Det personlige
kjøkken

Det personlige kjøkken

Vi er

Nettoline
Siden 1973 har vi med suksess designet, produsert og solgt personlige løsninger,
som gjør kjøkkendrømmen til virkelighet. Vi tror nemlig på at kjøkkenet er og
blir det viktigste rommet i hjemmet – fordi det er samlingspunktet for våre liv.
Det er her vi møtes uten forstyrrelser og distraksjoner i en stresset hverdag.
Rommet, hvor vi dyrker samvær og nærværet – eller fordyper oss i lidenskap
og lek. Men vi vet at ingen mennesker, hverdag eller kjøkkendrøm er lik. Derfor
er vi heller ikke redd for å bli personlige for å finne fram til den riktige løsningen.
Tvert imot.
Vi lever og ånder for å sette oss inn i din hverdag, dine behov og drømmer. Vi vil
gjøre din kjøkkendrøm tilgjengelig. Med målet om å tilby drømmekjøkken til
drømmepriser optimerer vi konstant vår produksjon, prosesser og sortiment for å
holde våre priser i bunn uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Vi tror nemlig
på at alle skal ha råd til og mulighet for å utleve sin kjøkkendrøm.
Kvalitet og håndverk har alltid vært en del av vår historie. Og som stolte hånd
verkere går vi aldri på kompromiss med kvaliteten av våre produkter. Derfor
designes, framstilles og klargjøres alle våre kjøkkenserier og elementer på vår
fabrikk i Danmark av erfarne og høyt kvalifiserte håndverkere. Det er din garanti
for tidsvarig løsning, som er laget for å holde til hverdagen.
Så uansett hvor eller hvordan du møter oss, kan du være sikker på, at vi er klar
til å lytte til dine drømmer og dele av vår erfaring, så vi sammen kan skape ditt
personlige kjøkken.

Innhold
Kjøkken
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26

Stecca natur eik
Paris colour grafitt
Paris hvit
Tirano sort
Tirano hvit
Shaker colour løvgrønn
Riva hvit/sort
Kjøkken for hele familien - Venezia hvit
Vione hvit
Basic hvit
Stecca sort eik
Lines kjøkkendrøm - Nice hvit

Bad
32
34
36
38
40
42
44

Tirano hvit/natur eik
Venezia hvit
Nice colour stål grå
Nice hvit
Paris colour aqua blå
Tirano sort
Basic grå

Vaskerom
48
50
52
54

Palermo sort
Riva hvit/hvit
Capri hvit høyglans
Basic grå

Garderobe
56
58
59
60
62

Genova grå eik
Sort struktur
Delt fylning
Hvit/speil
Indretning

Dine muligheder
63
67
68
72
78

Dørsortiment
Benkeplater
Grep
Vaskesortiment
Garanti

04
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Stecca natur eik
Med kombinasjonen av malte fronter og natur eik dører får du et kjøkken
som er like flott til det moderne som det klassiske hjem. De integrerte
sitteplassene på enden av benkeplaten innbyr til lekselesing eller den
gode samtalen, mens det lages mat. Messing vask med Quooker fusion
passer perfekt til kombinasjonen av de varme og kalde farger.

180 cm

Pris

60 cm

Grep
NG1053
Benkeplate	Billeschou kompositt, Emperador 12 mm
samt massiv tre, natur eik 30 mm
Vask	
Nivito Cube 500 messing
Armatur
Quooker fusion square messing

300 cm
120 cm

56.370,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning
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400 cm

Paris colour grafitt
nyanser og et streif av natur. Reoler i Tirano natur eik gir et
organisk glød. Flott nisje med god benkeplass.

Grep
NG1023
Benkeplate 28 mm oljet eik
Vask	
Franke underlimt stålvask
Armatur
Cassøe New Form Ergo med utrekk 65915

96.645,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

280 cm
300 cm

Gi ditt kjøkken en eksklusivt og harmonisk look med varme grå

60 cm

Pris

90 cm
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Paris hvit
Det elegante Paris kjøkken i all sin enkelhet. De brede
grepene skaper flotte vanrette linjer og høy funksjonalitet
– og passer perfekt til hverdagens praktiske utfordringer.

305 cm
60 cm

Grep
NG1027
Benkeplate Billeschou kompositt i dobbel bredde,
Bianco 30 mm polert
Vask	
Silgranitt Bianco Supline 500
integrert i hvit
Armatur
Blanco Linus s hvit silgranitt

275 cm
120 cm

Pris

42.785,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning
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Tirano sort
malistiske designutrykk er gjennomtenkt i alle elementer. Integrerte
kjøleskap, oppvaskmaskin og integrert ventilator i kokeplaten.

Grep
Trivento
Benkeplate Laminat, 30 mm BP696
Vask	
Lavabo Nexus 60cm, underlimt stålvask
Armatur
X-trend L-Tud 6342031

215 cm

Pris
240 cm

Et rått og raffinert kjøkken med masse av personliget. Det mini

310 cm

30.236,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

60 cm
94 cm
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Tirano hvit
Gjennomtenkt design, hvor oppbevaring og benkeplass er fint
forent, og med integrerte spott akkurat der du mangler det.

Pris
Grep
NG1045
Benkeplate Laminat 30mm rettkant
Vask	Franke RBU480C stålvask
Armatur
Cassøe X-Trend U-Tud 6342131

32.693,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

60 cm
245 cm

Det klassiske Tirano kjøkkenet, som enkelt letter hverdagen.

500 cm

120 cm
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420 cm
60 cm

Du får et varmt og imøtekommende utrykk med dette
løvgrønne Shaker kjøkkenet. Tidløs profil med elegante
grep. Du kan viderføre stilen i hele hjemmet.

Grep
Benkeplate
Vask
Armatur

180 cm
34 cm

420 cm

Shaker colour løvgrønn
NG1011
Laminat, 30 mm BP935
Lavabo Nexus 50 cm, underlimt
Cassøe NewForm X-Trend 63425

Pris

81.810,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

60 cm

NYHET
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Riva hvit/sort
Skarp kant og grafiske linjer med et moderne grepsfritt
Riva kjøkken. De sorte grepslister står i skarp kontrast
til det enkle hvite kjøkkenet.

Pris
Grep
Grepsfri
Benkeplate Laminat, 30 mm BP932
Vask	Franke Techtonite SID 110-50
Armatur
Cassøe X-Trend U-Tud 6342043

35.734,-

60 cm
500 cm

Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning
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Kjøkken for
hele familien

“

Vårt kjøkken skulle være husets samlingspunkt
med plass til alt ... lek, lekser, baking
– og det har vi fått!

Store drømmer kan ta tid å realisere. Det krever tid og ikke minst
overskudd å besøke alle kjøkkenforetninger. Vi hadde behov for å lette
prosessen, men uten å gå på kompromiss med vårt drømmekjøkken.
Vi endte opp med et Nettoline Venezia kjøkken uten grep. Og fikk litt
natur inn med en praktisk og slitesterk laminat benkeplate med trestruktur. Vi elsker den store, brede kjøkkenøyen med plass til hele
familien. Det er her vi er. Det er her vi lever.

Se flere bilder av Turid og Simens
drømmekjøkken på nettoline.no
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Vione hvit
design som skaper ro. Med enkle, lekre lærgrep og roen fra de store
flatene, kan du fritt tilføre rommet farge, stil og personlighet.

Pris
Grep
NG1012
Benkeplate Laminat, 30 mm BP926
Vask	Blanco Naya 6, perlegrå underlimet
Armatur
Quooker Flex, Børstet rustfri stål

60 cm

29.819,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

60 cm
120 cm

Det rene og luftige Vione kjøkkenet uten overskap, er et enkelt

360 cm

22

Basic hvit
Når det skal være enkelt og lett tilgjengelig. Med Basic
får du et flott og billig kjøkken. Senk skuldrene, du er
hjemme ... så enkelt kan det gjøres.

360 cm
60 cm

Grep
NG1029
Benkeplate	Laminat, 30 mm BP925
Vask	Franke MOX660, underlimet stålvask
Armatur
Cassøe X-Trend U-Tud 6342031

180 cm
60 cm

Pris

19.759,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning
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Stecca sort eik
deg et godt utgangspunkt for å skape et unikt kjøkken, som
er helt ditt eget.

Grep
NG1016
Benkeplate	Corian med bro-løsning
Vask	Blanko Nivieto Cube 500
Armatur
Quooker Fusion, sort

60 cm
240 cm
180 cm

Paris frontene og Corian benkeplate. Et mix av materialer gir

Pris

60 cm

120 cm

Stecca fronter i massiv eik står i sterk kontrast til de hvite malte

280 cm

70.567,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkeplate, hvitevarer og belysning

26

Line kjøkkendrøm

“

Bevisste valg, utslåtte vegger og takvinduer
ga det ønskede drømmekjøkken.

Det har virkelig vært en positiv opplevelse å designe mitt kjøkken med
kyndig veiledning. Min drøm var et stort og romslig kjøkken med lys og
varme, og det krevde litt forarbeid. Det ble utslåtte vegger og fjernet tak
for mer lys til rommet.
Jeg var fra starten bevisst på mine valg. Det fine Nice kjøkken satte
rammen for vårt hyggelige samlingspunkt i huset, bl.a. gir dørenes
utskjæringer en idyllisk stemning. Deesuten har jeg satt mitt personlige
preg på kjøkkenet med nøye utvalgte detaljer, så kjøkkenet har fått
akkurat det uttrykk jeg drømte om.

Se bilder av Lines drømmekjøkken
på nettoline.no
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Detaljer
1

	Integrert oppvaskmaskin bevarer linjene i
kjøkkenet og gir et helhetlig uttrykk.

2

	Praktisk skuffeinnredning til bestikk – finnes i
både plast, stål og tre.

3

	Integert LED spott gir et naturlig og godt
arbeidslys.

4

	Enkel adgang til avfallssortering i god
arbeidshøyde. Ekstra plass til løse poser m.m.
nederst i utrekssystemet.

5

	Sokkelskuffer gir ekstra oppbevarings
muligheter til f.eks. stekeplater.

6

	Skuffeinnredning til krydder gir overblikk.
Finnes i både plast og tre.

7

	Innvendig skuff. Bevar de glatte og rene
flatene og gjem de små skuffene.

8

	Ditt eget spiskammer med høyskapsuttrekk
gir oversikt og enkel tilgjengelighet.

5

7

1

3

2
4

6

8
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Baderommet
Gå på oppdagelse i våre mange baderomsløsninger,
så vi sammen kan skape det velværerom som dekker
dine behov og drømmer.

33

Tirano hvit/natur eik
skaper en nordisk look. Dette gir en ren skapsvegg med ekstra god
plass til oppbevaring.

Grep
Benkeplate
Vask
Armatur

NG1027
Marmorline Granitex std night sky 28 162
Columbo vask
Cassøe NewForm Ergo 6581221

23.199,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning

160 cm
45 cm
120 cm

De rene linjene tilført organisk glød og trestruktur, som tilsammen

Pris

45 cm

34

Venezia hvit
Med Venezia får du et enkelt og stilrent utrykk på bade
rommet. Skuffene har forskjellige bredder og ingen grep
som forstyrrer. En benkeplate i hvit betones passer
perfekt inn i helheten.

Pris
180 cm

Grep
Grepsfri
Benkeplate	Marmorline Betonex Cloud 15
Vask	Sofia vask
Armatur
Cassøe Nova OB-W3

45 cm

11.749,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning
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Nice colour stål grå
Elegant kombinasjon av moderne og landlig stil. Funksjon og
estetikk går hånd i hånd. Plassen over den vegghendte toalettet
brukes som hylle i hele rommets bredde og benkeplaten er
helstøpt med vask.

Pris
Grep
NG1028
Benkeplate	Marmorline Solid surface, Peber Hvit
Vask	Paris
Armatur
Cassøe NewForm XT4210 Børstet Krom

180 cm
45 cm

10.721,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning
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Nice hvit
Det er duket for romantikk og landlig idyll med Nice baderom.
Vitrine i de øverste skapsdørene gir et åpent utrykk og de 5 cm
pilasterne mellom skuffene fullfører stilen.

Pris
Grep
NG1053
Benkeplate	Marmorline Granitex mat, 39 nighttime
Vask
Nice
Armatur
Cassøe NewForm 4218

22.020,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning

170 cm
45 cm
32 cm
80 cm
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Paris colour aqua blå

160 cm
48 cm

Sett kulør på ditt bad og tilfør et friskt uttrykk med aqua blå.
Den lave seksjonen kan brukes som bord og sitteplass.
Trappefasongen skaper dynamikk og personlighet til
rommet.

NYHET

Grep
Grepsfri - Touch motion
Benkeplate	Coretop 20 mm
Vask	Oval, vaskens innvendige mål 510x330 mm
Armatur
Cassøe Nova OB-W2

Pris

10.903,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning
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Tirano sort

Pris
240 cm

Tid for velvære i et eksklusivt New York bad. Dobbeltvask er
mer enn dobbelt så bra, det gir plass til to når trengs. Plass til
oppbevaring. Plass til å være. Plass til deg.

Grep
Trivento
Benkeplate	Marmorline solid surface arctic white 110
Armatur
Cassøe NewForm Ergo

45 cm

14.694,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning
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Basic grå
Smått er godt. Ikke mye hokus pokus, bare enkelt og funksjonelt
design, samt en flott porselenvask som er enkel å vedlikeholde.

Pris

Grep
Formia
Benkeplate	Hvit porcelen
Armatur
Cassøe NewForm Ergo

3.295,Veil. pris ekskl. vask, armatur, spejl,
benkplate, bunnventil og belysning

60 cm
45 cm
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Vaskerom, garderobe
Struktur og orden i skap og skuffer skaper orden i ditt hjem – og ro
i ditt hode. Samtidig får du med våre løsninger den samme høye
kvalitet og estetikk som i ditt bad og kjøkken. Nettoline er nemlig
mye mer enn kjøkken og baderomsløsninger.

og oppbevaring

48

Palermo sort
Et vaskerom designet til hverdagen skal kunne klare litt av
hvert. Med Palermo får du de beste arbeidsbetingelsene,
benkeplass og et bredt utvalg av moduler, så du kan holde
orden.

Pris
420 cm

Grep
Grepsfri – Touch motion
Benkeplate	Laminat, 30 mm BP911
Vask	Franke RBU480C underlimet
Armatur
Cassøe X-Trend L-Tud 6342021

NYHET

60 cm

21.605,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkplate, hvitevarer og belysning

50

Riva hvit/hvit
vask er enkel å vedlikeholde, og det matchende sorte
armaturet gir et fullendt helhetsinntrykk.

Grep
Grepsfri
Benkeplate	Laminat, 30 mm BP930
Vask	Franke Fragranit MTG 210-50
Armatur
Cassøe X-Trend U-Tud 6342143

60 cm

240 cm

fryseskap i høyskapet. Den mørke benkeplaten med sort

320 cm

Stilrent vaskerom som har det meste – også integrert

60 cm

Pris

46.572,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkplate, hvitevarer og belysning
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Capri hvit høyglans
skittentøy og rengjøringsmidler pakket inn i hvit høyglans.
Selv vask/tørk er gjemt unna bak skyvedørene.

Grep
Trivento
Benkeplate	Laminat, 30 mm BP921
Vask	Franke SKX620
Armatur
Cassøe NewForm Real 63430 Krom

25.496,Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkplate, hvitevarer og belysning

400 cm
75 cm
58 cm

Aldri har den praktiske løsningen vært så eksklusiv. Fotballsko,

Pris

54

480 cm

Basic grå
med det funksjonelle, benkeplatene og oppbevaringen, tvert
i mot. Utnytt de åpne hyllene til å sette ditt personlige preg.

Grep
NG1041
Benkeplate	Laminat, 30 mm BP928
Vask	Blanco Dana 6 WT1054, underlimet
Armatur
Cassøe Noba OB-K1

Pris

25.419,-

120 cm

Tidløs og funksjonelt. Her er det ikke gått på kompromiss

60 cm

60 cm

Veil. pris ekskl. vask, armatur,
benkplate, hvitevarer og belysning
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Genova grå eik

Pris
360 cm
60 cm

By naturen inn med eik og tresktruktur fra gulv til tak.
Genova skapvegg gir optimale oppbevaringsmuligheter
og en god kombinasjon av skuffer og skap.

Grep

NG1033

19.215,Veil. pris ekskl. belysning

58

190 cm

190 cm

Delt fylning

Pris

Struktur og orden vist i organisk glød. Skapet er ytterst velegnet til

15.719,-

Skap kontrast og en ren grafisk look med denne skyvedøren.

23.852,-

alle rom som krever organisert oppbevaring.

Veil. pris ekskl. belysning

De praktiske skuffene gir dessuten et godt overblikk.

Veil. pris ekskl. belysning

68 cm
58 cm

Pris

68 cm
58 cm

Sort struktur

60

Gjem din oppbevaring med en fin kombinasjon av speil og hvite
dører. Genialt til mindre rom, som gjerne kan oppleves større.

68 cm
58 cm

Hvit/speil

440 cm

Pris

21.389,Veil. pris ekskl. belysning

62

Dører

99 Basic hvit
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Pålimt kant i kunststoff.

82 Basic grå
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Pålimt kant i kunststoff.

83 Basic nature
16 mm sponplate med slagfast melaminbelegg. Pålimt kant i kunststoff.

732 Genova
16 mm sponplate belagt med melamin med
grå eikestruktur – loddrett strukturretning.
Pålimt kan i kunststoff.

752 Palermo
16 mm sponplate belagt med melamin med
sort eikestruktur – vannrett åreretning på
døren og loddrett på dekksider. Pålimt kant
i kunststoff.

85 Tirano hvit
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger
åreretningen. Pålimt kant i kunsstoff.

86 Tirano sort
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger
åreretningen. Pålimt kant i kunsstoff.

87 Tirano grå eik
19 mm sponplate med slagfast melaminbelegg med synkron struktur, som følger
åreretningen. Pålimt kant i kunsstoff.

93 Tirano natur eik
19mm sponplate med slagfast melaminbelegg, med trestruktur. Pålimt kant i
kunststoff.

Innredning
Det er enklere å gå på oppdagelse i en garderobe som er innredet
og organisert. Det finnes uendelige muligheter for den rette
sammensetningen av elementer.

64

Dører

95 Trento hvit
19 mm sponplate med matt hvit høytryks
laminat. Pålimt kant i kunststoff.

96 Trento hvit/eik natur
19 mm sponplate med matt hvit høytryks
laminat. Pålimt 2,5 mm kant i massiv eik.

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

88 Paris hvit
18 mm MDF-plate med matt hvit polyurethan
topplakk. Kan lages i 6 colour farger.

14 Nice hvit
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside. Kan lages i 6 colour farger.

24 Capri hvit
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside.

196 Capri hvit høyglans
18 mm MDF plate med hvit høyglansfolie.
Melamin bakside.

29 Shaker hvit sateng
18 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside. Kan laves i 6 colour farger.

50 Venezia hvit
22 mm grepsfri modell. MDF-plate med matt
hvit polyurethan topplakk.

51 Venezia hvit høyglans
22 mm grepsfri modell. MDF-plate med matt
hvit polyurethan topplakk.

91 Venezia Stone Ash
22 mm grepsfri modell. MDF-plate med
slagfast melaminbelegg.

15 Alu vitrine
20 mm aluminiumsramme med sertifisert
4 mm matt glass med sikkerhetsfolie.

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

72 Stecca eik natur
Massiv natur eik med klar topplakk
– bakplate i 10 m melamin.

756 Riva hvit høyglans
19 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside. Gripelist i 1,5 mm børstet,
hvit eller sortlakkert stål.

73 Stecca sort
Massiv eik med sort lakk – bakside i 10 mm
melamin.

66

Benkeplater

Dører

X11 Sand
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

X19 Løvgrønn
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

X12 Aqua blå
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

X20 Grafitt
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

BP 911

BP 912

BP 915

BP 918

BP 920

BP 921

BP 923

BP 924

BP 925

BP 928

BP 929

BP 930

BP 931

BP 932

BP 933

BP 934

BP 935

BP 936

X13 Lys sand
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

X21 Stål grå
MDF – plate med polyurethan topplakk.
Kan lages i modellene 14 Nice, 29 Shaker
og 88 Paris.

Sokler
Sokler kan leveres i de fleste dørfarger.
Utover det kan de lages i:

241 Alu grå
16 mm sponplate med melamin i alu look.

251 Antracit grå
16 mm sponplate med melamin i antrasitt grå.

261 Børstet aluminium
16 mm sponplate med laminat i børstet
aluminiums look.
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Grep

NG1020
Bøylegrep Ø9x137x28.
Aluminium rustfri stållook, CC128

NG1021
Bøylegrep Ø9x169x28.
Aluminium rustfri stållook, CC160

NG1022
Bøylegrep Ø9x201x28.
Aluminium rustfri stållook, CC192

NG1023
Bøylegrep Ø9x233x28.
Aluminium rustfri stållook, CC224

NG1019
Bøylegrep 14,5x140x30.
CC128

NG1035
Bøylegrep m/smal på midten.
Stållook, CC96

NG1036
Bøylegrep m/smal på midten.
Stållook, CC128

NG1030
Bøylegrep Ø16x144x40, AISI202.
Børstet CC128

NG1031
Bøylegrep Ø16x176x40, AISI202.
Børstet CC160

NG1032
Bøylegrep Ø16x240x40, AISI202.
Børstet CC224

NG1033
Bøylegrep Ø16x336x40, AISI202.
Børstet CC320

NG1038
Bøylegrep Ø10x158x29.
Stål matt krom, CC128

NG1039
Bøylegrep Ø10x277x29.
Stål matt krom, CC224

NG1040
Bøylegrep m/smal på midten.
Antrazit, CC128

NG1026
Bøylegrep Zamak.
Sort matt malt, CC128

NG1027
Bøylegrep Zamak.
Sort matt malt, CC224

NG1041
Bøylegrep 8x176x29.
Gunsmoke

NG1045
Bøylegrep 14x170x27.
Gunsmoke, CC160

NG1017
Bøylegrep 19,5x168x30.
Aluminium rustfri stållook, CC160

NG1029
Bøylegrep ø10x144x32.
Stål matt krom, CC128

NG1050
Grep ræling.
CC128

NG1051
Grep ræling.
CC224

NG1024
Bøylegrep Zamak.
Hvit malt, CC128

NG1025
Bøylegrep Zamak.
Hvit malt, CC224

NG1042
Bøylegrep 8x176x29.
Messing look

NG1046
Bøylegrep 14x170x27.
Messing CC160

NG1012
Grep 140.
Lær sort, CC128

NG1034
Bøylegrep.
Stål m/sort lær, CC128

NG1028
Bøylegrep.
Porselen antik stål, CC128

NG1018
Bøylegrep.
Messing look m/lær, CC128

NG1037
Grep buet.
Blank stållook, CC192
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Grep

NG1005
Knottgrep Zamak Ø15.
Formessinget

NG1006
Knottgrep Zamak Ø15.
Kobber

NG1007
Knottgrep Zamak Ø15.
Rustfri stållook

NG1008
Knottgrep Zamak Ø15.
Matt sort malt

NG1014
Grepsprofil t/påskruning,
CC128

NG1053
Knopgreb Ø30/Ø20x21.
Børstet messing look

NG1002
Knottgrep Ø30.
Stål look

NG1010
Knottgrep Ø25.

NG1001
Knottgrep Ø28.
Antik zink

NG1015
Grepsprofil 20x140x24,5. Aluminium
anodiseret m/sort gummi, CC128mm

NG1016
Grepsprofil 14,5x157,5x17,5.
Aluminium sort malt, CC128

NG1003
Knottgrep Aluminium Ø27.
Børstet nikkel

NG1004
Knottgrep Zamak Ø20.
Rustfri stållook

NG1052
Knottgrep Zamak Ø25.
Matt krom

NG1000
Porcelensknott Ø 38.
Hvit

GF120xxx
Formia

GT620xxx
Trivento

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

NG1009
Knottgrep Zamak 30x35mm.
Børstet nikkel

NG1011
Grep Skål.
Stål look, CC 64mm

NG1013
Sokkelgrep t/påskruning.
CC50

GFS220xxx
Formia

GTS720xxx
Trivento

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

Franke U400 CS/SEK 400 CS
Vask med med manuell strainer. Finnes både til nedfelling og
underliming samt med avløp enten til høyre eller venstre.
Passer til 50 cm skap.
Vaskens innvendige mål 400 × 340 × 135

Franke U 480 CS / SEK 480 CS
Vask med med manuell strainer. Finnes både til nedfelling og
underliming samt med avløp enten til høyre eller venstre.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 480x340x145

Franke SKX 611-100
Vask med oppløftsventil. Finnes både til nedfelling og
underliming. Med kum enten til høyre eller venstre.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 450x420x160

Franke SKX 651
1½ vaskekum med oppløftsventil. Finnes både til nedfelling
og underliming med stor kum enten til høyre eller venstre.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 340x420x160 / 172x320x90

Franke RBU 400C/RBP 400 C
Vask med bakkant, med hull til armatur, streiner og avløp på
venstre side. Finnes til både nedfelling og underliming.
Passer til 50 cm skap.
Vaskens innvendige mål 400x340x150

Franke RBU 480C/RB 480C
Vask med bakkant, med hull til armatur, streiner og avløp på
venstre side. Finnes til både nedfelling og underliming.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 480x340x150

Franke SID 110-50 Tectonite
Sort tectonite Vask med manuell strainer.
Finnes kun til underliming.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 498x408x200

Franke SID 610-50TH Tectonite
Sort tectonite vask med bakkant, med hull til armatur, manuell
streiner. Finnes til både nedfelling og underliming.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 490x370x200

Lavabo Nexus 50/60
Vask med lett avrundede hjørnet (R10) og bakplate med
hull til kran. Finnes til både nedfelling og underliming.
Passer til hhv. 50 eller 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 440x390x180 / 490x380x180

Franke MOX 660
1½ vaskekum med oppløftsventil. Finnes både til nedfelling
og underliming med stor kum enten til høyre eller venstre.
Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 320x425x150 / 150x300x80

Franke SID 611 Tectonite
Sort tectonite vask med hull til armatur og oppløftsventil.
Finnes kun til nedfelling. Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 450x410x200

Franke MTG 210-50 - Fragranit
Sort tectonite vask med bakkant, med hull til armatur, manuell
streiner. Finnes kun til underliming. Passer til 60 cm skap.
Vaskens innvendige mål 500x370x200

Nå byr Quooker
på fem slags vann i en kran
Quooker er den orginale kokende kranen. Nyhet i 2019 er kullsyreholdig vann rett fra kranen!
Med kaldt, varmt, kokende, avkjølt filtrert og boblende kaldt vann samlet i en kjøkkenkran, er Quooker det ultimate
redskap i et travelt kjøkken. En kran som kan det meste. Det kalles praktisk luksus.

Quooker Twintaps Round – krom

Quooker Twintaps Square – krom

Quooker Twintaps Square – messing

Quooker Sæbedispenser – messing

Quooker Flex – rustfrit stål

Quooker Fusion Square – brunert messing

Quooker Fusion Round – messing

Quooker Sæbedispenser – stål

Quooker Sæbedispenser – sort

Quooker Fusion Round – krom

Quooker Fusion Square – sort

Quooker Flex – krom

Quooker Sæbedispenser – krom
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Kvalitet med garanti

Nettoline fordeler

30 års kjøkkengaranti
– på skuffer, hengsler,
fronter og skap

2

1

3

4

Hos Nettoline er vi stolte over det vi lager, og vi står inne for våre produkter
og løsninger. Vi er derfor ikke redde for å gi 30 års garanti på produksjonsfeil,
på alle våre skuffer, hengsler, fronter, skap. Vi arbeider utelukkende med
høykvalitetsprodukter produsert på vår egen danske fabrikk. Der har vi
produsert siden begynnelsen av 70-tallet, så vi vet hva vi snakker om.
Du bestemmer selv om ditt kjøkken skal leveres med ferdigsamlede elementer
fra vår fabrikk, eller om du foretrekker å montere det hele selv med hjelp av
vår gode og lettforståelige monteringsveiledning. I butikken rådgir også våre
forhandlere deg om hva som er best i din situasjon

8
6
7
5

God fornøyelse med din nye personlige Nettoline-løsning
1 B
 akbekledning – tåler harde støt uten at den løsner, da den
er festet i not rundt på alle fire sider.

6 H
 englser – fra BLUM med mulighet for å ettermontere
«soft close».

2 Å
 pen topp – i alle underskap, som tillater massiv tre-benkeplate å «puste», så benkeplaten forholder seg uendret.

7 S lagfast – 80 grams melamin belegg på alle skrog deler.
Vi bruker kun materialer fra annerkjente underleverandører.

3 Mulighet – for 55 cm dype skuffer ved høye skuffer.

8 5
 8 cm – dype skap (2 cm dypere enn bransjestandard)
gir mer plass og fleksibel innredningsmuligheter. Ekstra
dybde sikrer dessuten problemfri montering av integrerte
hvitevarer.

4 H
 vit «soft close» – skuffer med fullt uttrekk og et hav av
innredningsmuligheter fra BLUM.
5 B
 redt – sortiment av moderne og klassiske fronter i høy
kvalitet.

KJØKKEN · BAD · GARDEROBE

Det personlige kjøkken

www.nettoline.no

