GJØR DET SELV
KJØKKEN GARDEROBE VASKEROM

GJØR DET SELV TIL EN LAVERE PRIS
I denne katalogen finner du den delen av

av Marbodal-sortimentet. Men altså til en lavere

Marbodals modellsortiment som kan leveres

pris. Du får også samme service i butikken, og

flatpakket. I stedet for at vi gjør det, monterer du

kjøkkenet leveres hjem til deg. Studer utvalget

skapene selv. Produktene du kjøper har akkurat

og mulighetene, og ta kontakt med nærmeste

samme kvalitet og samme garantier som resten

forhandler snarest!

SVENSK HÅNDVERK SIDEN 1924
Marbodals historie og erfaring gjenspeiles i alle

Levering hjem til deg

detaljer; skapdører, hengsler, benkeplater, hånd-

Flatpakkede skap, sammen med hvitevarer,

tak. Siden 1924 har generasjon etter generasjon

håndtak og benkeplater – alt du har bestilt –

av kjøkkenbyggere lært seg betydningen av

kommer hjem til deg i en og samme levering

kontinuerlig utforskning av nye muligheter og

uansett hvor i Norge du bor.

uttesting av nye materialer. Vi slutter aldri å lete
etter nye løsninger og utvikle nye kjøkken. Slik

10 års garanti

har det alltid vært, og slik kommer det til å forbli.

Holdbarhet har alltid vært avgjørende for
Marbodal. Vi bygger kjøkken som skal tåle
harde påkjenninger over lang tid. Derfor leveres

Svanemerkede kjøkken

Marbodalkjøkkenet ditt med hele 10 års funk-

For oss som jobber med trevarer er det en selv-

sjonsgaranti på de mest utsatte delene i kjøkkenet,

følge å tenke på miljøet. Derfor er våre kjøkken

som hengsler, dører og skap.

Svanemerkede, noe som betyr at de lever opp
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til strenge krav til en energibesparende og mil-

Personlige kjøkken

jøvennlig produksjonsprosess uten at det går

Marbodal har produsert kvalitetskjøkken i over

ut over funksjonalitet og kvalitet. Også våre

90 år. Likevel våger vi å påstå at det ikke finnes to

MDF-plater, sponplater og limet vi bruker blir

like Marbodalkjøkken i hele Norge. Forklaringen

produsert med både miljø og funksjonalitet

er enkel. I tillegg til alle skapene og dørene våre,

i tankene. For komplett oversikt over våre

gjør vårt store utvalg av tilbehør og materialer det

Svanemerkede modeller se modell-

mulig å blande, variere og tilpasse slik at kjøkkenet

oversikten på side 50 - 51 .

passer til akkurat dine krav og drømmer.
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Kvalitet er mer enn solide skuffer, velskapte
profiler og praktiske funksjonsløsninger.
Kvalitet er også den følelsen som som fyller
deg hver gang du kommer inn i kjøkkenet ditt.
Det gjør du jo hele tiden. Både du og familien
din. Kjøkkenet er blitt hele hjemmets allaktivitetsrom. Da må det være hyggelig der.
Og innbydende. Og funksjonelt. Et sted du
gleder deg til å være – morgen, middag, kveld.
Et slikt kjøkken ønsker vi å lage til deg.
Velkommen inn i Marbodals kjøkkenverden.

KJØKKEN

FOR
GLEDE
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MALEVIK
LYS ALM

Lekker og prisgunstig modell i 16 mm melamin med liggende tremønster. De milde,
organiske flatene innbyr til å bygge volumkjøkken som inneholder store, romslige
innredninger, uten å virke ruvende. Til høyre er en vegg mot tilstøtende rom
utnyttet til innbygd stekeovnsseksjon i høyskap.
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MALEVIK

MØRK ALM

Malevik Mørk i 19 mm melamin har fronter med stående strukturmønster, et
materialvalg som bringer tankene til eksotiske himmelstrøk og som gir deg et
innbydende og inspirerende kulinarisk verksted for spicy matretter fra alle
verdenshjørner. Da hører en vidstrakt kjøkkenøy med barløsning naturlig med.
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ØLAND

KLASSISK HVIT

Rustikt og sjarmerende kjøkken med sporfreste fronter. Karakteristiske detaljer
som klassiske dekorlister og sprossedører i overskap. Og med frittstående kjøkkenøy
får du masse albuerom og plass for storbakst. En liten spisebar i tillegg – så blir dette
hjemmets naturlige samlingssted!
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FORM

KLASSISK HVIT

Har du god plass i kjøkkenet? Bygg deg et skikkelig møterom for samvær og
matglede! Form Klassisk hvit er lys og innbydende, med klassiske rammedører.
Her dandert med koselig sittebenk og herlige arbeidsflater. Sjenerøs kjøkkenøy i
storformat, beregnet på dere som gjerne lager mat sammen. Voksne, barn,
venner – slikt blir det gode måltider av.
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Kjøkkenet er hjemmets hjerte. Et rom der
familier treffes til søndagsmiddag eller til en
kopp kaffe i all hast. Kjøkkenet er et sted for
lekselesing og kveldsarbeid, og for å fatte store
og små beslutninger. Det er perfekt for leker og
selskapsspill. Det passer til den gode samtalen,
de livlige diskusjonene eller til en stunds stille
ettertanke. Det er ganske enkelt et sted med
plass for alle og for livet! Leve kjøkkenet!

PLASS

FOR
ALLE
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EKERØ
EIK

18

Eksklusivt eikekjøkken med slette fronter og mykt fasede kanter. Renlinjet og
moderne kontinental stil med elegant utstråling. Et eksempel på raus og gedigen
kjøkkeninnredning med mye deilig oppbevaringsplass i skuffer og skap.
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VIKEN

KLASSISK HVIT

Vegg-til-vegg-kjøkken? Gulv-til-tak-kjøkken? Begge deler! Ved å utnytte veggflaten
maksimalt, får du et kjøkken som virkelig tar kaka når det gjelder oppbevaringsplass.
Modell Viken med sitt rene, geometriske formspråk og innfelte grep er svært velegnet
for en slik innholdsrik storinnredning. Og i sentrum - en innbydende og praktisk
allfunksjonsnisje med kompakt benkeløsning. Alt på armlengdes avstand, fra
tilberedning til oppvask.
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ASPEKT

KLASSISK HVIT
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Slette hvite malte fronter i elegant, tidløs design. Med en smart barløsning som her,
får du mange fordeler på lite areal: både ekstra skap, supplerende arbeidsflate og en
hyggelig spiseplass.
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Ønsker du deg et kjøkken som innbyr til å gjøre
noe ekstra ut av måltidene?
Marbodals kjøkken er bygd nettopp for å stimulere til glede rundt det å tilberede og nyte mat.
Matlaging må ikke være en kjedelig plikt. Måltidene er noe du skal glede deg til. Komme hjem
med friske råvarer. Organisere arbeidet, gjerne
flere sammen. Hvem skreller poteter i dag? Hva
slags saus skal vi ha? Matlaging er en fantastisk
sosial aktivitet som binder familien sammen.
Eller venner. Resutatet blir velsmakende måltider der alle sitter rundt bordet og nikker til
hverandre og sier mmmmmm. Takk for maten.

SMAKER

SOM
GLEDER

2424
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VINGA

HVIT MATT

Nett og minimalistisk kjøkken med slette, hvite 16 mm melamin fronter. Ved å alternere
med smalere skuffer og underskap, kan du skreddersy et ultrakompakt og nøkternt
brukskjøkken som er lett å tilpasse små arealer, men som samtidig er både praktisk og
innholdsrikt. Matchende avtrekkshette i hvitlakkert utførelse.

26

27

VINGA

MØRK GRÅ

Moderne og linjerent brukskjøkken med slette 16 mm fronter i mørk grå melamin,
her tilpasset en større bolig. Har du et slikt areal til rådighet, får du plass til en fullsize
rettveggsløsning pluss en raus kjøkkenøy sentralt plassert i rommet. For effektiv
tilberedning og anretning, kort vei med oppvasken – og en smart spiseplass for de
enkle måltidene.
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OPPBEVARING &

VASKEROM
Det fine med Marbodals Gjør det selv-system,
er at du kan bruke det til å bygge fast innredning i alle rom! Garderobe, vaskerom
eller barnerom. Skap, reoler, bord og benker.
Samme komponenter brukes over alt. Velg
mellom ulike dørfronter, og se nærmere på
alle smarte detaljer som bidrar til effektiv oppbevaring og innbydende bruksrom.

30

31

VINGA

HVIT MATT
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Marbodals fleksible moduler kan du også bruke som innredning i barnerom.
Vinga Hvit Matt kan varieres i det uendelige, og barna dine får sitt eget deilige rom
for lek og lekser, søvn og hvile.
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VINGA

HVIT MATT

Det finnes de som snubler seg inn og ut av huset i et kaos av yttertøy. Ikke veldig praktisk!
Med Marbodal garderobe forvandler du entréen din til et ryddig depot med oppbevaringsplass for klær og sko og utstyr som skal være lett å finne på vei ut. Her modell Vinga med
slette fronter i melamin, som er slitesterkt, renholdsvennlig – og stilig!
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KNOTTER & HÅNDTAK

Solo hvit. cc 128 mm og 256 mm

Zenith rustfri. lengde 40 mm og 136 mm
Solo rustfri. cc 128 mm og 256 mm

HÅNDTAK

& BENKEPLATER

Zenith 40 mm, rustfri

Oval børstet

Oval antikk-look

Point rustfri

Porselensknott/
rustfri fot

Plastknott hvit

Stål, tre eller porselen, knott eller håndtak?
Kanskje breddetilpassede greplister eller “pushto-open”-løsninger? Alternativene er mange,
men det er jo de små detaljene som bidrar til

Vindel rustfritt, cc 128 mm

å skape en helhet i kjøkkenet. Det gjelder
også benkeplatene. Her kan du velge mellom
materialer som laminat og heltre.
Art rustfritt. cc 128 mm og 192 mm

Tradisjon antikk-look.
cc 96 mm

Tradisjon børstet.
cc 96 mm

T-grep rustfri. cc 128 mm

T-grep rustfri. cc 256 mm

Skålen antikk-look. cc 64 mm
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Skålen børstet. cc 64 mm

Ekstra stilrent med håndtaksløse dører.
Et lett trykk på døren åpner den
(såkalt push-to-open-funksjon).
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LAMINATPLATER

KANTLISTER - LAMINATPLATER

Laminatplater er solide slitere. De kan søles på og brukes i årevis uten at det skjer noe
dramatiskt med dem. De kan tåle opptil 180 o C, men vi anbefaler alltid å benytte underlag
til varme kjeler og panner. Våre innredningsarkitekter har valgt ut et bredt sortiment av
klassiske og moderne mønstre, farger og nyanser som du vil kunne trives med i mange år.
Se på miljøene i denne katalogen og få tips om fine kantlister til laminatplatene.

Det finnes flere alternativer på kantlister for laminatplater,
både i laminat og massivt tre. Se gjennom alle mulighetene
i denne katalogen, så får du tips om flotte kantlister til
laminatplater. Tenk kreativt!

Tenk kreativt. Vi er jo vant til å ha laminatplater på arbeidsbenkene. Men nå
har vi også tynne laminatplater. Den som er 12 mm tykk kan f.eks. brukes som
sprutbeskyttelse på veggen ved komfyr og oppvaskbenk istedet for fliser. Det er
lettstelt, og helhetsinntrykket blir dessuten rolig og smakfullt.

MF 1. 12 og 30 mm.

MF 1 +. 30 mm.

MF 3. 30 mm (eik, svartog hvitbeiset eik).

MF 5. 30 mm (eik,svartog hvitbeiset eik).

MF 31. 30 mm(alu-look).

MF 2. 30 mm.

DOBBELTSIDIG LAMINAT
Hvit 622.

Grå betong 600.

Ferro grafitt 612.

Marmor 619.

Brasil sort 525.

Mørk metall 542.

Champagne 608.

Furu hvit 606.

Du kan også bestille benkeplater med dobbeltsidig laminat,
dvs samme laminat på begge sider. Kan leveres på plater med
kantlist MF1, MF1 +, MF2, MF3 og MF5.

MASSIVE TREPLATER
Massivt tre er varmt og vakker. Marbodals massive treplater leveres enten hardvokset eller oljet.
Tre er mer følsomt enn laminat. 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 overflaten er så mettet at vanndråpene perler
seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen. Målbestilte trebenkeplater finnes i eik og ask.

Zeus antracit 534.

Sort struktur 584.

Sort mokka 597.

Fantasi beige 519.

Bourgogne 613.

Eik blokk 571.

Eik karbon 604.

Delano eik 599.
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Eik . Oljet/hardvokset.

Ask. Hardvokset.

Ask hvitbeiset. Hardvokset.
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KRANER &
OPPVASKBENKER
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 oppvaskkummer
og blandebatterier for alle tenkelige stilarter.
Vil du ha nedfelt eller underlimt vask? Skal
blandebatteriet være nett og smekkert? Eller
stort og praktisk?
Kos deg med de følgende sidene. Her finner du
et utvalg av tilbehør til kjøkkenets våte del.
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KRANER

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

VASKER

For nedfelling og underliming

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

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

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

Intra Frame FR60SH.
595x510 mm. Skapbredde minst 600 mm.
Oppløftsventil og rensesil i den store
vasken og manuell kurvventil i den lille.
Oppvaskmiddelpumpe. Fåes med stor
kum både tll høyre og venstre.

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

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

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

U

U

N U

N U

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

Mora MMIX K2, krom.
Uten avstengning for oppvaskmaskin. Kranhøyde 17,6 cm (14,6 cm
til kranutløpet).
Foto: Mora Armatur

Intra Omnia 600SF
595x510 mm. Skapbredde minst 600 mm.
Kurvventil.

VASKER

N U

Intra Horizon HZD 1120 D.
1120x510 mm. Skapbredde minst 800 mm.
Fåes med kum både tll høyre og venstre.

Intra Horizon HZD 815 SH.
815x510 mm. Skapbredde minst 600 mm.
Fåes med kum både tll høyre og venstre.

N U

N U

N U

Intra VK 44NF
Vaskekar i rustfritt stål for nedfelling i benkeplate.
N

N U

For nedfelling og underliming

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

Intra City80
800x500 mm. Skapbredde minst 500 mm.
Oppløftsventil og oppvaskmiddelpumpe.
Fåes med kum både tll høyre og venstre.

Intra Frame FR97SH.
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Oppløftsventil og rensesil i den store kummen og manuell
kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe. Fåes med
kum både tll høyre og venstre.

Intra Horizon HZ 815 DM.
815x510 mm. Skapbredde minst 800 mm.
N U

Franke ROX 210
Ø 440 mm.
Skapbredde minst 500 mm.
N U

Intra Frame FR97SX.
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm.
Oppløftsventil og rensesil. Oppvaskmiddelpumpe.
Fåes med kum både tll høyre og venstre.

Franke ROX 400
460x400 mm.
Skapbredde minst 500 mm.
N U

Franke ROX 480
540x400 mm.
Skapbredde minst 600 mm.
N U

Franke RBU 400 C
450x450 mm.
Skapbredde minst 500 mm.
N U

Franke BR 300
Ø 330 mm.Skapbredde 400 mm.
N U

N U

N U

N
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= nedfeldt

U

= underlimt
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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
gjør forskjellen. Ta deg tid, tenk igjennom hvordan en dag på kjøkkenet ser ut og hvordan du
ønsker at den skal være på det nye kjøkkenet.
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Håndkleskap. Finnes også uten
håndkleholder. Med plass for brett.

Skap for ovn med gitterhylle.
Plass for stekebrett/langpanne.

Slangeholder for kosteskap.
Sølvfarget trådutførelse. Med praktiske
oppbevaringskurver og håndklekroker.

Bestikkinnlegg i grå plast. Bredde 40, 50 60 og 80 cm. Holder orden på bestikk
og redskap.

Tandemboxskuffer. Fulluttrekk i alle skuffer, doble stålplatesider med innebygd
skinnesystem og 16 mm tykk bunn.Finnes i bredde 40-80 cm. Skuffeskinner til
høye 80 cm skuffer tåler en belastning på 50 kg. Øvrige skuffer har en skinne
som tåler 30 kg.

Rett hjørneskap. Svingbare hyller i
trådutførelse gir mulighet for å utnytte
skapets bredde.

Gitterhylle gryteskap. Lettstelt og
slitesterkt til gryter og stekepanner.
Skapbredde 50 cm.

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

Rett hjørneUnderskap. Elegant løsning
med Le Mans med 2 utsvingbare hyller
gir svært lett tilgang til skapets innhold.
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Avdeler for skuff med reling.
Forbeholdt de store skuffene. Her med
avdeler til f.eks. grytelokk. Bredde 40,
50, 60 og 80 cm.

Gummimatte. Grå matte. Finnes som
tilbehør til våre Tandemboxskuffer, bredde
40, 50, 60 og 80 cm.

HjørneUnderskap. Med karusellhyller. Praktiske trådhyller for kjeler, gryter og
stekepanner m.m.

Kjemikalieskap/førstehjelpskap. Med
godkjent lås for trygg oppbevaring av
medisiner og kjemikalier. Kan monteres i
kosteskap eller overskap.

Dørdemper Soft. Lydløs, dempet lukking av skapdøren. Tilbehør som bores inn i
skapsiden eller monteres i holdere.

Hengsel Med integrert demping.
Standard 107 gr. hengsler leveres
med integrer demping.

Kildesortering 80 cm. Oppvaskbenk med 6 bøtter: 2 stk. 3,3 l + 4 stk. 12 l, hvorav
en med lokk. Dybde 450 mm.

Avfallsbøtter. 2 stk. 10 l, sidemonterte
bøtter med lokk.

Avfallsbøtte. 10 l bøtte med lokk,
festes på skapdøren.

Kildesortering 60 cm . Oppvaskbenkskap med fire bøtter: 1 stk. 3,3 l + 3 stk.
12 l hvor en har lokk. Dybde 450 mm.

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

Kildesorteringsstativ med 2 stk. 15 l.
bøtter, for gulvvmontering i Underskap.
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Over overskap

Aluminiumsfolieholder.
Kan kombineres med redskapsinnlegg
i metall.

Plate for benk- og høyskapbunn.
Tettes ved rørgjennomføring. Pent,
lettstelt og solid. Bredde 60 og 80 cm.

Aluminiumsben med plastfot.
Regulerbart fra 158 til 180 mm.

Under overskap

Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm.
Fåes i eikefinér og klassisk hvit.

Rustfritt ben.
Regulerbart fra 150 til 170 mm.
Folieholder.
Kan kombineres med redskapsinnlegg
i metall.

Tallerkenholder. Kan enkelt tilpasses
tallerkenstørrelse.

Krydderholder for skuff med reling.

Under overskap
Tetningssett for oppvaskbenk.
Avslører lekkasjer og forhindrer vannskader. Inneholder pakninger, tetningsmasse og gjennomføring for oppkobling
av oppvaskmaskin.

Avslutningsskap benk. Skaper en myk
avrunding i en innredning. Finnes også
som overskap.

Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm.
Fåes i eikefinér og klassisk hvit.

Bestikk-redskapsinnlegg.
Med krydderplass, 80 cm.

Lyslist Rett. 54x2420 mm. Fåes i
eikefinér, klassisk hvit malt, grå eik, hvit,
klassisk hvit, kritthvit, lys alm, mørk alm,
mørk grå MFC/melamin.

LYS
I kjøkkenet er en blanding av forskjellige slags lyskilder det ideelle. Praktiske lyslister over arbeidsbenker,
komfyr og kjøkkenøy kompletteres med konsentrert spotlights for stemningens skyld.

Skuffesperre. Enda et eksempel på
godkjent barnesikring.

Dekorside 16 mm. Har en svakt rundet
fram- og bakkant.

Ventilasjonsrist i metall. Finnes i rustfri look eller hvit, justerbar høyde.

Dørsperre. Smart konstruksjon uten
utstikkende detaljer som kan skade.
Godkjent barnesikring.

Sokkel. Tilpasset alle
kjøkkenmodeller og skaptyper.

Ventilasjonsrist i plast. Hvit eller alu-look. Montering i sokkel eller takanslutning.
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Spotlights. LED er den nye trenden innen dekor-spotlights. Ekstremt energibesparende, 20 års levetid med lysene tent 7 timer daglig. LED er også brannsikkert fordi lampene
utvikler minimalt med varme.
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MODELLOVERSIKT

Ekerø klassisk hvit

Ekerø

Aspekt klassisk hvit

Malevik lys alm

Malevik mørk alm

Viken klassisk hvit

Prisgruppe 4. Slett dør i 19 mm hvitmalt MDF med
faset kant. Nærmeste NCS S 0500-N.
Vitrinedør med klart glass. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 8. Slett dør i 21 mm 3-sjikts heltre eik.
Vitrinedør med klart glass. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 2. Slett dør i 16 mm hvitmalt MDF.
Vitrinedør med klart glass.
Nærmeste NCS S 0500-N. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 2. Slett dør i 16 mm melamin med
mønster i lys alm struktur. Vitrinedør med sotet
glass og aluramme. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 4. Slett dør i 19 mm melamin med
mønster i mørk alm struktur. Vitrinedør med sotet
glass og aluramme. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 5. Slett dør i 19 mm hvitmalt MDF
med integrerte grep. Vitrinedør med klart glass.
Nærmeste NCS S 0500-N. Skrog i hvit melamin.

Form klassisk hvit

Vinga mørk grå

Vinga hvit matt

Vinga klassisk hvit

Øland klassisk hvit

Prisgruppe 3. Rammedør i 19 mm hvitmalt MDF.
Nærmeste NCS S 0500-N. Vitrinedør med klart glass.
Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 2. Slett dør i 16 mm melamin, mørk grå.
Nærmeste NCS S 7500-N. Vitrinedør med sotet
glass og aluramme. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 1. Slett dør i 16 mm melamin, kritthvit.
Nærmeste NCS S 0500-N. Vitrinedør med sotet
glass og aluramme. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 1. Slett dør i 16 mm melamin, klassisk hvit.
Nærmeste NCS S 0500-N. Vitrinedør med sotet
glass og aluramme. Skrog i hvit melamin.

Prisgruppe 3. Profilfrest dør i 16 mm hvitmalt MDF.
Nærmeste NCS S 0500-N. Vitrinedør med
sprosser og klart glass. Skrog i hvit melamin.

Utgår sommeren 2020.

Ny fra august 2020.
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PLANLEGG DITT KJØKKEN

Skap over kjøl

Underskap og høyskap

Oppbevaring, matlaging og oppvask er grunnfunksjonene i et kjøkken. Derfor er det viktig
at avstanden mellom kjøl, komfyr og oppvaskbenk er så kort som mulig. På kjøkkenspråket
kalles dette arbeidstriangelet. Her ser du noen gjennomtenkte kjøkkenløsninger som du
kan ha som utgangspunkt når du planlegger kjøkkenet ditt.

Underskap uten
hylle. Kompletteres
med innredning.
B: 20, 30, 40,
50 og 60 cm

Underskap uten
hylle. Kompletteres
med innredning.
B: 80 og100 cm

Hjørneunderskap med
vinkelhylle. Kan byttes
til karusellhylle.
Mål: 90x90 cm

Høyskap med
hylle. Kompletteres
med innredning.
B: 40, 50 og
60 cm

Påbyggingsskap.
B: 40, 50 og
60 cm
H: 25,6 cm

Avslutningsskap.
B: 30 cm

1

2

3

4

Skap over kjøl, B: 60
1 H: 19,6 cm 2 H: 34,8 cm
3 H: 43,6 cm 4 H: 50,0 cm
Skapene kappes og tilpasses ved
montering. Kan eventuelt kompletteres med ventilasjonsrist.

Overskap

Lavt overskap.
B: 60, 80 cm
H: 32 cm

Overskap
med hyller.
B: 30, 40,
50, 60 og
80 cm

Overskap
med hyller.
B: 80 cm

Ventilatorskap
dybde 9,3 cm.
B: 60 mm

Hjørneoverskap
med hyller.
60x60 cm

Dekorskap
med hyller.
B: 20 cm

Avslutningsskap.
Dekorskap
B: 30 cm

Alle skapskrog er Svanemerket og belagt
med hvit melamin. 40 og 80 cm overskap
finnes i tremønstret melamin. Avslutningsskap og 20 cm overskap finnes også i
eik finér og malte varianter. Overskapene
finnes i to høyder, Kontinental (K) og Fullhøyde (F). Bildene viser K-høyden.

Skuffeseksjoner
U-kjøkken
Vær nøye med plassering av oppvaskmaskinen. Den er
ofte i veien når døren er åpen.

Rett kjøkken
Her beveger du deg fram og tilbake langs funksjonene. Vær nøye med at du har riktig slagretning på
kjøleskapdøren!

Parallellkjøkken
Her er det enkelt å bevege seg fra den ene siden til
den andre, men pass på at arbeidsavstanden ikke
blir for trang/smal.

Hylletips! Avslutt med grunne hyller hvis det ikke er
plass til overskap – f.eks. ved vindu eller hjørne.

Skaptips! Hvis rommet er smalt: Spar plass med
overskap i stedet for Underskap på gulvet.

Skuffeseksjon med en
lav og to høye skufffer.
Dempede skinner.
B: 40, 50, 60 og
80 cm

Skuffeseksjon med
tre lave skuffer og
en høy skuff.
Dempede skinner.
B: 40 og 50 cm

OppvaskUnderskap
for kildesortering
med fire eller seks
bøtter.
60 og 80 cm

Tegningen viser spikerslagshøyden, dvs.
hvor høyt du skal feste opphengslistene som
bærer skapene (de mørke markeringene bak
skapene). Plasser overskap i høyde med
høyskap eller 51,4 cm over benkeplaten.

Hjørne
Hjørneløsning

2374 (F)

Front for
hjørne
løsning

Front for hjørneløsning
til over- eller underskap.
2118 (K)

704/960

Foring
(bestilles
separat)

Gesimslist monteres i overkant på overskap.
Passer fint til et kjøkken i klassisk stil.

2320

Selvlukkende, dempede, justerbare hengsler
i to deler. Skrues i forborede hull i skapside
og front.

1900

1414

900
800

Vinkelkjøkken
Unngå å plassere kjøleskapet for nær spiseplassen. Det bør være 1,2 m mellom bordkanten og
kjøleskapet.
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Kjøkken-øy
Koselig hvis man har plass. Øyråd! Kjøkkenøyer
krever god plass. Øya her til høyre trenger 1 - 1,2 m
fri plass helt rundt. Husk også på at det må være
mulig å koble strøm og vann før du bestemmer deg
for en øy med oppvaskkum og komfyr.

166

704

30

514

330
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Lyslist monteres under overskap.
Til både moderne og klassiske kjøkken.

Sokkelløsningen består av sokkelben, sokkelgavl,
sokkelfront og klips. Fronten kappes i ønsket
lengde. Gavl og sokkel monteres enkelt med
klips på sokkelbena.

565
600
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NOTATER
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