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Vi er stolte over å kunne tilby deg alle disse spennende
kjøkken, bad og garderobene som du finner i denne katalogen. Felles for dem alle er at det er høykvalitetsprodukter produsert på vår egen danske fabrikk.
Og det er en fabrikk med stolte kjøkkentradisjoner helt
siden begynnelsen av 1970-tallet.
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Vår erfaring og de råvarene som vi benytter i produksjonen, gir oss en fantastisk selvtillit, som vi gjerne vil dele
med deg. Derfor gir vi 30 års garanti mot produksjonsfeil
på alle våre skuffer, hengsler, fronter og skap. Vi står
inne for våre produkter.

Vi vil ønske deg god fornøyelse med katalogen, og husk
at du kan kombinere det meste på tvers av stil, farger
og prisnivå.
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Du bestemmer selv om kjøkkenet ditt skal leveres i ferdigmonterte elementer fra vår fabrikk, eller om du foretrekker å sette det hele sammen selv ved hjelp av gode
og lett forståelige monteringsanvisninger. I butikken gir
vi råd om hva som vil være best i din situasjon.
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En handel hos nettoline
er noe du garantert alltid vil sette pris på
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Paris mørk grå / Tirano eik natur
Kombinasjonen av farger og materialer setter sitt preg på innredningen av boligen.
Her er kjøkkenet innredet med mørkegrå malte fronter kombinert med åpne reoler i eik.
Det er valgt en 30 mm benkeplate i heltre hvitoljet eik med underlimt vask.
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Nice grå
Nostalgiske kjøkken som kombinerer de romantiske paneldørene og vitrinene med
moderne funksjonalitet. Takhøyden er utnyttet til fulle – både ved benkeskapene med
glassvitrine og over side-by-side kjøl/frys-arrangementet.
De høye skapene avsluttes vakkert med en lyslist opp mot taket.
Legg merke til de 9 små skuffene som gir en fantastisk orden og oversiktlighet.
Under innbyggingsovnen er det oppbevaringsplass til bakeplater med mer.
Benkeplaten er 40 mm heltre gråoljet ask.
4

Plassen under ovnen utnyttes til en
praktisk skuff med softclose, hvor
bakeplater, rister med mer kan
oppbevares.

Flere smale skuffer gir fantastisk
orden og oversikt. Samtidig gir det et
nostalgisk uttrykk med assosiasjoner
til historiske kjøpmannsdisker.
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Venezia stone ash / hvit
Moderne kjøkken hvor gråtonet ask er kombinert med matt hvit. Kjøkkenet er designet
med fokus på ubrutte linjer hvor det er to dype skuffer i stedet for de tradisjonelle 3 eller
4 rekkene med skuffer. Funksjonaliteten er fortsatt helt topp, fordi det skjuler seg en
innvendig skuff i den øverste skufferekken.
Benkeplaten er en 20 mm hvit solidcolor laminatbenkeplate med solidcolor-kant.
Det gjennomfargede laminatet er utrolig slitesterkt, slik at det bevarer sin hvite farge år etter år.
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Bak øverste skuff kan det monteres en
innvendig skuff, slik at funksjonaliteten med
3 skuffer bevares i det flotte designet med
2 skuffer.

Store og dype skuffer kan organiseres smart med
forskjellige inndelinger eller innsatser.
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Frame med TouchMotion
Den smale rammen rundt hver enkelt front skaper en illusjon om 50- og 60-tallets håndlagde kjøkken med rammer rundt alle skuffer og skapdører. Det er likevel toppmoderne
funksjonalisme med dype skuffer og fullstendig utnyttelse av all plass som karakteriserer
dette luksuriøse kjøkkenet.
Frame er her vist med TouchMotion, en grebsløs og praktisk løsning, hvor du både åbner
og lukker skuffer og skabe med et enkelt let tryk. TouchMotion giver køkkenet et flot minimalistisk look.
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Kanten rundt fronten danner en
synlig og skarpt markert ramme,
uten at det går med unødig plass
til treramme.

Alle vasker kan leveres
underlimte, og det gir en
praktisk og hygienisk
benkeplate uten kanter.

Der finnes en lang rekke
innredningsmuligheter til hjørneskap hvor det kan være vanskelig
å utnytte plassen.
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Nice hvit
Et stort og fantastisk bondekjøkken. Her har det vært
plass til å gjennomføre
opplevelsen fullt ut.
Alle elementer er vakkert
innrammet av pilastre,
slik at det håndbygde
inntrykket er bevart.
Benkeplaten er en 30 mm
massiv europeisk valnøtt med
underlimt vask.

Vione hvit
Et funksjonelt kjøkken med mange skuffer.
Døren er lakkert og med rett kant. Kjøkkenet
er innredet med lave høyskap og lave overskap
som gir et luftig inntrykk.
Benkeplaten er 30 mm laminat med en antrasitt
silgranit vask.
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Paris hvit
Moderne kjøkken med matt hvit lakkering og brede håndtak som kombinerer
minimalistisk design og praktisk bruk.
20 mm komposittbenkeplate med underlimt sort silgranitvask i dobbel bredde
gir masse arbeidsplass i kjøkkenet.
Innbygde sjalusiskapene gir lett tilgjengelige oppbevaringsmuligheter.
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Paris-serien leveres i 8 forskjellige farger. Fargevariantene gir uendelig mange
fantastiske kombinasjonsmuligheter i forhold til det øvrige sortimentet
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Venezia hvit
Et fantastisk flott håndtaksfritt kjøkken i matt hvit
lakkering. Det skal godt gjøres å skape et mer stilrent
kjøkken, hvor gripelistene er frest ut i frontene og
dermed lakkert sammen med disse.
Dører og skuffeseksjoner er like, og dermed er alle
linjer i Venezia-kjøkkenet ubrutte.
Dette luksuriøse kjøkkenet er montert med 20 mm
granittbenkeplate med ilagt silgranitvask og gasskokesone.

De integrerte hvitevarene – her
en oppvaskmaskin – gir et stilrent design til kjøkkenet.

Venezia høyglans
Stort åpent kjøkken hvor husets arkitektur er
utnyttet til fulle. Oppbevaring gitt høy prioritert,
og det går også igjen i kjøkkenet, hvor det er
valgt overskap i hele kjøkkenbenkens lengde.

Et smalt uttreksskap ved siden
av vasken er både praktisk og
ergonomisk med høytplasserte
avfalsspann.

Legg merke til den brede barløsningen mellom
kjøkkenet og spiseplassen, som skaper en flott
sammenheng i rommet.
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Riva hvit
De rene linjene i dette håndtaksfrie kjøkkenet skaper et moderne
minimalistisk design. Her er det valgt hvite bakplater ved gripelistene,
slik at fronten er ubrutt hvit. Kontrasten i kjøkkenet skapes ved hjelp av
benkeplaten, ovnen og ventilatorhetten.
Dette kjøkkenet er montert med 40 mm heltre benkeplate.
Legg merke til at både kjøleskap, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn er
skjult.
16

Riva serien leveres i 3 forskjellige varianter
– den fås med hvite, stål eller sorte bakplater.

Det er lett og uhindret adgang til
mikrobølgeovnen som er plassert i
skapet over kjøkkenets ovn.

Sokkelskuffene gir mulighet for
å utnytte overskytende plass til
ekstra oppbevaring.

Massive trekasser med fingerskjøtede hjørner letter innredningen.

Høyskapsuttrekket gir god utnyttelse av skapet og en
fantastisk god oversikt.
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Tirano sort

Capri høyglans

Et lekkert kjøkken med en meget god innredning som gir mange muligheter.

Til dette kjøkken er det valgt helt enkle hvite fronter med
høyglansede overflater.

Den dype benkeplaten gir en stor arbeidsplass og samtidig også en sentral
plassering av en spiseplass for to personer.

Den svært ordinære oppstillingen får et snev av urbanitet
gjennom de blanke overflatene.

Oppsettet gir god skapplass og alt er samlet på et lite område.
Grepene har et lekkert utseende, er praktiske, og dekker hele kanten av
døren.
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Topphengslete dører gir god komfort og lett
tilgjengelighet i høytplasserte skap.

Til dette kjøkken er det valgt en 20 mm mørk laminatbenkeplate med rette kanter.

Et sjalusiskap plassert mellom benkeplaten og overskapene gir en praktisk
oppbevaringsmulighet.
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Basic nature
med Click Cubes
Her får du virkelig mye kjøkken for pengene!
Basic nature er et moderne og praktisk kjøkken i
stilsikker naturlig trelook. Trestrukturen
kommer til sin fulle rett når det er montert
Formia gripelister i stedet for vanlige
kjøkkengrep.
Detaljen med kun å ha to dype skuffer kombinert
med innvendige skuffer bidrar vesentlig til det
stilrene designet.
Legg merke til at overskapene og de høye skapene er utført i ekstra høyde, slik at de går helt
opp til taket. Dermed utnyttes plassen optimalt.
Det meget stilrene kjøkkenet krydres med 7
Click Cubes i hvite, gule, lime, sorte og turkis
farger, som er montert i asymmetrisk mønster
på sideveggen.

Tirano eik natur
Eik er en klassiker innen kjøkken og møbel
design. Den karakteristiske strukturen og
fargespillet i treet har aldri sluttet å fasinere.
Legg merke til overskapene over vasken.
Her er det valgt en kombinasjon av topphengslete Tirano eik og aluminiumsvitriner, som
gir kjøkkenet en letthet.
Frontene har en merkbar trestruktur.
Dette kjøkken ble levert med en 30 mm
laminatbenkeplate med underlimt stålvask.

20

21

Tirano grå eik
I dette kjøkkenet utnyttes plassen optimalt.
Selv om det er skap fra gulv til tak gir innredningen med alu-vitrineskap et lett utseende til kjøkkenet.
Den enkle stålgrepene fremhever de stilrene linjene i innredningen.
Det er valgt gråtonede fronter med eikestruktur.
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Store og dype skuffer kan organiseres smart med forskjellige
inndelinger eller innsatser.

Et praktisk avfallsuttrekk gjør
den daglige avfallssorteringen
enkel.
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Trento hvit /
Stecca
Et fantastisk spennende kjøkken som lever
opp til både designet og kvaliteten i moderne og
veldesignede hus.
Øya med vask er kledd med Stecca fronter i
massiv eik, som danner en fin kontrast til det
ellers hvite kjøkkenet.
Stecca frontene matcher den svært
utradisjonelle løsningen i kokenisjen, hvor
veggene er bekledd med hvittonede
gulvplanker. Kuben med de fire overskapene blir
et selvstendig designelement mot
bakgrunnen.
I nisjen med høyskapsarrangementet er skapene
flott integrert i veggen. Ovnen er løftet opp i
arbeidshøyde og bryter flott de hvite frontene.
Benkeplaten er en rettvinklet 30 mm laminatbenkeplate som matcher soklene, ovnen og
Trendline-håndtakene.

Innvendig skuff gir mulighet for et
mere stilrent kjøkken.

Tirano hvit
Moderne hvitt kjøkken med trestruktur, som gir
et svært stilrent kjøkken et snev av naturlige
materialer.
Legg merke til de 100 cm brede skuffeseksjonene som gir utrolig mye oppbevaringsplass.
Kjøkkenet er montert med en 30 mm rettvinklet
mørk laminatbenkeplate med en underlimt sort
silgranitvask.

Under vasken er der montert en
praktisk skuff med avfallssortering.
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Håndtakene er tradisjonelle Marina
bøylehåndtak.

25

Shaker stone grey
Shaker hvit
Shakerstilen er ensbetydende med tradisjonelt kjøkkenutseende. Den hvite fargen
samt de diskrete utfresingene gjør kjøkkenet
helt tidløst, aldri har et design vært moderne i så mange år.

Stone grey fargen med den tidløse utskjæring, gjør
denne dørtypen til et sikkert og diskret valg i boligen
som ønsker en referanse som skuer litt bakover i
tiden.
Shaker stilen kan uten problemer brukes til en lett
skapløsning rundt TV’en, såvel som skuffesitteplasser ved spisebordet, som her utnytter plassen
perfekt under skråveggen.

Hele takhøyden er utnyttet med ekstra høye
overskap.
I dette kjøkken er det valgt en åpen reol ved
kjøkkenbenken med kokesonen. Det er både
praktisk og et smart designelement.
Det er valgt en 20 mm laminatbenkeplate
med underlimt hvit silgranitvask.
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Basic grå
Veldig praktisk vaskerom hvor slitestyrke,
daglig rengjøring og plass til oppbevaring er satt
i høysetet. Den grå fronten er både
teknisk sett og fargemessig ekstra godt
egnet til den store slitasjen som et vaskerom
kan være utsatt for.
All mulig plass er utnyttet til oppbevaring
her – topphengslede skap over de høye
skapene og sokkelskuffer under.
Vaskemaskiner og tørketromler er løftet opp i
en arbeidsvennlig høyde med den lille finessen,
at de to lave skuffene under maskinene fungerer som holder for skittentøyskurven. Skuffens
lave kanter hindrer at skittentøyskurven sklir
ned. Skuffens konstruksjon er dimensjonert til
å kunne bære en full skittentøyskurv, ettersom
standardskuffene er testet til en belastning på
minimum 30 kg.
De 32 cm brede Neat-grepene er veldig brukervennlige, fordi de gir god plass mellom grep og
front.

Tirano sort
Et romslig vaskerom med god skapplass. Vaskemaskin og tørketrommel er innbygget og løftet fra gulvet, og dermed plassert i arbeidshøyde. Alle skuffene gjør tilgangen til det man oppbevarer mye lettere.
Alle dører og skuffer har ingen påmonterte håndtak, men er utstyrt med Touchmotion; døren og skuffen åpner man med et
lett trykk på fronten.

Capri høyglans /
Fiorini
Dette vaskerommet er utstyrt med de elegante
Fiorini-frontene i hvit høyglans kombinert med
en skyvedørsløsning som rommer vaskesøylen
og sikringsboksen. Skyvedørsfrontene er laget
som en kombinasjon av speil og hvit høyglans.
Alle fronter er utstyrt med massive
aluminiumsgripelister som gir et elegant
utseende. Overskapsløsningen er lett i sitt
uttrykk og gir plass til vinduspartiet.
For å bevare lettheten er det valgt en baldakin
med innebygde LED-spots over benken.
Benkeplaten er en sort granittbenkeplate
med underlimt stålvask.
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Skyvedører
– gir mulighet for elegant oppbevaring i hele hjemmet, i kjøkkenet,
badet, entreen, soveværelset, kontoret.
Skyvedørene og innredningen spesialtilpasses til alle typer rom,
hvor skåvegger, hjørner, trapperom med mer kan utnyttes til
praktisk oppbevaring.
Det finnes et utall av varianter av både innredninger og
skyvedører.
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Nice hvit
Romantisk bademiljø i bondestil.
De hvite dørpanelene og glass
vitrinene utgjør sammen med
lyslisten en vakker ramme som
komplimenterer rommets gulv og
tak.
Legg merke til detaljen hvor plassen til det veggfestede toalettet
brukes som en hylle i hele rommets bredde.
Dette bademiljøet er levert med
en sort benkeplate/vask med en
enkelt servant.
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Shaker stone grey
Det relativt simple slimline badmiljøet gjør sig
godt med den re-introduserte Shaker døren i
fargen stone grey.
Sammen med den matte hvite vasken og de
hvite håndtakene blir designet med én gang både
klassisk og for nåtiden.
Dørene med de rolige linjene kan bære en hel
skapvegg uten at uttrykket blir for tungt – her
krydret med en åpen reol som gir mulighet for
å dekorere og følge din personlige stil.

Shaker hvit
Det klassiske designet gir assosiasjoner til
gamle møbeltradisjoner samtidig med at
den hvite og glatte overflaten gir et nåtidig
utseende.
Den veggfestede reolen gir mulighet for å
dekorere badeværelset med kontrastfarger
i de fire åpne kubene.
Legg merke til den elegante Porto Pia vasken
som er støpt i matt hvit kunstmarmor.

Basic hvit
Stilrent bademiljø
34
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Paris hvit / lys grå
Et stilrent miljø med spennende detaljer kombinert etter ønske.
”Trappefasongen” går igjen i både vask/bord og overskapene, og
skaper dynamikk i rommet.
Vaskearrangementet har fått montert sokkelben, og dermed
kan den lave seksjon faktisk benyttes som sitteplass.

Basic nature
med click cubes
Vaskemiljøet har en naturlig trelook med Lava hvit benkeplate
og vask, støpt i et.
De to 120 cm brede skuffene med softclose har Trivento
gripelist som underbygger de fine og elegante linjene fra Lava
benkeplaten.
På veggen ses i tillegg en limefarget Click Cube i
kombinasjon med et Basic nature-skap.
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Nice grå
Klassisk stil på badet, utført med
oppfinnsomhet. Romslig bad med
god skapplass.
De 5 cm brede pilastrene som er
montert mellom skuffeseksjonene
under vasken fullender designet.

Capri
høyglans
Minimalistisk bad i 80 cm
bredde med to brede
skuffer og helstøpt vask.

Viona hvit
Smart men stadig nøytralt
slimline bademiljø på 60 cm
til det lille badet.

Venezia hvit
Stilrent håndtaksfritt bademiljø
som har fått en sentral plassering i
dette store badet.
Der er valgt en sort vask med
en enkel rektangulær vaskeservant over de seks skuffene som
den 180 cm brede
oppstillingen består av.
Det 160 cm brede speil
er med innbygd lys.
Legg merke til belysningen under
benkeplatens forkant.
38
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Tirano hvit /
grå eik
Stilfullt badarrangement med god skapplass.
Vaskeskap med skuffer og sider i grå eik skaper
en elegant kontrast mod de hvite flatene.
Skapveggen med fronter i hvit eik gir god plass
til oppbevaring. Valget av hvite fronter som
matcher veggfargen gjør helhetsinntrykket av så
mange skap lettere.

Stecca eik
Eksklusivt lite gjestetoalett med det 80 cm
brede og 32 cm høye underskapet med en
stor praktisk skuff.
Bak øverste badskuffen kan det
monteres en innvendig skuff, så
du bevarer fordelene ved små
skuffer uten å miste linjene i ditt
bad design.

40

Elegante og praktiske bakker i
massiv eik, til bad vaskeskapsskuffer med utskjæring.

Fronten består av massive trelister i eik som
gir et elegant utseende.
Vasken er en 40 mm Kuma-vask.
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Paris hvit / støvet blå
Bad hvor det er lekt med 2 farger i Paris-serien.
Vaskearrangementet er 160 cm bredt med 6 dype oppbevaringsskuffer.
Vasken er i hvit blank marmor, mens skuffefrontene er lakkert i matt hvit.
Skaparrangementet er også matt hvitt med 3 lakkerte skapdører i fargen
mørk støvet blå.
Speilet er 120 cm bredt med innbygget LED-lys.

Tirano sort
De sorte frontene med tydelig eikestruktur sammen med de massive
aluminiumsgripelistene gir badet et eksklusivt utseende.
De hvite vaskene og benkeplaten er 60mm Rector.®,
42
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Dørtyper
t Kan leveres med integrert grep.

44

n Kan leveres i flere glasstyper.

99 Basic hvit n
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Solid 0,8 mm avrundet ABS kant.
Frostet glass i vitrine.

82 Basic grå n
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Solid 0,8 mm avrundet ABS-kant.
Frostet glass i vitrine.

83 Basic nature n
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Solid 0,8 mm avrundet ABS-kant.
Frostet glass i vitrine.

50 Venezia hvit
22 mm MDF-plate med matt hvit polyuretan
topplakk.Kombineres med Alu Vitrine (15).

51 Venezia hvit højglans
22 mm MDF-plate med hvit høyglans
polyuretan topplakk. Kombineres med
Alu Vitrine (15).

85 Tirano hvit t n
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger årene.
Solid 0,8 med mer avrundet ABS-kant.

86 Tirano sort t n
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger årene.
Solid 0,8 med mer avrundet ABS-kant.

87 Tirano grå eik t n
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger årene.
Solid 0,8 med mer avrundet ABS-kant.

88 Paris hvit t n
18 mm MDF-plate med matt hvit polyuretan
topplakk. Frostet glass i vitrine.

8803
Lys blå

93 Tirano natur eik t n
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med trestruktur. Solid 0,8 mm avrundet
ABS kant. Frostet glass i vitrine.

94 Trento hvit eik
19 mm sponplate med matt hvit høytrykks
laminat og 2,5 mm massiv kant i eik.

65 Como hvit eik
16 mm sponplate med matt hvit høytrykkslaminat og massive kanter i hvittonet
eik. Frostet glass i vitrine.

755 Riva hvit
19 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside. Bakplate i 1,5mm børstet,
hvit- eller sortlakkert stål. Frostet glass i
vitrine.

95 Trento hvit t
19 mm sponplate med matt hvit høytrykks
laminat. Solid 0,8 mm avrundet hvit ABS
kant.

14 Nice hvit n
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melaminbakside. Røykfarget glass i vitrine.

62 Nice grå satin n
18 mm MDF-plate med mat grå folie.
Melaminbakside. Røykfarget glass i vitrine.

24 Capri hvit t n
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melaminbakside. Frostet glass i vitrine.

196 Capri hvit høyglans t n
18 mm MDF-plate med hvit høyglansfolie.
Melaminbakside. Frostet glass i vitrine.

800 Vione hvit t
19 mm sponplate med rette kanter og lakkert
med matt hvit topplakk.

29 Shaker hvit satin t n
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melaminbakside. Frostet glass i vitrine.

71 Stecca eik
16 mm massiv eik med hvidpigmentert topplakk.
Bakplate i 8 mm transparent akryl.

8801
Lys grå

8802
Mørk grå

91 Venezia stone ash
22 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur som følger årene i
treet. Solid 0,8 mm avrundet
ABS-kant med struktur. Kombineres
med Alu Vitrine (15).

8809
Sand

8806
Varmrød

8804
8808
Støvet grønn Støvet blå

Paris leveres i syv fargede matte polyuretantopplakker som lakkeres individuelt til hver bestilling på
ensartet matt hvit polyuretangrunnlakk. Det må beregnes lengre leveringstid samt et oppstartsgebyr.

756 Riva hvit høyglans
19 mm MDF-plate med hvit høyglans folie.
Melamin bakside. Bakplate i 1,5mm børstet,
hvit- eller sortlakkert stål. Frostet glass i
vitrine.

64 Shaker stone grey t n
18 mm MDF-plate med matt stone grey folie.
Melamin bakside. Frostet glass i vitrine.

63 Frame hvit satin n
19/16 mm MDF-plate med matt hvit folie. Melaminbakside. Frostet glass i vitrine.

15 Alu vitrine
20 mm aluminiums ramme med sertifisert
4 mm frostet glass med sikkerhetsfolie.
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Håndtak
0750101128
Kvadro
rustfritt stål
128 mm

Laminater

0750101160
Kvadro
rustfritt stål
160 mm

0750101192
Kvadro
rustfritt stål
192 mm

0750101224
Kvadro
rustfritt stål
224 mm

0750101288
Kvadro
rustfritt stål
288 mm

0750101320
Kvadro
rustfritt stål
320 mm

0750101352
Kvadro
rustfritt stål
352 mm

30 mm med matchende ABS- eller alu plexikant

30 mm med classic profil

0750101480
Kvadro
rustfritt stål
480 mm

0750101640
Kvadro
rustfritt stål
640 mm

0750101832
Kvadro
rustfritt stål
832 mm

0750812288
Marina
rustfrit stål
288 mm

0750812224
Marina
rustfritt stål
224 mm

0750812192
Marina
rustfritt stål
192 mm

0750111128
Kvadro
matt sort
128 mm

AB2342
Buet matt
antikk brun
128mm

0750111224
Kvadro
matt sort
224 mm

AB260128
Antikk brun
128 mm

0750121128
Kvadro
hvit
128 mm

AB260160
Antikk brun
160 mm

GB128
Matt krom
128 mm

GB128C
Blank chrom
128 mm

GB224
Matt krom
224 mm

GN529160
Neat stål look
160 mm

GN529320
Neat stål look
320 mm

GZ409320
Zap børstet
stål look
320 mm

0750233028
Knott Classic matt
krom Ø28 mm

0750201014
Knott fashion
stål look Ø14 mm

0750883025
Sokkelhåndtak
massiv alu
30x25 mm

PK1038
Porselensknott
hvit Ø38 mm

0750812480
Marina
rustritt stål
480 mm

0750812640
Marina
rustritt stål
640 mm

0750812160
Marina
rustfritt stål
160 mm

0750812128
Marina
rustfritt stål
128 mm

0750121224
Kvadro
hvit
224 mm

KGR96
Antikk sort
60x35 mm

KG1630
Knott stål look
Ø30 mm

GF120xxx
Formia

IG01010
Fiorini

Formia og Trivento
samlegrep kan leveres i
følgende bredder: 196,
296, 396, 496 og
596 mm
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GFS220xxx
Formia

BP 920

BP 921

BP 922

BP 923

BP 924

BP 925

BP 928

BP 929

GP9464
Pharmacia stål look
64 mm

GT620xxx
Trivento

Disse fabrikkmonterte grepene
kan leveres i kombinasjon med:
24, 29, 64, 85, 86, 87, 88,
93, 95, 196 og 800

BP 918

0750604128
Bøyle, tynt
stållook
128 mm

Formia- og Trivento-grep kan
leveres i følgende bredder:
196, 296, 396, 496, 596,
796, 996 og 1196 mm

GI7005140
Gummigrep til
innvendige skuffer
140x40 mm

BP 915

GB883192
Buet blank stål
look
192 mm

0750604096
Bøyle, tynt
stållook
96 mm

KA1728
Knott antikk
Ø28 mm

BP 912

GA535160
Arena
stål look
160 mm

SG1016
Matt krom
128 mm

0750605128
Tynd bue
antracitt
128mm

BP 911

GM2159
Reling
320 mm
stål look

AZ260160
Antikk sink
160 mm

GA6140
Antikk
med porselen
128 mm

GT900160
Trendline blank
stål look
160 mm

0750099128
Stockholm
massiv alu
128mm

GM2158
Reling
224 mm
stål look

AZ260128
Antikk sink
128 mm

GB2305
Bruneret
galvaniseret
96 mm

0750812320
Marina
rustfritt stål
320 mm

0750077160
Trend
matt krom
160 mm

GM2157
Reling
128 mm
stål look

02278
Buet blank
rustfritt stål
128 mm

0750812352
Marina
rustritt stål
352 mm

BP 930

Alu plexikant

GTS720xxx
Trivento
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Vasker
FRANKE U400 CS
Vask med manuel kurvventil. Str. 430 × 370.
Kummål 400 × 340 × 135

FRANKE SEK 400 CS
Vask med manuel kurvventil. Str. 445 × 385.
Kummål 400 × 340 × 135

FRANKE U 480 CS
Vask med manuel kurvventil. Str. 480 × 340.
Kummål 480 × 340 × 145

FRANKE SKX 611-100
Vask med avrenningsplate og oppløftsventil.
Str. 1000 × 500. Kummål 450 × 420 × 160.

FRANKE SKX 651
Vask med liten kum og avrenningsplate
samt oppløftsventil. Str. 1000 × 500.
Kummål 340 × 420 × 160//172 × 320 × 90.

WTC11360H – underlimt SKX 611-100,
kum t/h (til 60 cm skap)

WTC11361H – underlimt SKX 651,
kum t/h (til 60 cm skap)

WTC11360V – underlimt SKX 611-100,
kum t/v (til 60 cm skap)

WTC11361V – underlimt SKX 651,
kum t/v (til 60 cm skap)

WTC11313H – underlimt U400 CS,
avløp høyre (til 50 cm skap)

WTC21080H – nedfelling. SEK 400 CS
avløp høyre (til 50 cm skap)

WTC11312H – underlimt U480 CS,
avløp høyre (til 60 cm skap)

WTC21360H – nedfelling. SKX 611-100,
kum t/h (til 60 cm skap)

WTC21361H – nedfelling. SKX 651, kum t/h
(til 60 cm skap)

WTC11313V – underlimt U400 CS,
avløp venstre (til 50 cm skap)

WTC21080V – nedfelling. SEK 400 CS
avløp venstre (til 50 cm skap)

WTC11312V – underlimt U480 CS,
avløp venstre (til 60 cm skap)

WTC21360V – nedfelling. SKX 611-100,
kum t/v (til 60 cm skap)

WTC21361V – nedfelling. SKX 651, kum t/v
(til 60 cm skap)

FRANKE SEK 480 CS
Vask med manuel kurvventil. Str. 525 × 385.
Kummål 480 × 340 × 135

WTC21081H – nedfelling. SEK 480 CS
avløp høyre (til 60 cm skap)
WTC21081V – nedfelling. SEK 480 CS
avløp venstre (til 60 cm skap)

LAVABO NEXUS 50
Med innvendige hjørner R10 og bakplate.
Str. 480 × 510. Kummål 440 × 390 × 180

FRANKE RBU 400C / RBP 400 C
Vask med bakplate, kurvventil, kranhull midt.
Avløp venstre. Str. 450 × 450.
Kummål 400 × 340 × 150

FRANKE RBU 480C / RB 480C
Vask med bagplade, kurvventil, kranhull midt.
Avløp venstre. Str. 530 × 450.
Kummål 480 × 340 × 150

FRANKE SID 610-50TH TECTONITE
Tectonite vask m. bakplate,
kranhull og manuel kurvventil.
Str. 560 × 530. Kummål 490 × 370 × 200

WTC11310 – underlimt RBU 400 C, avløp t/v,
kranhull midt (til 50 cm skap)

WTC11311 – underlimt RBU 480 C, avløp venstre,
kranhull midt (til 60 cm skap)

WTC11999 – underlimt Tectonite SID 610-50TH
Sirius, Carbon Black (til 60 cm skap)

WTC21310 – nedfelling RBP 400 C, avløp t/v,
kranhull midt (til 50 cm skap)

WTC21311 – nedfelling. RB 480 C, avløp venstre,
kranhull midt (til 60 cm skap)

WTC21999 – nedfelling. Tectonite SID 610-50TH
Sirius, Carbon Black (til 60 cm skap)

LAVABO NEXUS 60
Med innvendige hjørner R10 og bakplate.
Str. 530 × 500. Kummål 490 × 380 × 180

FRANKE SID 611 TECTONITE
Tectonite vask med avrenningsplate,
kranhull, oppløftsventil.
Str. 1000 × 510. Kummål 450 × 410 × 200

FRANKE SID 110-50 TECTONITE
Vask med, manuel kurvventil. Tectonite.
Str. 525 × 440. Kummål 498 × 408 × 200

WTC11997B – underlimt Tectonite
SID 110-50 Sirius, Carbon Black
(til 60 cm skap)

FRANKE MTG 210-50  1 HUL FRAGRANIT
Vask med bakplate, kranhull og
manuel kurvventil Franke design kantoverløp.
Str. 530 × 490. Kummål 500 × 370 × 200

WTC21998 – nedfelling. Tectonite SID 611
Sirius, Carbon Black
(til 60 cm skap)
WTC118621G – underlimt fragranit MTG
210-50 1 hull Graphite Metallic
(til 60 cm skap)

FRANKE MOX 660
1½ kum vask med oppløftsventil. Str. 575 × 505.
Kummål 320 × 425 × 150//150 × 300 × 80.

WTC11072H – underlimt MOX 660 1½ kum.
Stor til høyre (til 60 cm skap)
WTC11072V – underlimt MOX 660 1½ kum.
Stor til venstre (til 60 cm skap)
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WTC18510 – underlimt Nexus 50 Soft
(til 50 cm skap)

WTC18511 – underlimt Nexus 60 Soft
(til 60 cm skap)

WTC21072H – nedfelling. MOX 660 1½ kum.
Stor til høyre (til 60 cm skap)

WTC28510 – nedfelling. Nexus 50 Soft
(til 50 cm skap) 2269

WTC28511 – nedfelling. Nexus 60 Soft
(til 60 cm skap) 2540

WTC21072V – nedfelling. MOX 660 1½ kum.
Stor til venstre (til 60 cm skap)
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Kvalitet og garanti

Bakkledningen er
festet med not på alle
fire sider, noe som gjør
at den tåler harde støt.

30 å
kjøkkengrs
aranti
PÅ SKUF
F

FER,
HENGSL
ER, FRON
OG SKAP TER

Med åben topp i alle
underskap får bordplatene
i massiv tre ”puste” slik at
de forblir jevne.

Mulighet for
55 cm dype
skuffer.

Hvite Soft Close
skuffer med full
uttrekk og et hav av
innredningsmuligheter
fra BLUM.

Et bredt sortiment
av moderne og
klassiske fronter
av høy kvalitet.

Skapene er 58 cm dype – 2 cm
dypere enn bransjestandarden.
Ekstra dybde sikrer prolemfri
montering av integrerte
hvitevarer.

Hengsler fra
BLUM med mulighet
for å eftermontere
»Soft Cose«.

Slagfast 80 grams melaminbelegg på alle skapdelene.
Vi bruker kun materialer fra
anerkjente europeiske
leverandører.
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Kjøkkenmål
KØKKEN

530

580

580

320
(580)
352

448

320
256

320
(580)

1218
772
2132

644
2132

28

Rullejalousi
H:516, D:320

576

704
180

704

28

610

530

580

Vi er stolte over å kunne tilby deg alle disse spennende
kjøkken, bad og garderobene som du finner i denne katalogen. Felles for dem alle er at det er høykvalitetsprodukter produsert på vår egen danske fabrikk.
Og det er en fabrikk med stolte kjøkkentradisjoner helt
siden begynnelsen av 1970-tallet.

530
580

320

320

896

Ophæng
Oppheng
155

1410
1248

Højde

516
2324

610

180

530

530

180

704

28

2144
2324

580

Vår erfaring og de råvarene som vi benytter i produksjonen, gir oss en fantastisk selvtillit, som vi gjerne vil dele
med deg. Derfor gir vi 30 års garanti mot produksjonsfeil
på alle våre skuffer, hengsler, fronter og skap. Vi står
inne for våre produkter.

Vi vil ønske deg god fornøyelse med katalogen, og husk
at du kan kombinere det meste på tvers av stil, farger
og prisnivå.

610

180

180
530

Du bestemmer selv om kjøkkenet ditt skal leveres i ferdigmonterte elementer fra vår fabrikk, eller om du foretrekker å sette det hele sammen selv ved hjelp av gode
og lett forståelige monteringsanvisninger. I butikken gir
vi råd om hva som vil være best i din situasjon.

516
2132

610

28

1952
2132

En handel hos nettoline
er noe du garantert alltid vil sette pris på

320
(580)

320

576

320

576

320

180

580

704

U
HENGSL FFER,
ER, FRON
OG SKAP TER

530

580

180

30 å
kjøkkengrs
aranti
PÅ SK

Dybde

580

Badmål
BAD

Oppheng
Ophæng

Højde

155

… vi leverer akkurat det du vil ha – med garanti!

200

Dybde

200

576

704

KJØKKEN · BAD · GARDEROBE

450

28
320
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485

250
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576

576

355

250
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122

450

122

320

28
420

1856

704

896
250

250
450

485

28

450

420
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1728

1978

1728

485

320

450
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Leverandør til hele norden
KJØKKEN · BAD · GARDEROBE

KJØKKEN · BAD · GARDEROBE
www.nettoline.no

