skap.

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

Legrabox bluemotion.
Fullutrekk i alle skuffer. Full høyde på alle skuffesider i grå stål med et rett design for
maksimalt utnyttelse av skuffen. Gummimatter følger med.

Kildesortering til Legra 80 cm.

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.

Uttrekkbar kildesortering for Tandemskuff. Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og
25,2 cm. Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm

Kildesorteringssett, for oppvaskbenk i bredde 60 og 80 cm
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Uttrekkbar kildesortering for Legraskuff. Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og 25,2 cm.
Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm.

Brødboks med bunnplate i tre.

Frukt- og grønnsaksboks med bunnplate
i plast og flyttbar boks.

Ventilert matavfallsbøtte. Bytt ut en av
avfallsbøttene i kildesorteingsskapet med
en ventilert beholder for matavfallspose.

Avfallsbøtte med automatisk åpning av
lokk.

Kildesorteringsbag for 40 cm skuffer.
Bagen har håndtak, slik at den kan løftes ut.

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

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.

Hjørneskap med plassrik hjørnekarusell, hvite hyller og reling i sølvgrå finish. Praktisk og
elegant løsning for vinkelskap. Fåes også med hyller.
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Hjørnekarusell Diskus. Ved framtrekk
felles døren inn i skapet. God plassutnyttelse, lett tilgjengelig.

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

Matskap. Uttrekkbar hylleinnredning i eksklusiv sølvgrå finish.

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.

108 109

innredning & tilbehør

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

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

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

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

Fritthengende hyller og hylleknekter, klassiske glasskuffer.
Detaljer som gir et lunt og koselig preg i det rette kjøkkenet.

Benkeskap med uttrekkbar innredning. Perfekt for ekstra oppbevaring og
plassutnyttelse. Skapet finns i 30 og 40 cm bredde. Skapet har hylle nederst, mens man
fritt kan velge hylle eller boks-system på øvre plan.

Trådhylle for oppvaskmiddel mm.
Uttrekkbar, monteres på skapside.

Veggmontert holder for strykejern.

DET ER DET INDRE
SOM TELLER!

Høy Legraskuff m/krydderholder
og høy ramme 24,2 cm

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 skuffeinnredninger 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!
Krydderholder for Legrabox.
I kombiansjon med høy ramme 21,8 cm.

Lav Legraskuff med bestikkinnlegg
og knivholder

Bestikkinnlegg
for Legrabox.
40 cm.

Knivholder for Legrabox.
Med plass til 9 kniver. Kan settes
inn i magnetisk ramme.

Unversalinnlegg.
I grå plast, for Tandembox.
Bredde 80 og 100 cm.

Skillevegg. For
redskapsinnlegg,
grå plast.
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Høy ramme matt grå 21,8 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å
feste på skuffens sider eller mot øvrige
innredning med magnetiske sider.

Høy ramme matt grå 24,2 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å
feste på skuffens sider eller mot øvrige
innredning med magnetiske sider.

Lav ramme matt grå 10 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes
enkelt på skuffens sider eller mot øvrige
innredning med magnetiske sider.

Lav ramme matt grå 20 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes
enkelt på skuffens sider eller mot øvrige
innredning med magnetiske sider.

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

Bestikkinnlegg.
I grå plast, med krydderstativ, for
Tandembox. Bredde 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.

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

Bestikkinnlegg i sort eik.
For Tandemboks. Bredde 50 cm.

Bestikkinnlegg i ask,
Tandembox. Br. 60 cm.

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

Knivblokk i ask.
Passer til redskapsinnsats i ask, i bredde
60, 80 og 100 cm.

Krydderholder i ask.
Passer til redskapsinnsats i ask, i bredde
60, 80 og 100 cm.

Krydderinnlegg.
I grå plast, for Tandemskuff. Br. 40, 50 og
60 cm.

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

Bestikkinnlegg i ask,
Tandembox. Br. 40 cm.

Bestikkinnlegg i ask,
Tandembox. Br. 50 cm.

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

Krydderholder.
For skuff med reling.

Folieholder. Kan kombineres med redskapsinnlegg i metall.

Tallerkenholder.
Kan enkelt tilpasses tallerkenstørrelse.

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

Barnesikring for skuff. Godkjent.

Barnesikring for skapdør. Godkjent.

Ventilasjonsrist i metall. Fåes i rustfri look eller hvit. Justerbar høyde.
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Skap for koketopp. Med lav skuff og beskyttelsesplate i metall. Sikrer avstand
mellom topp og skuff og beskytter toppen
mot berøring under.

Dekklist for utrekkbar front eller helinntegrert oppvaskmaskin for ekstra
bekyttelse mot vannsøl. Finnes i hvit og stål.

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

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

Skap for ovn, med gitterhylle. Plass for
stekebrett.

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

Ventilasjonsrist i plast. Hvit eller alu-look. For montering i sokkel eller mot tak.

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.

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.

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

Perforert redskapside for smarte
oppbevaringsløsninger.
Med den perforerte redskapssiden i
malt utførelse, får du utnyttet plass som
normalt ikke kan brukes til noe. Perfekt for
alle småting og redskap som du trenger
lett tilgjengelig. Redskapssiden monteres
på vegg- eller benkeskapets endesider.

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.

Med de ulike tilbehørene – som hyller i
diverse lengder, kroker og holdere for
skjærebrett og kniver – plasserer du de
tingene du vil ha lett tilgjengelig akkurat
der du vil ha dem. De ulike tilbehørene
festes fra redskapssidens bakside, og du
kan enkelt endre plasseringen på dem.
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Systemhyller
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

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

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

Holder for kreamikkkrukker i ask. Bredde 47,4 cm

Nettbrettholder i ask.

Hyllebrett i sort plast.
Bredde 47,4 cm
Systemhylle dobbel for vegg.
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.

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

Trebrett i ask.
Bredde 47,4 cm

Hylle for tørkepapir/servietter.
Bredde 47,4 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.

Knivblokk i ask.

Urtepotter i sort plast.

Skuff i ask.

Kreamikkkrukker med korklokk.

Hyllebærere. Fåes for vanlige hyller og
glasshyller.

Oppvaskhylle for overskap. Smart, kontinental tradisjon, får oppvasken kjapt unna!

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

Vakre hylleknekter i malt utførelse.
Finnes i to størrelser. Glasskuffer til
oppbevaring av mel, sukker e.l.

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

Vegghylle. 20 alt. 32,5 cm dyp, 2,5 cm tykk. Finert eller malt MDF.

Barkonsoll. Natur-anodisert aluminium. Høyde 170 mm. For bruk sammen med tre- og
laminatbenkeplater.
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Aluminiumsben med plastfot. Regulerbar
fra 158 - 180 mm.

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

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!

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

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

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. Finnes i to utgaver: Singelhvit og multihvit som kan stilles
inn fra gult til helt hvitt lys.

Twist. Praktisk eluttak i flott rustfri design.
Finnes i to utgaver: Med to stikkontakter
og med 1 stikkontakt+1 usb.

Orbit spotlight. Leveres med dekkbrikke
i hvitt og stål. Dimbar. Kan benyttes både
under overskap og på vegg da den ikke
blender. Diameter 10 cm, kabellengde 2
meter.
Spotlight. Liten og stilren
firkantet spotlight for plassering
under overskap eller i vitrineskap. LED.

Led-belysning med
bevegelses-sensor.

Vitrinebelysniing for glasshylle. Monteres med clips som sitter
på belysningen. Lyser både opp og ned.

Sensorstyrt og magnestisk LED-lampe.
For plassering i skap. Lades opp med
micro-USB. 35 cm lang.
Finnes i to utgaver: Singelhvit og multihvit
som kan stilles inn fra gult til helt hvitt lys.

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

LED-list på rull.Kan fås i 2 og 3 meter

