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Håndverksarven
Tenk deg at det kom en møbelsnekker hjem 

til deg med et vognlass utvalgte materialer, 

en velfylt verktøykiste og høvelspon i håret. 

Det var omtrent slik Huseby begynte å 

bygge møbelkjøkken i 1974. Før det hadde 

vi drevet med håndverksproduksjon av inn-

redninger siden 1950-tallet og i tillegg vært 

leverandør av møbler og skap for Ekornes 

Fabrikker og kabinetter for Tandberg Radio, 

begge legendariske norske premium-

merkevarer.

     Gjennom innovasjon, produktutvikling og 

høyteknologi har Huseby vokst fra snekker-

verksted til industriell spisskompetanse-

bedrift. Dette har vært en reise fra høvel-

spon til laserpresisjon. Men ennå bygger 

vi kjøkken på skikkelig møbelvis. For oss 

handler alt om lojaliteten til håndverksarven, 

kjærligheten til detaljene, forpliktelsen til 

kvaliteten og respekten for kunden. 
Kåre Huseby
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Signatur
Ekte kjøkkenglede står og faller med kvalite-

ten. Selvfølgelig gjør den det!  Ting som ikke 

fungerer skaper bare  irritasjon, og det bør 

du skånes for. Derfor lages hvert eneste 

Huseby Signatur kjøkken på skikkelig møbel-

vis, basert på de alle beste håndverkstradi-

sjoner. Alle kjøkkenmodellene har skrog i 

ekte trefinér, forseglet med miljøvennlig lakk 

for å sikre maksimal slitestyrke og hindre 

vanninntrengning. 

      Skuffene lages i heltre, oljet bøk og har 

selvinntrekk  og demping. Alle skap leveres 

selvfølgelig også med dørdempere. 

     Med et Huseby Signatur kjøkken får du 

ekte kjøkkenglede i årevis. 



Front i MDF - Her vist i malt ”Helhvit” og ”Jade”.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pris-
tillegg. Den åpne hylleløsningen er spesiallaget.

Timian
Tidløst og klassisk uttrykk. Timian

favner alt! Fra det romantiske og 

nostalgiske til det moderne og 

elegante. Med nesten ubegrensede 

kombinasjonsmuligheter er Timian 

et perfekt fundament for ekte 

kjøkkenglede. 
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Front i MDF - Her i fargelakkert “Bomull”.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et 
pristillegg.

10

Timian
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Koriander
Romantisk, klassisk eller rustikt? 

Det blir hipp som happ. 

      Koriander finner seg til rette i et

 hvert miljø med den største selv-

følgelighet. Enkle speil og diskré 

profiler uttrykker moderne nostalgi. 

Og om litt er kaffen klar...

Fronter i eik med finert fylling - her i 
fargelakkert ”Bomull”.
Leveres i klarlakk eller i 10 standardfarger 
uten pristillegg. Kan også leveres i valgfri 
farge mot et pristillegg.
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Koriander

Fronter med ramme i massiv eik 
og finert eik fylling. Her i beiset 
”Skifergrå” med stålfarget stripe. 
Leveres i klarlakk eller i 10 
standardfarger uten pristillegg. 
Kan også leveres i valgfri farge eller 
et utvalg beisfarger mot pristillegg.
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Fronter i finert eik med innfelt grep i massiv 
eik. Her vist i beisfargen ”Glimmer”.
Leveres i klarlakk, eller i 10 standardfarger
uten pristillegg. Kan også leveres i valgfri farge 
eller i et utvalg beisfarger mot pristillegg.

Vinaigrette
Et moderne kjøkken med et nøk-

ternt formspråk. I Vinaigrette finner 

du minimalismens rene linjer og 

strenge former. Less is more!  
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Persille
Den grepsløse kjøkkenmodellen 

Persille oser av kvalitet og eksklu-

sivitet. Modellens stilrene design 

er perfekt for et flott og enkelt 

kjøkkenliv.

Fronter i 22 mm MDF med integrerte 
grep. Her vist i fargelakkert ”Bomul”.
Leveres i 10 standardfarger uten pris-
tillegg. Kan også leveres i valgfri farge 
mot et pristillegg.



19



20



21

Pesto
Fronter i finert eik med intergrert 

kantlist i massiv eik. Til venstre vist i 

beiset utførelse. Bildet nedenfor viser 

Pesto i børstet, malt utførelse og 

med sort tinktur påført med svampe-

teknikk. Vi kaller den ”Værbitt”.

 Leveres i klarlakk eller i 10 

standardfarger uten pristillegg. 

Kan også leveres i valgfri farge eller 

et utvalg beisfarger mot pristillegg.

Se våre beisfarger på side 48-49.
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Pesto
Her ser du Pesto beiset i fargen 

”Nero natur”, med glans 10. 

Alle skap er utstyrt med ulike 

push-løsninger; noe som gjør 

grep overflødig.
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Kanel
Interiørdesignerens drøm! Enkelt 

og minimalistisk. Fyllingsdører med 

liggende eikefinér gir kjøkkenet 

finesse. En perfekt setting for 

trendy tilbehør, eller rett og slett 

for fri utfoldelse. Livet er herlig!

Fronter med ramme i massiv eik og 
med eik finert fylling. Her vist i farge-
lakkert ”Helhvit”.
Leveres i klarlakk eller i 10 standard-
farger uten pristillegg. Kan også leveres 
i valgfri farge eller et utvalg beisfarger 
mot pristillegg. Se side 48-49.
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Pinje For den kreative er alt mulig! Stilrene

Pinje kan du gjøre så leken og frodig 

du bare vil. Din favorittfarge kan spille

hovedrollen, eller du kan velge en nøy-

tral modell og la tilbehøret sette preg 

på rommet. Vil du være med på leken?
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Fronter i MDF – her i fargelakkert ”Grå skifer” 
kombinert med spesialfarge.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pristillegg.
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Oliven
Et kjøkken til begjær! Vakkert og 

stilrent i form og farger. Avrundede 

fronter på skuffer og skap gir et mykt 

uttrykk på denne ellers så rettlinjede 

modellen. Tror du på kjærlighet ved 

første blikk?

Bildet over viser Oliven i fargen ”Bomull”.

Glatte fronter i MDF med lett faset 
ytterkant. Her vist i fargen ”Kalk grå”.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et 
pristillegg.
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Ingefær
Enkelt, men allikevel særpre-

get. Det er Ingefær. Et stilrent 

og rettlinjet kjøkken med et 

mykt uttrykk, takket være lett 

avrundede fronter. Her opp-

leves diskré genialitet. Ekte 

kjøkkenglede – helt enkelt!
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Glatte fronter i finert eik med lett faset 
ytterkant. Her vist i beisfargen ”Mocca”.
Leveres i klarlakk, samt i 10 standardfarger 
uten pristillegg. Kan også leveres i valgfri 
farge eller i et utvalg beisfarger mot et 
pristillegg.
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Kløver
Landlig enkelhet og sjarm – det er 

Kløver. Med moderne og spennen-

de tilbehør og tidsriktig fargesetting 

kommer de gode, gamle kjøkken-

tradisjonene til sin rett. 

 Godt håndverk. God atmosfære 

og ekte kjøkkenglede!

Fronter i sporfrest MDF med klassisk profil.
Her vist i fargelakkert ”Hvit lin”.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot pristillegg.

Koselig integrert sitteplass på kjøkkenet.
Her kan man slappe av med en god bok eller 
nyte utsikten.
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Muskat

Det enkle er ofte det morsomste! 

Med rene linjer og diskré fyllinger kan 

Muskat bli din arena for frodig utfoldelse. 

Muskats enkle stil tåler å bli lekt med. 

Lek deg til ekte kjøkkenglede!

Fronter i MDF – her i fargelakkert ”Kalk grå”.
Leveres i 10 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pristillegg.
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Rosmarin
Herskapelig! Et eksklusivt kjøkken med stor 

fleksibilitet i funksjon og stil. Spennende 

overflatebehandlinger, gesimslister, søyler 

og glassdører gir mulighet for å skape ekte 

herregårdspreg. Rosmarin er mange hytte-

eieres førstevalg. Velkommen inn!
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Fronter med ramme og fylling i massiv eik. 
Her vist i malt utførelse og med lett slitasje. 
Rosmarin kan leveres i klarlakk eller i 10 
standardfarger uten pristillegg.
Modellen kan også leveres i valgfri farge 
eller et utvalg beisfarger mot et pristillegg.
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Salsa
Fargerik kjøkkenglede innrammet 

i grått og hvitt! Skapt for kreativ 

utfoldelse og inspirasjon. 

      Her kombineres høyglans, rene 

linjer og spennende kontraster i et 

temperamentsfullt møte. Salsa! 

Fronter i høytrykkslaminat med integrert kantlist 
i massiv eik. Her vist i mørk grå høyglans.
Leveres i 19 laminatfarger (hvorav 2 i høyglans).
Kan også leveres med beiset kantlist mot et
pristillegg.
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Balsamico
God design er en estetisk nytelse. 

Nyt Balsamicos rette, moderne linjer 

og eksklusive uttrykk. Gripelister og 

kantlister i heltre eik gir dette kjøkkenet 

karakter. En gourmet verdig! 

Fronter i høytrykkslaminat med integrert kantlist og gripelist i massiv eik. 
Her vist i hvit høyglans. Leveres i 19 laminatfarger (hvorav 2 i høyglans). 
Balsamico kan også leveres med beiset grepslist mot et pristillegg.
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Ja, vi ELSKER 
dette kjøkkenet!

H ils på en familie som stilte 

med helt ekstraordinære 

krav til sitt nye kjøkken. Det handlet 

om matglede. Vinglede. Stemning. 

Trivsel. Atmosfære. Og moderne 

funksjonalitet. Alt dette skulle 

pakkes inn i en klassisk jugendvilla 

med landlig beliggenhet. 

 Valget falt på tradisjons-

modellen Timian fra Huseby. Men 

en villa fra tidlig i forrige århundre 

kan ha litt sære mål når det gjelder 

veggflater, gulvareal, takhøyde, 

avstander mellom hjørner, vinduer 

og dører. Dette var et kjøkken som 

krevde skreddersøm, noe Huseby 

er gode på. 

     Med kundens behov og ideer 

kombinert med forhandlerens 

lange erfaring fra individuelt til-

passede løsninger, ble resultatet 

et kjøkken som ser ut som det 

har hørt til i huset siden det ble 

bygd. Trygt, innbydende og fullt av 

klassisk sjarm. Forskjellen består 

i at hele møbelkjøkkenet rommer 

det ypperste av materialer og 

tekniske løsninger fra 2000-tallet. 

Fra temperert Bosch vinskap og 

helintegrerte komfyrløsninger, til 

vegginnfelt rentbrennende miljø-

ildsted fra Nordpeis og heltreskuffer 

med selvinntrekk og demping.

Dette er et kjøkken som bokstave-

lig talt går på skinner. 

Over benken har familien valgt 
hvite Subway-fliser. Benkeplaten 
i massivtre skaper en fin kontrast 
til de hvite frontene. Veggfargen ellers 
i kjøkkenet heter Delikat, fra Jotun. 

Den som bruker litt ekstra tid sammen 

med kjøkkenkonsulenten hos Huseby, 

får så uendelig mye mer igjen i form av 

plassutnyttelse, praktiske løsninger, 

visuell helhet og ekte kjøkkenglede. 

Det er denne familien et eksempel på.

Foto og styling: Anette & Christian Thorsbye.
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Én ting er funksjonalitet og teknisk 

brilliante løsninger. Det som gir 

kjøkkent personlighet og som bidrar 

til å bygge identitet og særpreg inn 

i en bolig, er utseendet. Designen. 

De visuelle detaljene. Mange andre 

Huseby-modeller kunne passet 

godt til dette spesielle huset. 

At valget falt på Timian, skyldes at 

dette er en modell som reflekterer 

husets egenart på en ekte og sær-

egen måte. Fra profilerte ramtre-

fronter og utsøkte pyntelister til 

overskap med kryssprossede 

glassfelt.

     Vår familie la spesiell vekt på to 

ting: Kjøkkenet skulle ha rikelig med 

flater til matlaging. Alt som hører 

Hvitevarene er fra Miele. Ildstedet i 
moderne stil understreker den her-
skapelige stilen. Peisen heter Tokyo 
og er fra Nordpeis.
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med til kokkelering måtte være 

innen ergonomisk rekkevidde. All 

innredning av skuffer og skap er der-

for nøye planlagt med dette for øye. 

 Og så var det kjøkkenkosen. 

Det å ha selskap under tilberedning 

av det gode måltid. At noen kan 

slenge seg nedpå og være til 

stede. Derfor ble det gjort plass 

til en hyggelig sittebenk under 

vinduet. Selvsagt med praktiske 

skuffer! Dersom du har plass i 

ditt eget kjøkken, er den gode 

gammeldagse kosebrisken ved 

siden av kjøkkenbenken, eller 

som del av en øyløsning, et stort 

pluss for innredningen. Dette 

bare understreker det faktum at 

kjøkkenet i en moderne families 

hverdagsliv, er hjemmets ubestridte 

sone for samvær og fellesskap. 

     

Som tittel i denne artikkelen står 

det “Ja, vi elsker dette kjøkkenet”.  

De gjør jo det, de som bor i huset. 

Samtidig sier ordene noe om at 

Huseby er norsk kvalitet på sitt 

aller beste. Vi er en moderne 

innovasjonsbedrift som har tatt vare 

på håndverkstradisjonen. Det er 

derfor vi kan gi hele 30 års garanti 

på våre møbelkjøkken. 

     Vi gleder oss til å se deg hos 

en av våre forhandlere. Ta med 

deg alle dine drømmer, ønsker og 

behov. Vi har god tro på at vi vil 

klare å komponere et kjøkken som 

også du vil elske. Ingenting ville 

fryde oss mer!

 

   

Klassisk hetteløsning med god lagrings-
plass, og kokebøker lett tilgjengelig.

Koselig sitteplass integrert i kjøkkenet. 
En plass for late dager, med en god bok.

Dette er en bakeglad familie. Da er en god 
benkeplass godt å ha.
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Ditt Signatur-kjøkken skal ha 

atmosfære! Med ulike farger og 

overflatebehandlinger kan du 

skape det uttrykket du liker best. 

”Livet på landet” med patinering 

og lasur, eller urban minimalisme 

med tydelig fargesatte flater. 

Et spennende valg! 
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Grå skifer S 5502-Y

Sober 6303-Y43R

Nøytral grå NCS S 2500-N

Bomull S 0502-YHelhvit S 0500-N

Lys antikk 0802-G98Y Design grå S 1502-YJade 2706-B74G

Hvit lin 1902-Y42R Kalk grå 2903-Y30R

10 malte standardfarger

Her ser du våre 10 standardfarger, 

som til enhver tid oppdateres etter 

trender i tiden. 

 For siste oppdatering og 

korrekt fargegjengivelse bør du se 

fargeprøvene hos din forhandler.

Ønsker du

helt fritt fargevalg?
Foruten de 10 tidsriktige fargene 

vi har plukket ut som standardfarger 

for nesten alle våre modeller, kan 

du mot et pristillegg velge fritt 

fra hele NCS-skalaen.
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Vi nordmenn har nok alltid hatt en kjærlighet til treverk. Derfor er 

beis så viktig i den norske interiørtrenden. Beis og delvis trans-

parente lakktyper fremhever trevirkets naturlige linjer. Struktur gir 

overflaten en vakker dybde. Eikens egenart og treets årringer, som 

gir møbelflatene liv og ”spill”, skal du selvfølgelig få nyte med ditt 

nye Husebykjøkken! 

Valgmuligheter
overflater
Tradisjonsrike overflateteknikker 

holdes i hevd av dyktige hånd-

verkere hos Huseby. Hvert eneste 

kjøkkenelement blir finpusset for 

hånd og kontrollert med et skarpt 

blikk. Fordi mye av overflatebe-

handlingen er håndarbeid, har du 

en unik valgfrihet når det gjelder å 

bestemme over ditt eget kjøkken. 

Modeller
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Fargelakkert (10 standardfarger) Nei • • • • • • • • • • • •
Fargelakkert (valgfri farge NCSS) Ja • • • • • • • • • • • •
Klarlakkert (standard) Nei • • • • • •
Beis Ja • • • • • •
Stålbørstet (fremhever 
trestrukturen)

Ja • • • • • •

Kalket inkl. stålbørsting Ja • • • • • •
Tinktur på fargelakk inkl. 
stålbørsting

Ja • • • • •

1 fargestripe Ja • •
2 fargestriper Ja • •
Høytrykkslaminat* 
(19 standardfarger)

Nei • •

Høytrykkslaminat* 
(19 standardfarger)

Ja • •

* Høyglans mot pristillegg. Gjelder to av laminatfargene
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Nero natur Værbitt med tinktur*

*Værbitt tinktur er egentlig ikke 
en beisfarge men en overflate
behandling bestående av flere 
behandlingsprosesser; blant 
annet stålbørsting, fargelakkering 
og svamping med sort tinktur. 
Plasseringen her, sammen med 
beisfargene har vi valgt fordi 
likheten til disse er tydeligere 
enn til våre malte overflater.

For korrekt fargegjengivelse, 
se fargeprøver hos forhandler.

GråtonetFransk grå Glimmer

SkifergråTinted grå Torv

Bark Hovdebrun Mocca
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Hjørneskuffer. Bredde front 2 x 40 cm 
eller 2 x 50 cm.

Uttrekk for hjørne «Magic Corner» 
med tett bunn og antisklibelegg

Uttrekkbar innredning i krom. Finnes 
også med tett bunn. Bredde 20 og 
30 cm

i s
ku

ffe
r 

og
 s

ka
p

Veien til morgenkaffen går gjennom kjøkkenet. 

Her skal du nyte dagens første kaffekopp. Ja, her 

starter faktisk resten av dagen også. Kjøkkenets 

små og store detaljer og smarte løsninger skal gjøre 

denne starten til en god opplevelse. Ha en fin dag! 
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Praktiske oppbevaringskasser i 
massiv bøk. Passer perfekt for 
plassering i skuffer og skap, eller på 
benken. 

Hendige justerbare tallerkenholdere 
Ø 18-32 cm.

Tallerkenholderne er lett å ta med 
seg, og gjør serveringen enklere.

Praktisk og fleksibel krydderholder 
med håndtak.

Innsats i massiv bøk med plass til 
6 kniver. Plasseres i bestikkinnlegg.

Krydderinnsats i massiv bøk for 
plassering i bestikkinnlegg.

Våre bestikkinnlegg kan leveres fra 
40 cm bredde og helt opp til 100 cm.

Innsats i massiv bøk med kutter i 
rustfritt stål for folie, matpapir og 
plast.

Treskuff med praktisk og fleksibel 
rominndeler.
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Avfall-sorterer for skuff bredde 80 
og 100 cm med 2 store og 2 mindre 
bøtter m/lokk.

Avfall-sorterer for oppvaskskap 
bredde 60 cm med 4 bøtter. 
Kassettløsning hvor fronten er 
montert på sorterer.

Rund avfallsbøtte som følger døren 
ut når den åpnes. Bredde skap 
minimum 40 cm .

Avfall-sorterer for skuff bredde 60 cm 
med 1 stor og 2 mindre bøtter m/
lokk.

Avfall-sorterer uttrekkbar med 2 
bøtter. Skapbredde minimum 30 cm.

Praktisk trapp for plassering i sokkel. 
Leveres med påmontert sokkelfront.

Halvkarusell for hjørne med tett bunn 
og antisklibelegg.

Uttrekk for hjørne «Le Mans» med tett 
bunn og antisklibelegg.

Overskap til benk med sjalusifront i 
stål. Dybde 60 cm. Bredde 60 cm.
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Høyskap med svingbart uttrekk. 
6 kurver med tette bunner. 
Bredde 40 cm.

Høyskap med delt uttrekk hvor 
kurvene følger med ut. 6 kurver med 
tette bunner. Bredde 50 og 60 cm.

Praktisk uttrekkbart strykebrett for 
underskap med 14 cm skuffefront. 
Bredde 40 cm.

Tip-On push til skapdør for et grepfritt 
kjøkken.

Elektrisk åpning/lukking av foldedør 
på overskap.

Tip-On push til skuff for et grepfritt 
kjøkken. 

Elektrisk åpning av skuff. Servodrive. Elektrisk kontakt-blokk for nedfelling i 
benkeplaten. 3 stk kontakter. 
Ø 10 cm. Høyde: 21 cm

Elektrisk backflip for nedfelling i 
benkeplate. 2 stk kontakter + 1 USB 
utgang.

Du finner flere smarte løsninger på huseby.no
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1. Vitrinedør uten sprosser

3. Vitrinedør sprosse C 4. Blyglass A med blå hjørner

2. Vitrinedør sprosse A

gl
as

s 
og

 s
pr

os
se

r Dørene i ditt Husebykjøkken 

er en fryd i seg selv. 

Men flere av modellene 

har en valgrikdom på glass 

og sprosser som du nesten 

ikke kan tro er sann. 

Med eller uten sprosser. 

Klart, frostet, farget glass 

eller blyglass. Skjønner du? 

Det er nesten grenseløst. 

Modellnavn 1 2 3 4

Balsamico

Ingefær

Kanel

Kløver

Koriander

Muskat

Oliven

Persille

Pesto*

Pinje**

Rosmarin

Salsa

Timian

Vinaigrette

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

  *Leveres med Kanel vitrinedør uten sprosser.
**Leveres med Muskat vitrinedør uten sprosser.
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Elegance-serien

Her vist i modell Timian.

Kan også leveres i Kanel,

Koriander, og Muskat.

Leveres som standard med 
klart glass. Pristillegg for sotet 
og matt glass.
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Agil
Huseby Agil er et godt alternativ til vårt

eksklusive Huseby Signatur-konsept.

Konseptet ivaretar Husebys velkjente 

kvalitet.

 I Agil-sortimentet finner du et litt smalere 

modell- og skaputvalg, men det er hele 10 

standardfarger å velge mellom. Skrogene 

er i hvit melamin tilsvarende frontfarge 

bomull. Skapene leveres ferdig sammen-

satte og utstyres med dekksider etter 

behov. Hvitlakkerte stålskuffer med hel-

uttrekk og dører med demping er standard.
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Eris
Eris har et tidløst og klassisk uttrykk som 

aldri går av moten. Modellen favner alt 

fra det romantiske og nostalgiske til det 

moderne og elegante.



59

Fronter i MDF - Her i fargen ”Helhvit”.
Leveres i 10 standardfarger uten pris-
tillegg. Kan også leveres i ønsket farge 
mot pristillegg.
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Integrerte grep på skuffer og dørfronter – en 

trend som har fått godt fotfeste i Norge. Ingen 

knotter eller håndtak forstyrrer linjene i denne 

stilrene modellen. Lek deg med kontraster 

eller skap en gjennomført harmoni!

Front i 22 mm MDF. Leveres i 10 standardfarger, 
se side 79. Kan også leveres i ønsket farge mot 
pristillegg. Her med fargen ”Helhvit” på underskap 
og høyskap. Overskapene er i fargen ”Hvit lin”.

Lyra
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Ceres
Modell Ceres har slette fronter 

med avrundet faset kant, noe som 

tilfører modellen det lille ekstra.

Detaljen uthever linjene på inn-

redningen og gir kjøkkenet et 

mykt og behagelig preg.

Front i 19 mm MDF. Leveres i 10 standard-
farger. Kan også leveres i ønsket farge mot 
pristillegg.
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Orion
Orion er et tidløst og stilrent kjøkken med et unikt og tidsriktig 

uttrykk. Frontene er produsert i MDF og har en enkel og diskret 

profilering som fremhever de stramme linjene. Modellen kan 

leveres i 10 standardfarger. Kan også leveres i ønsket farge 

mot pristillegg. Her vist i fargen ”Bomull”.
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Jupiter
Jupiter er en elegant kjøkkenmodell 

med et velkjent klassisk uttrykk, 

som appellerer til deg som liker 

landlig stil. Frontene er produsert 

i MDF med frest fylling og med en 

rett ytterkant. 

 Modellen kan leveres i 10 

standardfarger. Kan også leveres 

i ønsket farge mot pristillegg.

Her ser du Jupiter med 25 mm omramming i 
malt MDF. Vi kaller det Huseby Arketyp. 
Tilbehøret forsterker denne modellens klassiske 
og elegante uttrykk. Men omrammingen kan 
også brukes på modeller som Orion eller Sirius 
dersom man ønsker et enklere uttrykk eller liker 
retro-stil. Her vist i fargen ”Hvit lin”.
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Sirius
Sirius er en kjøkkenmodell med 

enkle og stramme linjer, som 

kan tilføres mange uttrykk. 

Frontene er produsert i slett 

MDF og med rett ytterkant.
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Modellen kan leveres i 10 standardfarger. 
Her vist i fargene ”Grå skifer” og ”Bomull”.
Kan også leveres i ønsket farge mot pristillegg.
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Tellus
Tellus gir deg følelsen av ekte malt

treverk. Modellen har en delikat malt

overflate med behagelig trestruktur.

Frontene er produsert i MDF ramme

med slett fylling og rett ytterkant.

 Modellen kan leveres i 10 

standardfarger. Kan også leveres i 

ønsket farge mot pristillegg. Her vist 

i fargen ”Hvit lin”.
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Gemini
Gemini er et slitesterkt brukskjøkken med utsøkte 

designkvaliteter. Modellen er produsert i hvit 

høytrykkslaminat og med 2 mm hvit ABS kantlist. 

Et skikkelig brukskjøkken som tåler slag og støt.
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Vela
Kjøkkenmodeller i strukturmelamin er blitt en ”hit” i store deler 

av Europa. Nå gjør denne trenden seg også gjeldende i Norge. 

Vela er produsert i slitesterk melamin med naturtro horisontal

eikestruktur. Overflaten har vi kalt Grey Beige Gladstone Oak. 

Ta gjerne en titt på modellen hos en av våre forhandlere.
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Oppvaskbenk med uttrekkbar 
avfallssortering. Bredde 60 cm.

Benkeskap for integrering av steke- 
ovn. Leveres med praktisk trådskuff 
nederst. Bredde 60 cm.

Benkeskap med dør og to uttrekk-
bare bakker med softclose. Bredde 
40, 50 og 60 cm.

Håndkleskap med uttrekkbar hånd-
kleholder. Gjerne i kombinasjon med 
brett. Bredde 20 cm.

Benkeskap hjørne med sølvfargede 
trådkaruseller. Fungerer utmerket 
som gryteskap. Bredde 90 x 90 cm.

Huseby har lang erfaring med å tilpasse kjøkkenet 

etter kundens bruksmønster, samtidig som vi gjør 

en del kreative grep for å gi deg gode og funksjon-

elle kjøkkenløsninger. Her finner du noen av mulig-

hetene vi kan tilby. Du finner flere smarte løsninger 

på huseby.no



77

Gryteskap med to uttrekkbare rister 
i sølvfarget tråd. Bredde 40, 50 og 
60 cm.

Overskap for hjørne og vitrineskap 
med glasshyller. Glassdørene leveres 
med klart glass.

Overskap med horisontalt delt 
dør og Aventos HF klaffsystem. 
Bredde 50, 60 og 80 cm.

Benkeskap med løftebeslag for 
kjøkkenmaskin. Bredde 40 og 50 cm.

Benkeskap med to kolonialskuffer 
og en skuff høyde 14 cm øverst. 
Kan også brukes som gryteskuffer. 
Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Benkeskap med dør og to uttrekk-
bare bakker med softclose. Praktisk 
f.eks ved oppbevaring av gryter og 
panner. Bredde 40, 50 og 60 cm.

Skuffeseksjon med 4 skuffer leveres 
standard med bestikkinnlegg i mørk 
grå hardplast. Leveres også som løst 
tilbehør. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Gummimatte for stålskuff og bakke 
i mørk grå utførelse. Meget praktisk 
som underlag i gryte- og kolonialskuf-
fer. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Hjørneskap med ”Le Mans” uttrekks-
enhet. En stilig og praktisk hjørne-
løsning.

Du finner flere smarte løsninger på huseby.no
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Grå skifer S 5502-Y

Sober 6303-Y43R

Nøytral grå NCS S 2500-N

Bomull S 0502-YHelhvit S 0500-N

Lys antikk 0802-G98Y Design grå S 1502-YJade 2706-B74G

Hvit lin 1902-Y42R Kalk grå 2903-Y30R

10 malte standardfarger

Her ser du våre 10 standardfarger, 

som til enhver tid oppdateres etter 

trender i tiden. 

 For siste oppdatering og korrekt 

fargegjengivelse bør du se farge-

prøvene hos din forhandler.

Ønsker du
helt fritt fargevalg?

Foruten de 10 tidsriktige fargene 

vi har plukket ut som standardfarger 

for nesten alle våre modeller, kan 

du mot et pristillegg velge fritt 

fra hele NCS-skalaen.
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444. cc 64 mm. 442. cc 64 mm.

217. cc 64 mm. 207. cc 64 mm.

123. 39 x 29 mm.

223. 39 x 29 mm.

204. 23 x 23 mm.

203. 23 x 23 mm.

213. 20 x 50 mm.

212. 20 x 50 mm.

226. Ø 30 mm.

732. Ø 32 mm.

730. Ø 32 mm.     

731. Ø 32 mm.

Som et smykke kan knotter og håndtak gi personlighet til ditt kjøkken. 

Nostalgisk, futuristisk eller rett og slett bare praktisk. Det kommer 

an på hvem du er. Og heldigvis er utvalget som et velfylt smykkeskrin. 

Velg og vrak. Se flere håndtak på huseby.no. God fornøyelse!

210. Ø 30 mm.

211. Ø 30 mm.

208. Ø 35 mm.

216. 40 mm.

206. 40 mm.

700. Ø 25 mm.

701. Ø 25 mm.

6. 33 x 24 mm.

5. Ø 25 mm. 4. Ø 33 mm.

319. Ø 37 mm.
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373. cc 96 mm.

227. cc 128 mm. 214. cc 128 mm.

800. cc 160 mm.

351. cc 224 mm.    

771. cc 128 mm.          770. cc 128 mm.

218. cc 128 mm.

790. cc 160 mm.

3. cc 128 mm.

225. cc 128 mm. 224. cc 128 mm.

761. cc 160 mm.

215. cc 128 mm.              780. cc 128 mm. 

321. cc 128 mm.

631 - 636. cc 128, 160, 192, 292, 
392, 492 mm.

621 - 627. cc 128, 160, 242, 342, 
442, 642 og 842 mm. 

219. cc 320 mm. 
221. cc 160 mm.

611 - 615. cc 128, 192, 292, 392 
og 492 mm.

220. cc 320 mm. 
222. cc 160 mm.

2. cc 128 mm.

601 - 605. cc 128, 160, 260, 360 
og 460 mm. (Total lengde er 80 mm 
lenger enn cc-avstandene.)

81



82

b
en

ke
p

la
te

r Benkeplater spiller en stor 

rolle i kjøkkenet og bør derfor 

være en viktig del av planleg-

gingen. Hos Huseby kan du 

velge mellom en lang rekke 

utførelser; heltre, høytrykks-

laminat, granitt eller kompo-

sitt. 
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Kjøkkenvasken skal gjerne matche 

designen i resten av kjøkkenet. 

Enten man velger tradisjonell vask 

for nedfelling, underlimt- eller 

planlimt løsning. Dagens kjøkken-

vasker er tilpasset dine spesifikke 

behov og finnes i mange forskjellige 

design.

Underlimt vask - førstevalget 

for de fleste.

Når vasken underlimes, får du en 

tett overgang mellom benk og vask, 

uten nivåforskjell. Lett å holde ren, 

lekkert å se på og perfekt tilpasset 

uansett vaskens form og benkepla-

tens materiale. Som hånd i hanske!
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Her kan du se hvilke høyder og dybder våre kjøkken-

skap kan leveres i som standard. Samt anvisning for 

plassering av spikerslag.
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Spikerslag
Plassering av spikerslag i 
vegg for totalhøyde 
2100 og 2325 mm er felles.

Fra gulv til senter av spikerslag:
Benkeskap: 815 mm. 
Høyskap og overskap: 
1440 og 2045 mm.

Spikerslaget bør være 
av massivt tre 
og minimum 
148x36 mm.
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Agil

Signatur
Spikerslag
Fra gulv til senter spikerslag 
på skaphøyde  2100 mm: 
800, 1450, 2000 mm. 

Fra gulv til senter spikerslag 
på skaphøyde 2325 mm:  
800, 1450, 2250 mm.

Spikerslaget bør være av 
massivt tre og minimum 
148x36 mm.

Totalhøyde 2100 mm.                                                       Totalhøyde 2325 mm.  
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Fronter

• Fronter produseres i eik, MDF

 (Medium Density Fiber) eller i

 høytrykkslaminat.

•  I tillegg produseres modell-

 uavhengige fronter som   

 sjalusidører i stål-look.

                                                          

Skrog

• Kjerne av beste møbelspon.

• Trefinér på begge sider og kant-

 list på topp, bunn, hyller og sider.

• 5 strøk miljøvennlig lakk.

• Alle synlige kanter følger samme 

 farge som fronten.

                                                          

Skap

• Hengslet med ”snap-on-hengsel” 

 med 110 graders åpningsvinkel.

•  Dempere på alle dører. Skjult  

 inne i hengselet.

• Leveres ferdig montert med for-

 håndsjusterte dører (unntak er 

 store hjørneskap som leveres 

 flatpakket).

                                                          

Skuffer/bakker

•  Alle skuffer og bakker er laget i 

 heltre, oljet bøk (unntak er 

 skuffer i oppvaskbenk).

•  Teleskopskinner med heluttrekk 

 og selvinntrekk de siste 

 centimeterne.

•  Eksklusiv dempefunksjon som 

 standard.

                                                          

Innredninger

• Innredningselementer til skuffer 

 og skap i heltre bøk. 

 Trådinnredninger i krom.

•  Kolonial- og gryteskuffer med 

 antisklimatte.

•  Det finnes flere smarte og funk-

 sjonelle innredningssystemer

 for disse skuffene.

                                                          

Glassdører

• Innlisting av glass på skikkelig

 håndverksvis med gjærede trelist-

 er (gjelder de fleste modellene).

•  Sprosser blir frest i heltre, kappet 

 og tilpasset hver eneste dør før

 sammensetning og montering 

 på dørramme.

                                                          

Generelt

Velger du et Signatur kjøkken fra 

Huseby, slipper du ekstra dekksider 

der skrogsiden skal være synlig. På 

et Signatur-kjøkken er nemlig synlige 

sider en del av skapet, og dette gir 

et meget profesjonelt og enhetlig 

utseende på et møbelkjøkken.

Alle seksjoner leveres ferdig sam-

mensatt og forsvarlig emballert,

for å sikre en skadefri transport helt

fram til kunde. Store hjørneskap 

leveres flatpakket.

                                                          

Forbehold

Treverk er et levende materiale hvor

det kan fremkomme avvik i farger

og struktur. Det skjer dessuten en

naturlig forandring av materialet

over tid. Huseby tar forbehold om

eventuelle avvik i gjengivelse av

tresorter og overflater/farger i kata-

logen og kan henvise til prøver som

kan sees hos Huseby-forhandleren.

Det tas også forbehold om trykkfeil

og eventuelle endringer i sortiment.
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Skrog

Hvit melaminbelagt spon med 

0,8 mm hvit ABS forkantlist. 

Sider, bunner, tak, hyller og 

«sammenholdende» hyller av 

16 mm melaminbelagt spon i hvit 

utførelse.

Dekksider malt

16 mm MDF med lett profilert 

forkant. Malt forkant og to sider.

Støttesider og benkevanger 

malt

16 mm melaminbelagt spon med 

0,8 mm forkantlist. Malt forkant og 

to sider.

Sokler malt

Front- og endestykke sokkel i 

16 mm melaminbelagt spon. Malt 

én side. Frontstykke sokkel kant-

listet på én langkant. Endestykke 

sokkel kantlistet på forkant. 

Monteringslist sokkel mot bakvegg 

er i behandlet spon eller spon be-

lagt med melamin. Tykkelse 16 mm.

Foringer malt

Foringer leveres i 16 mm melamin-

belagt spon malt èn side.

Gesims- og lyslister malt

Profilerte gesims- og lyslister om-

mantlet materiale (MDF) malt.

Lyslist rett bredde 16 mm er i spon

og belagt med melamin og malt.

Takavslutninger malt 

16 mm melaminbelagt spon med

0,8 mm kantlist. Malt én side. 

Takavslutning høyde 150 mm kant-

listes på én langside. Takavslutning 

høyde 350 mm kantlistes på to 

langsider.

Hengsler 

Hengslene er skjult og laget i hel-

metall. Hengslene har justerings-

muligheter i alle tre retninger og

kan åpnes 110 grader. Hengslene

har innebygget lukkemekanisme. 

Til noen spesielle seksjoner benyt-

tes hengsler med andre åpnings-

vinkler. Hengslene er av såkalt 

snap-on typen. Dørene kan enkelt 

frigjøres fra skapet uten bruk av 

verktøy.

Stålskuff Tandembox Antaro

Skuffer med sider og bakstykke av

hvite, epoxylakkerte stålplater, med

bunnplate i 16 mm hvit melamin-

belagt sponplate. Skuffesidene er

”doble” og skjuler skinnene. 

Skuffene har heluttrekk. Skuffer 

med fronter med høyde 283 mm 

har justerbare relingstenger over 

skuffesidene. Alle Tandembox-

skuffene leveres med demping. 

Vektbelastning maks 30 kg.

Sokkelben høyde 150 mm 

Benyttes ved standard benkehøyde

900 mm. Kan justeres fra 100 til 

170 mm. Produsert i svart hard-

plast. Leveres med klips.

Agil

Mer detaljert informasjon om vår garanti-
ordning finner du i garantibeviset som følger 
ditt nye kjøkken fra Huseby.

30 ÅRS 
GARANTI 

Ved å velge et kvalitetskjøkken fra 

Huseby får du garantier som strek-

ker seg langt utover gjeldende gren-

ser for kjøpsloven. Kjøpsloven setter 

fristen til 5 år fra leveringsdato. 

På kjøkken fra Huseby får du hele 

30 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Garantien dekker:

• Produksjonsfeil

• Funksjonssvikt i bevegelige deler i

skap og skuffeinnredninger begren-

set til hengsler og skinner. For øvrige

bevegelige deler henvises det til

produsentens garantiordninger.

Enkelt og greit:

Feil eller mangler som omfattes av

garantien blir via forhandleren kost-

nadsfritt reparert eller skiftet i inntil 

30 år fra leveringsdato. Forutset-

ningen er at kjøkkeninnredningen 

er forskriftsmessig satt opp etter 

Husebys og underleverandørenes 

monteringsanvisninger.

Ditt nye 
Signatur kjøkken 

fra HuSeby

Forhandler

Kunde

Modell

Kjøkkennr.

Dato

For Huseby AS: Vidar Nygård, daglig leder. garanti
beviS

Huseby AS. Postboks 142, 3177 Våle.
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bad
Våre kunder har forskjellig smak. Det vet vi 

gjennom mer enn 45 år som produsent av 

innredninger til norske hjem. Huseby har 

derfor satt sammen et bredt sortiment av 

baderomsmøbler. Her finner du alt fra 

stilrene spa-inspirerte kombinasjoner til 

klassiske baderomsløsninger.

 Vi tilbyr baderomsinnredninger i flere 

prisklasser. Alt avhenger av størrelsen på 

badet, hvilken front eller servantløsning 

du velger og hvordan du innreder med skap 

og skuffer. La oss skreddersy baderommet 

ditt etter smak, behov og bruksmønster. 

89
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Sirius
Baderomsmodellen Sirius har et 

enkelt og stramt uttrykk, som kan 

være med på å understreke spa-

følelsen. Frontene er produsert i 

slett MDF og med rett ytterkant.

Her har vi utstyrt alle skuffer med 

Tip-on pushløsning for ikke å 

forstyrre de rene linjene.

Sirius kan leveres i 10 standardfarger.
Her vist i fargen ”Helhvit”.
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Jupiter
Jupiter er en elegant baderoms-

modell med et velkjent klassisk 

uttrykk. Modellen appellerer til 

deg som liker den landlige stilen. 

Frontene er produsert i MDF med 

frest fylling og med rett ytterkant.

Modellen kan leveres i 10 standardfarger.
Her vist i fargen ”Hvit lin”, med heldekkende 
hvit vask og grepsløse speilskap.
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Ceres
Modell Ceres har slette fronter med 

avrundet faset ytterkant, noe som 

tilfører modellen et mykt uttrykk, 

og gir badet karakter.

 Ceres  gir deg gode muligheter 

til å skape stemningsfulle kon-

traster mot vegger, gulv og øvrig 

baderomsutstyr.

Modellen er produsert i 19 mm malt MDF 
og kan leveres i 10 standardfarger.
Her vist i fargen ”Grå skifer”.
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Skrog

Standard skrog er i hvit melamin-

belagt spon med 0,8 mm hvit ABS 

forkantlist.  Sider, bunner, tak, hyller 

og «sammenholdende» hyller i 

16 mm melaminbelagt spon i hvit 

utførelse.

Fargelakkerte skrog

Skrogene kan leveres fargelakkert 

(helmalt) mot et pristillegg.

Fronter

Huseby baderomsmøbler leveres 

i AGIL-modellene Sirius, Jupiter, 

Lyra, Ceres, Eris og Orion. Mo-

dellene er produsert i MDF og er 

overflatebehandlet med slitesterk 

tokomponent industrimaling. Velg 

mellom 10 standardfarger uten 

pristillegg. Se oversikt side 79.

Hengsler

Hengslene er skjult og laget i hel-

metall. Hengslene har justerings-

muligheter i alle tre retninger og kan 

åpnes 110 grader. Hengslene har 

innebygget lukkemekanisme. 

Til noen spesielle seksjoner benyt-

tes hengsler med andre åpnings- 

vinkler. Hengslene er av såkalt 

snap-on type. Dørene kan derfor 

enkelt frigjøres fra skapet uten bruk 

av verktøy. Hengsler på speilskap 

har åpningsgrad 125 grader.

Stålskuff Tandembox Antaro

Skuffer med sider og bakstykke av 

epoxylakkerte stålplater og med 

bunnplate i 16 mm hvit melamin-

belagt sponplate. Skuffesidene er 

”doble” og skjuler skinnene. 

Skuffene har heluttrekk. Skuffer 

med fronter med høyde 283 mm 

har justerbare relingstenger over 

skuffesidene. Alle Tandembox-

skuffene leveres med demping. 

Vektbelastning maks 30 kg.

Stålbakker Tandembox Antaro

Bakker med sider og bakstykke av 

epoxylakkerte stålplater og med 

16 mm hvit melaminbelagt spon-

plate som bunn. Skuffesidene 

er ”doble” og skjuler skinnene. 

Skuffene har heluttrekk. Alle 

Tandembox-skuffer leveres med 

demping. Vektbelastning 30 kg.

Huseby bad

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i sortimentet

Knotter og håndtak

Knotter og håndtak bestilles sepa-

rat. Håndtak leveres i forskjellige 

lengder. Se oversikt s. 80-81. 

Plassering av baderoms-

innredning

Huseby baderomsinnredning an-

befales plassert i våtromssone 3. 

Dersom du velger å plassere inn-

redningen nærmere dusjhodet, skal 

det være et fysisk skille mellom 

dette og innredningen som f.eks. 

dusjvegg, glassbygger stein etc. 

Skillet skal gå helt ned til gulvet og 

ha en høyde på minimum 225 cm.

5 års garanti mot fabrikasjons-

feil og 10 års funksjonsgaranti 

på bad som er ferdig overflate-

behandlet fra fabrikk. Det for-

utsettes at monterings- og 

vedlikeholdsveiledning er fulgt.

Ventilasjon og påvirkning

VIKTIG!  Sørg for god ventilering 

av rommet. Vi viser til kravene 

til ventilasjon av baderom som 

er beskrevet i tekniske forskrifter 

til plan- og bygningsloven. Unngå 

direkte vannsprut på møblene. 

Det skal monteres fysisk skille 

mellom dusjen og baderoms-

møblene. Tørk av såperester og 

vannsøl, for å unngå lakkskader.

Kontroller jevnlig at rør og  

koplinger ikke lekker, spesielt 

inne i skapene.

GARANTI 
 

321

Fysisk, fast skille 
i høyde 225 cm
dersom innredning
plasseres i sone 2.

60 cm60 cm
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våre samarbeidspartnere:

vi takker:
Foto:  Frode Larsen, Sigbjørn Lenes, Getty Images, Folio

Styling: Magenta Interiørarkitekter AS

  Veggmaleri side 25 og 65: Aashild Nitter

3D:  Cadesign Form AS

Grafisk design og produksjon: Besserschnitt reklamebyrå

Trykk:  RKGrafisk AS

Huseby har et nært og godt samarbeid med kjente kvalitetsleverandører 

innenfor produktområder som hvitevarer, benkeplater, kjøkkenvasker og 

ventilasjon.  

HVITEVARER / VENTILASJON BENKEPLATER

KJØKKENVASKER
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