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Hos DESIGNA selger vi mer enn kjøkken. Vi selger rammene rundt 

det gode hverdagslivet. For i dag er kjøkkenet ikke bare et rom til 

å lage mat i, slik det en gang var. I dag er det også på kjøkkenet vi 

senker skuldrene og lader opp. Det er her ungene feirer bursdag 

og har bakekonkurranse. Det er her vi leker, gjør lekser og kommer 

med en rask statusoppdatering, mens putreretten samler smak. 

Det er her vi lapper sammen alt fra ødelagte knær og yndlings-

bamser til parforhold og sykler. Det er her vi fordøyer dagens ny-

heter og en nybakt bolle, og hvor vi får gjester til tapas på torsdag.

Det er her vi lever.

Og derfor mener vi ganske enkelt at det ikke er nok at kjøkkenet 

holder livet ut. Det skal være utformet slik at det også inviterer 

til liv.

LA OSS BEGRAVE STANDARDKJØKKENET ÉN GANG FOR ALLE

Mennesker er forskjellige, og derfor skal kjøkken også være det. 

Derfor vil et Designa-kjøkken nesten alltid ha særegne detaljer, 

som vi sammen skaper ut fra dine helt spesielle ønsker. Vår er-

faring er at det er de detaljene som til slutt avgjør om du får lyst 

til å bruke kjøkkenet ditt hele tiden og til alt mulig. Om du ganske 

enkelt føler deg hjemme her til daglig. 

DET ER IKKE NOK AT KJØKKENET 
KAN HOLDE LIVET UT.

DET SKAL
INVITERE
TIL LIV



Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17).
Kan kun leveres samlet.

182.585,-

Sett farge
på kjøkkenet

ditt med en serie
av trendy DESIGN-

farger

60 cm

120 cm

360 cm

245 cm6



Skapdører Color by DESIGNA - mørk grå 
Håndtak Push-out
Benkeplate 30 mm Fenix-laminat

Her er det plass til fellesskap, nerver og individuell 

design. Med Bricks kan du bygge det kjøkkenet som du 

har bruk for og ønsker. Skuff for skuff, skap for skap, 

og her illustrert i en elegant mørk grå. 7



Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 102.422

118.676,-
120 cm

60 cm

243 cm

326 cm
8



Den nye grønne ultramatte fronten i Silk by DESIGNA-kolleksjonen 

hyller det enkle og vakre nordiske designet. Den lyse bordplaten 

fremhever den grønne nyansen og skaper en varm glød i rommet.

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt grønn
Håndtak Push-out
Benkeplate 30 mm massiv tre 9
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243 cm

120 cm

60 cm

130 cm 203 cmAxis-serien er design- og funksjonelt unik med profilen plassert langs selve 

kjøkkenmodulene og fungerer slik som gripelist. Det gjør det lett å åpne skuffer 

og dører. Vist her i en oppstilling med svarte linoleumsfronter og svart profil. 

Enkelt, elegant og funksjonelt.

Skapdører Nature by DESIGNA
 Svart linoleum med trekant
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 13 mm kompaktlaminat

Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og 
benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

147.513,-
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VÅR ARBEIDSMETODE ER GANSKE ENKEL: 

VI INTERESSERER
OSS FOR
MENNESKENE
OG HJEMMENE
VI INNREDER

12



Vi spør. Både når vi utvikler nye produkter, og når du stikker innom for en prat. Ved 

å stille spørsmål blir vi klokere på de kravene man har til forskjellige rom i en verden 

som hele tiden utvikler seg. Men viktigst av alt blir vi klokere på hvordan verden ser 

ut gjennom dine briller. Det er viktig når du sammen med en av våre konsulenter 

skal skape ditt drømmekjøkken, bad eller garderobe. 

Vi lytter. Kjenner du typen som ikke gjør det? Nettopp. Det kommer det sjeldent 

noe godt ut av. Vi bryr oss derfor om å forstå de ønskene du har. Og du skal ikke 

være redd for å bruke vår tid eller fortelle i detalj om en spesiell hobby du har. Når 

alt kommer til alt, skal det være plass til det i vår kalender og i ditt hjem.

Vi leker. Med nye tanker og gamle konvensjoner. Vi har f.eks. lansert Bricks, et 

konsept som bryter med den tradisjonelle kjøkkenkassetenkningen. Med Bricks 

kan du sette sammen moduler i mange størrelser, stort sett slik du ønsker. Og på 

den måten er det høyt under taket hos oss. Det er til din fordel hvis du ønsker et 

design som ikke er 100% identisk med naboens.
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5år
BENKEPLATER

10år
SKAP OG
DØRER

25år
SKUFFER OG
HENGSLER

GODE GRUNNER TIL
Å VELGE DESIGNA

MARKEDETS STØRSTE KJØKKENSORTIMENT – TIL ATTRAKTIVE PRISER

Et stilsikkert utvalg, som blander tidens trender med tidløse klassikere. 

Vårt hjerte banker for god og funksjonell design til attraktive priser. Alt fra 

vårt brede utvalg av farger og materialer til det nesten uendelige utvalget 

av lekre detaljer og tilbehørsprodukter. 

FANTASTISK MØBELKVALITET

DESIGNA har mer enn 28 års erfaring med å designe og produsere utsøkt 

dansk møbelkvalitet. Vi anvender primært gjenbrukstre i skapene, som har 

integrert myk lukking i alle skap og skuffer, slagfast abs-kant på alle hyller 

og fronter, og vi kan fortsette …

OPPTIL 25 ÅRS GARANTI

Vi gir 25 års garanti på alle bevegelige deler, 10 års garanti på skap og 

skuffer samt 5 års garanti på bordplater.

PRODUSERT PÅ VÅR EGEN DANSKE FABRIKK

Virksomheten er 100 % danskeid, og produktene våre er designet og 

produsert på vår egen fabrikk i Danmark.

OPPMÅLING OG RÅDGIVNING ER INKLUDERT I PRISEN

Vi måler opp det nye kjøkkenet og designer det uten at det koster én krone. 

Det sikrer, at dine idéer og vår rådgivning passer perfekt til hjemmet ditt.

KOMPETENT RÅDGIVNING

Våre kjøkkenkonsulenter tar utgangspunkt i dine spesifikke behov og gir 

gode råd om optimal innredning av kjøkkenet, materialer, design, arbeids-

flyt, mv. Og, sørger for at prosessen fra design til levering og montering 

foregår knirkefritt.

FLEKSIBEL OG RASK LEVERING

Du kan bestille komplette eller umonterte skap - for rask og nøyaktig 

levering hjemme hos deg.

PROFESJONELL MONTERING

Kjøkkenet er først klart til bruk når det er montert i hjemmet ditt. Våre 

erfarne montører hjelper gjerne til med å gjøre drømmen til virkelighet 

hjemme hos deg. 

14
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Axis by DESIGNA er et nytt designkonsept i et enkelt nordisk 
design, som utnytter elegante og enkle linjer på en estetisk 
vakker og funksjonell måte  – både horisontalt og vertikalt. 

En aluminiumsprofil plassert langs med køkkenmodulene 
fungerer som en gripelist, som gjør det enkelt å åpne skuffer 
og fronter. Profilen fås i hvit, svart og grå. 

Nyt flotte Axis-kjøkken her i katalogen, når du ser et Axis by 
DESIGNA-symbol.

1616
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ELEGANT SKUFF MED SOFTLUKK OG FULLUTTREKK
Maks belastning 30-50 kg.

EKSKLUSIV SKUFF MED HØYE SIDER, 
SOFTLUKK OG FULLUTTREKK
Maks belastning 30-50 kg.

DESIGN SKUFF MED HØYE SIDER,
SOFTLUKK OG FULLUTTREKK
Maks belastning 30-50 kg.

DESIGNAS
SKUFFE-

LØSNINGER

Vårt hjerte banker for godt og funksjonelt design.

Med den lidenskapen har vi skapt et utvalg av skuffer, som 
på elegant vis understreker DESIGNAs enkle nordiske stil.

Og så får du naturligvis 25 års garanti på alle bevegelige 
deler.

Alle bilder i katalogen er vist med vår lekre Luksus-skuffe 
med skinner, soft-lukking og fulluttrekk.

EXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASIC

EXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASIC

EXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASIC
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NÅ KAN DU FÅ SMARTE 
SKYVEDØRER TIL 
OVERSKAPENE DINE

Plasser skyvedører i forskjellige 
høyder og skap et flott grafisk 

uttrykk på kjøkkenet.

Skyvedører er en spesielt god 
match sammen push-dører, så 

kjøkkenet fremstår stilrent og pent.

Velg blant et kjempeutvalg av 
farger og overflater. 

18



Skapdørene lukker mykt og lydløst med et forsiktig skyv.

En liten luksus med stor effekt som er med på å skape har-
moni i hverdagen. Soft-close er integrert i alle skap fra 
DESIGNA, uten tillegg i prisen. Slik bidrar soft-close til 
daglig nytelse i kjøkken, bad og garderobe.

Soft-close er skapt for å gå stille med dørene i mange år.

- STILLE GLEDE
I HVERDAGEN

SOFT-CLOSE

19

SOF T-CLOSE   I   DESIGNA
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Med Modern by DESIGNA-kolleksjonen er det rike muligheter for å skape 
en moderne, tidløs og personlig stil. Her finner du et bredt utvalg med 
spennende kombinasjoner av overflater, fra matte over høyglans til ulike 
trestrukturer.

Nature-kolleksjonen byr på ekte snekkerkvalitet og håndverk i høyeste klasse. 
Her finner du et stort utvalg av fronter i finér og linoleum samt eksklusive 
fronter med eikelameller, som hyller den nordiske designtradisjonen.

Color by DESIGNA er vårt fargerike univers av kjøkken i mange forskjellige 
farger og uttrykk i et eksklusivt, rent og uttryksfullt design. Du kan velge 
mellem 22 forskjellige fargekombinasjoner med håndtak, push eller inte-
grert grep.

Silk by DESIGNA-kolleksjonen er selve symbolet på elegant, minimalistisk 
og klassisk dansk design. Silk-frontene fås i fem moteriktige fargevarianter 
og er laget med en fløyelsmyk og ultramatt overflate i et fargeutvalg som 
kan kombineres etter smak og behag.

Classic by DESIGNA er vår kolleksjon av fronter som alle har det til felles, 
at de er tidløse klassikere innen det klassiske nordiske kjøkkendesignet.

Når det kommer til innredning og stil, har vi alle vidt forskjellig smak – og hurra for det! 

Derfor har vi gjort det enkelt for dere å utforske vårt kjempesortiment og stilunivers.

Våre kolleksjoner spenner over et bredt utvalg av fronter og design, som dere kan boltre 

dere i på de følgende sidene – og kanskje finne akkurat det dere drømmer om!

MODERN
by DESIGNA

by DESIGNA

CLASSIC
by DESIGNA

COLOR
by DESIGNA

NATURE
by DESIGNA

HURRA FORDI VI
ER FORSKJELLIGE

21
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”
Det er ingen tvil om, at hvitt i mange år har vært den fortrukne 

fargen på kjøkkenet, men i år ser vi en tydelig tendens mot mere 

farger. Spesielt grønne og blå nyanser er etterspurt - eventuelt 

kombinert med tre - for å tilføre varme i kjøkkenet.

Set ditt eget preg på kjøkkenet ved å la motsetninger møtes. 

Skap spennende kontraster som understreker din personlige 

stil. Uansett hva du velger, kan uttrykket lett endres eller piffes 

opp med enkle virkemidler som for eksempel mønstrede tape-

ter, markante farger på veggene, kulørte kjøkkenmaskiner samt 

tilbehør i forskellige materialer som stein, tre og kork.

Med DESIGNAs 5 kolleksjoner er det lett å velge riktig. Deretter 

er det bare å blande materialer og farger, og skape kontraster 

som gir kjøkkenet et personlig uttrykk. 

DESIGNAs innredningseksperter er selvfølgelig klar med masser 

av gode idéer og inspirasjon til innredning av det nye kjøkkenet 

ditt.

Sett ditt helt eget preg 
på innredningen – bland 
farger og materialer

Brigitte Kürzel, Designsjef
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Silk by DESIGNA-kolleksjonen er selve symbolet på elegant, minimalistisk og 

klassisk dansk design. Silk-frontene fås i fem moteriktige fargevarianter og er 

nært beslektet med våre glatte, malte fronter i Color-kolleksjonen.

Silk er laget med en fløyelsmyk og ultramatt overflate i en rekke farger, som kan 

kombineres etter smak og behag. Overflaten og de nøye utvalgte, rolige fargene 

skaper rom med det enkle og roen som absolutte nøkkelord. 

Som en ekstra bonus er frontene i Silk-kolleksjonen behandlet, så de er mer mot-

standsdyktige mot fingeravtrykk enn andre fronter.

SILK
BY DESIGNA

by DESIGNA

25



Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis er inspirert av det klassiske koordinatsystemet med X- og 

Y-akser og gjør den enkle geometriske formen vakker og streng 

i fremtoning. Vist her med en ultra matt grå front i kombinasjon 

med svart profil.

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt grå
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 30 mm laminat

122.848,-

60 cm

60 cm

120 cm

197 cm

207 cm

245 cm
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Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og benkeplater med bro i massivt tre.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis by DESIGNA er et nytt design- 

konsept i enkelt nordisk design, 

som utnytter elegante og rene linjer 

på en estetisk og funksjonell måte

– horisontalt og vertikalt. Vist her 

med en ultra matt hvit front kombi-

nert med matchende hvit profil.

Skapdører Silk  by DESIGNA - ultra matt hvit
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 12 mm kompaktlaminat
 30 mm massivt tre

181.983,-

60 cm

120 cm

435 cm

303 cm 200 cm

28
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Lenge leve
godtesyken

57,2%

Slafs, nam og slurp. Vi synes det skal være plass til det som gjør 
hverdagen søtere. Og noe tyder på at nordmenn er enige. For hele 
57,2% har satt av et eget godteskap i kjøkkenet, hvor fylt sjokolade 
og fredagssnop venter på at noen blir søtsugne.

29



Orden og system er en personlig sak, hvor alle gjør tingene på sin egen måte. 
Til gjengjeld er de fleste enige om at hylleknekten er en synder i et rom hvor 
man ønsker rene linjer og en - bare noenlunde - stilren look. 

Svevehyllen gir deg fritt spillerom til å innrede det slik du ønsker. Hyllen kan 
bære det du har bruk for til daglig, og det kommer til å se bra ut, uansett hva 
du setter på den. Nesten. 

Hyller

30



Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Silk by DESIGNA er en serie fronter med 

en silkebløt og matt overflate som er en 

hyllest til den enkle og vakre nordiske 

design. De hvite Silk-frontene er en ny-

fortolkning av designet av det klasisske 

hvite grepsfri kjøkkenet.

Se også overskapene med flotte og 

funksjonelle skyvedører.

135.633,-
60 cm

250 cm94 cm

183 cm

308 cm

Nå kan du få smarte 
skyvedører til
overskapene dine

Skapdører Silk by DESIGNA
 Ultra matt hvit
Håndtak Push-out og FG47
Benkeplate 12 mm svevende
 kompaktlaminat

31
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Prisen er for skap, sokkel, reoler og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Silk by DESIGNA er en serie fronter med en silkebløt 

og matt overflate som er en hyllest til den enkle og 

vakre nordiske design. Et Silk-kjøkken i ultra matt svart 

er en fryd for øyet, som i oppstillingen som er vist her. 

Se også kube-reolene og skyvedørene i overskapene.

Skapdører Silk by DESIGNA
 Ultra matt svart
Håndtak Push-out
Benkeplate 20 mm laminat

DESIGNA   I   KJØKKEN   I   ULTRA MAT T SVART

146.492,-
60 cm

94 cm

243 cm

368 cm
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Prisen er for skap, sokkel, reoler og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 69.146,-

Silk by DESIGNA er en serie fronter med en silkebløt og matt 

overflate som er en hyllest til den enkle og vakre nordiske 

designen. Kombinasjonen av de ultra matte grå Silk-frontene 

med overskap i natur eik framstår rustikt og enkelt.  

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt grå
 Nature by DESIGNA - natur eik
Håndtak FG92 og push-out
Benkeplate 20 mm laminat

79.116,-
60 cm

360 cm
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HVITEVARER

Kom
 inn i din lokale

DESIGNA-butikk og
få et godt tilbud på

hvitevarer

Hydro-fresh-hva-for-en-fisk?

Hvis vi begynner å ramse opp alle de tekniske 
fordelene og funksjonene, vi du tenke at vi er 
noen ordentlige snobber.

Men faktum er at hvitevarer i dag er et paradis 
for teknikknerder og matentusiaster.

Der fins så mange smarte løsninger i alt fra 
kjøkkenvifter og ovner til kokeplater og kjøle- 
skap, at vi vil spare deg for det her. 

Vi vil mye heller fortelle deg mer når 
du titter innom, og da kan vi se på 
det samtidig.



Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 61.636,-

Silk by DESIGNA er en serie fronter med en silkebløt og ultra

matt overflate som er en hyllest til den enkle og vakre nordiske 

designen. For eksempel med en lekker benkeplate i rustfritt stål.

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt svart
Håndtak FG129
Benkeplate 30 mm stål

66.788,- 92 cm

263 cm
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Silk by DESIGNA-kolleksjonen fås i fem moteriktige farger. 

Med den nye ultramatte og fløyelsmyke varme blåfargen, 

er det enkelt å sette flotte farger på kjøkkenet.

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt blå
Håndtak Push-out
Benkeplate 30 mm laminat

93.650,-

93 cm 60 cm

342 cm

245 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 79.748,-
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Siemens Hvitevarer

Siemens inductionAir System – 
platetoppen med integrert 
ventilator.

Siemens inductionAir systemet forener det beste fra to verdener: En overlegen 
flexInduction platetopp og en effektiv ventilator. En kombinasjon, som gir deg enda 
flere valgmuligheter til å skape ditt drømmekjøkken. 
siemens-home.bsh-group.com/no

Fremtiden flytter inn.
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60 cm

429 cm

Silk by DESIGNA-kolleksjonen er selve symbolet på elegant, 

minimalistisk og klassisk dansk design. Den ultramatte 

grønne fronten vises her i en Bricks-oppstilling.

Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt grønn
Håndtak FG118 og push-out
Benkeplate 30 mm linoleum med trekant

99.993,-
Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17)
Kan kun leveres samlet.
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En kran – fem typer vann

NYHET!
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KullsyreAvkjøltKaldtVarmt100 °C 
kokende

Nå med 
kullsyre 
fra juni
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Med Modern by DESIGNA kolleksjonen er det rike muligheter for å skape 

en moderne, tidløs og personlig stil.

Her finner du et bredt utvalg av spennende kombinasjoner med overfla-

ter fra matte over høyglans til ulike trestrukturer.

Blant annet tilbyr kolleksjonen vår stilige fronter med integrert grep, 

som er selve symbolet på lekker dansk kjøkkendesign. 

De rolige linjene og utformingen av gripeprofilene skaper et moderne og 

innbydende uttrykk.

Liker du det enkle og samtidig moderne, finner du mengder av inspira-

sjon på de følgende sidene.

MODERN
BY DESIGNA

MODERN
by DESIGNA
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet for kr. 28.480,-

Kjøkkenets design er avdempet. Store flater og rene linjer 

gir en effektfull følelse av oversikt og orden i hverdagen. 

Så kan du alltids selv tilføre litt lystighet i form av kunst, 

planter og familiemedlemmer for eksempel.

430 cm

60 cm

40.740,-

Skapdører Modern by DESIGNA - glatt hvit
Håndtak FKS128 og push-out
Benkeplate 30 mm laminat
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 60.800,-

Et godt brød utmerker seg ved å være laget med kjærlighet, omhu 

og av ordentlige råvarer. Det samme kan man si om et godt kjøkken.

Skapdører Modern by DESIGNA - matt hvit med integrert grep
 Modern by DESIGNA - lys grå trestruktur med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 20 mm laminat

60 cm

180 cm

404 cm

60 cm

67.216,-
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NÅ BESTEMMER DU, HVOR SKUFFEN SKAL SITTE
Bricks by DESIGNA snur om på idéen om, at et kjøkken skal bygges i faste moduler med 

symmetriske loddrette og vannrette linjer. Med Bricks by DESIGNA kan kjøkkenet bygges 

klosse for klosse, så det er skreddersydd til nettopp ditt behov. Nyt flotte Bricks-kjøkken 

her i katalogen, når du ser et Bricks by DESIGNA-symbol.



Kjøkkenet er enkelt og elegant, og du kan få det som 

en Bricks-løsning. Bricks er en helt ny måte å tenke 

kjøkken på. I stedet for at livet ditt skal passe inn i 

fastlagte moduler, kan du fritt sette dem sammen slik 

at de matcher dine ønsker. En hylle til yndlingsglassene 

ved siden av vinskapet? En smal skuff kun til iPader? 

Mulighetene er mange når kjøkkenet er satt fri.

60 cm

60 cm

428 cm

180 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17).
Kan kun leveres samlet.

98.523,-
Skapdører Modern by DESIGNA - matt hvit
Reoler Natureik
Håndtak Push-out og GSH0596
Benkeplate 30 mm massiv eik
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Den enkle og stilrene fronten i eik trestruktur skaper varme i kjøkkenet. Kombiner 

med elegante håndtak og tilbehør i forskjellige farger og skap din egen stil.

30.312,-

60 cm

60 cm

330 cm

215 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 22.059,-

Skapdører Modern by DESIGNA - eik trestruktur
Håndtak FG119
Benkeplate 30 mm laminat
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Et lite kjøkken fortjener også stor oppmerksomhet, for det er rammene rundt livet 

ditt hver dag. Oppstillingen som er vist, har en sort bakplate og matchende sokkel.
240 cm

310 cm

60 cm

60 cm

51.499,-
Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 39.865,-

Skapdører Modern by DESIGNA
 Hvit med svart kant
Håndtak FG75
Benkeplate 30 mm laminat
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300 cm

250 cm

60 cm 60 cm

77.056,-

Skapdører Modern by DESIGNA
 Hvit med svart kant og integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 30 mm laminat

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 64.890,-

Kjøkkenet har hvite fronter og elegante sorte 

håndtak. Det har karakter og skarphet, men er 

samtidig tilpasningsdyktig og klar til å flytte inn 

i de fleste moderne hjem. 
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Bryt de lyse nyansene med friske farger på veggene. Kjøkkenet er innbegrepet av lekker dansk 

kjøkkendesign, og fremstår stilrent, innbydende og hjemlig. Merk deg hyllene i eik i spiskam-

meret bakerst.

99.328,-

60 cm

120 cm

324 cm

240 cm

DESIGNA   I   KJØKKEN   I   MAT T HVIT MED INTEGRERT GREP

Skapdører Modern by DESIGNA - matt hvit med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 12 mm svevende kompaktlaminat

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. vitrineskap, hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 81.870,-
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99.609,-

Skuffer og skapdører skal ses, ikke høres. Soft-close er en standardløs-

ning i alle våre skap, slik at dagens hyggelige anekdoter fra skolegården 

eller personalrommet ikke trenger å kjempe om oppmerksomheten. 

283 cm

117 cm

60 cm

180 cm

Skapdører Modern by DESIGNA
 - matt hvit med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 13 mm kompaktlaminat

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 81.876,-
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Slide&Hide®

neff-home.com/no

De engasjerte hjemmekokkene trenger albuerom på kjøkkenet. 
Slide&Hide® gir deg den plassen du trenger når ovnsdøren 
forsvinner helt under ovnen når den åpnes.

Ovnene fra NEFF finnes i forskjellige utførelser, avhengig av om 
du f.eks vil kombinere med pyrolytisk selvrens eller damp. Få hjelp 
av din DESIGNA forhandler for råd om hvilken modell som passer 
best til dine behov. 

Opplev NEFF Slide&Hide® – 
den forsvinnende ovnsdøren

KOM NÆRMERE
DIN MATLAGING



Med en elegant hvit overflate og eikekanter oppnås et markert 

uttrykk, som tegner vakre linjer i kjøkkenet. Bruk håndtak i en 

mørk tone som vist her, og få et unikt og enkelt uttrykk.

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. vitrineskap, hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet for kr. 37.033,-

48.826,-

390 cm

60 cm

Skapdører Modern by DESIGNA - hvit med eik kant
Håndtak FG120
Benkeplate 12 mm kompaktlaminat
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Kaffetørsten
lenge leve

3,9
Når man er glad i te og kaffe, er en Quooker en hot investering. 
Og når man som nordmann i gjennomsnitt drikker 3,9 kopper 
kaffe om dagen, blir det enkelt å tilberede en rykende varm
kopp - spesielt hvis det er presskannen som trekker.



Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet for kr. 72.808,-

81.271,-

Skapdører Modern by DESIGNA - hvit høyglans
 Silk by DESIGNA - ultra matt svart
Håndtak FG125 og FG131
Benkeplate 30 mm Solid Color laminat

60 cm

60 cm

64 cm

331 cm

380 cm

290 cm

Hvit høyglans og matt svart setter rammene rundt hverdagen. Og de setter 

dem vakkert. Kjøkkenet er her vist i en variant som har rikelig med bord-

plass og et design i tre fløyer som skaper et innbydende rom. 
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Skapdører Modern by DESIGNA - matt hvit
Håndtak FG103
Benkeplate 30 mm laminat

Kjøkkenet i denne oppstillingen kan ikke skryte av størrelsen, men det kan så mye annet. 

Den gjennomtenkte designen hvor oppholdsplass og oppbevaringsplass er kombinert på 

en diskré måte, er kun noen av fordelene. Resten må du oppleve.

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 35.081,-

265 cm

60 cm

60 cm

295 cm

45.491,-
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SUNNE MÅLTIDER MED 
DAMP OG SOUS VIDE

BEVAR 
VITAMINENE 
MED DAMP

gorenje.no

Gorenjes dampovner gir deg muligheten til å lage sunne måltider 
hjemme. Avansert dampteknologi skaper tørr damp og distribuerer 
den jevnt i ovnsrommet. 

Den skånsomme damptilberedningen sikrer at vitaminer og mineraler 
bevares i maten. Siden temperaturen kan stilles inn med 1 °C nøyak-
tighet, er sous vide-tilberedning mulig. Og ikke nok med det: ovnen 
kan også brukes til konvensjonell bruk. 

Gorenje dampovn gir deg forutsetningen for å bli en profesjonell kokk 
hjemme på kjøkkenet ditt!



117 cm

240 cm

60 cm

303 cm

103.965,-

Skapdører Modern by DESIGNA
 Hvit høyglans med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 13 mm kompaktlaminat

Høyglans vil ses, brukes og leves i. Heldigvis er 

det skapt til samme formål. Du er velkommen 

til å stikke innom og prøve.

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 85.772,-
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Greenwich N100XL

BALTIC400

GREENWICH L |  POLARIS

BALTIC500

             Intra AS                     Hornebergveien 7, 7038 Trondheim                                  tel: 73 98 01 00                                 mail: intra@intra-teka.com                                          www.intra-teka.com  

DION | WHITE GOLD

GREENWICH L | PURO

GREENWICH L | BRONZE

GREENWICH L | SILVERSTONE

GREENWICH L | MAGMA

SCHOCK CRISTADUR®

GUNMETAL

WHITE GOLD

KOBBER

DION | Kobber

Sett farge på kjøkkenet ditt 

Få en perfekt match med en farget  vask i en nyanse som passer 
perfekt sammen med f eks blandebatteriet, benkeplaten, skapfron-
tene eller bakveggen. 

Kombiner din CRISTADUR® vask med de fargede armaturene og 
avløpsdelene og skap din helt personlige look.  
Velg melleom PVD fargene kobber, white gold eller gunmetal.

DION | Gunmetal DION | Krom DION | Magma
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Nature-kolleksjonen byr på ekte snekkerkvalitet og håndverk av høyeste 

klasse. Kjærligheten til tre og håndarbeid er i høysetet, hvilket avspeiler seg 

i den flotte kvaliteten og autentiske uttrykket, og som samtidig er klassisk 

nordisk. 

Her finner du et stort utvalg av fronter i finér og linoleum, samt eksklusive 

fronter med eikelameller, som hyller den nordiske designtradisjon. 

Kolleksjonen er sammensatt slik at du kan kombinere farger, kanter og over-

flater i utallige muligheter som skaper et unikt kjøkken for deg. 

Over de neste sidene finner du et bredt utvalg av våre eksklusive kjøkken, som 

alle er inspirert av og som er en hyllest til naturen.

NATURE
BY DESIGNA

NATURE
by DESIGNA
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Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis løfter det klassiske, nordiske, grepsfrie designet til øverste nivå. 

Axis-designet fås med profiler i børstet aluminium, svart og hvit, og 

kan kombineres med et stort utvalg av glatte dører fra DESIGNAs 

sortiment. Vist her, den børstede aluminiumsprofilen med front 

utført i natur eik finér.

126.885,-

212 cm

60 cm

60 cm

305 cm

187 cm

Skapdører Nature by DESIGNA - hvit eik
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 12 mm kompaktlaminat
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater i kjøkken og “kosekroken”.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 105.335,-

Den hvite fronten er i utgangspunktet nøytral, men den er likevel 

markant i fremtoningen når den kombineres med mørke farger.

For eksempel her, der høyskap, frisider og sokler er i en finér i brun 

eik samt hvite benkeplater som går hele veien ned som endegavl på 

kjøkkenøya.

Skapdører Nature by DESIGNA - brun eik
 Color by DESIGNA - råhvit med integrert grep
Håndtak Integrert og FG110
Benkeplate 30 mm laminat

60 cm

120 cm

206 cm

19 cm

430 cm124.018,-
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 57.902,-

67.644,-

Skapdører Nature by DESIGNA
 Hvit med hvit eik kant
Håndtak FG121
Benkeplate 30 mm laminat

Senk skuldrene, du er hjemme. Her er ikke noe 

hokus pokus, bare kjærlighet til god design ført

ut i livet i hvit eik.

228 cm

90 cm

60 cm

335 cm
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

154.411,-

Skapdører Nature by DESIGNA - natur eik lamell
 Silk by DESIGNA - ultra matt blå
Håndtak Push-out og integrert
Benkeplate 12 mm kompaktlaminat

Silk-kolleksjonen er en serie fronter med 

en ultramatt og silkemyk overflate. Her er 

den nye blå fargen vist sammen med den 

eksklusive lamellfronten i natureik fra 

Nature-kolleksjonen.

120 cm

324 cm

183 cm

60 cm
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BLANCO 
KJØKKENVASKER. 
FINN DIN FAVORITT.

BLANCO er Tysklands største produsent av kjøkkenvasker i rustfritt stål, SILGRANIT og keramisk porselen.  
Her er noen smakebiter fra vårt sortiment, se mer på www.nibu.no

1) BLANCO ANDANO 500-IF/A i rustfritt stål med BLANCO VONDA, krom.

2) BLANCO SUBLINE 700-U i SILGRANIT, sort med LIVIA-S, børstet messing.

3) BLANCO AXIA III 5 S i SILGRANIT, hvit med CANDOR-S, rustfritt stål.

4) BLANCO METRA 6 S i SILGRANIT, lavagrå med ALTA-S, lavagrå/krom.

5) BLANCO ETAGON 500-U i rustfritt stål med BLANCO LINUS-S, matt sort.

1

2

4 5

3

kjøkken- og interiørbeslag 



60 cm

60 cm

96 cm

187 cm 85 cm

387 cm

245 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel, benkeplater 
og bro i linoleum med kant i massivt tre.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 117.790,-

En lekker og eksklusiv linoleumsfront i 24 

mm med kanter i massivt tre – her vist med 

lærhåndtak. Merk deg frisidene, soklene og 

skapdørene på kjøkkenøya, som er utført i 

finér i natureik og skaper en flott kontrast 

til den blå linoleumen.

Skapdører Nature by DESIGNA - blå linoleum med trekant
 Nature by DESIGNA - natur eik
Håndtak FG129
Benkeplate 30 mm laminat
 40 mm linoleum med trekant

132.523,-
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VI INTRODUSERER
FUNKSJONELL ELEGANSE
Matt Black-kolleksjonen gir ny berøringsfinish
til AEG Mastery-serien. Matt glass gir en
ny estetikk og forbedret funksjonalitet
til et stadig mer elegant kjøkken.

Se vår AEG Matt Black-kolleksjon på AEG.NO



Skapdører Nature by DESIGNA
 - grønn linoleum med trekant
 - natur eik
Håndtak Integrert
Benkeplate 30 mm laminat

100.025,-
Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17).
Kan kun leveres samlet.

60 cm

387 cm

VI INTRODUSERER
FUNKSJONELL ELEGANSE
Matt Black-kolleksjonen gir ny berøringsfinish
til AEG Mastery-serien. Matt glass gir en
ny estetikk og forbedret funksjonalitet
til et stadig mer elegant kjøkken.

Se vår AEG Matt Black-kolleksjon på AEG.NO

En kjempestilig, grønn skapdør i linoleum med kanter i natur eik, her vist i en Bricks-oppstilling. Merk deg detaljen 

på frisidene, der åreretningen følger toppskapene og skaper en flott harmoni i det samlede uttrykket. Bruk fliser til 

å piffe opp rommet og skap spennende kontraster med din egen personlige touch. 
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Svart eik lamell - eksklusiv front i et 

klassisk skandinavisk designspråk

117 cm

285 cm

240 cm

60 cm
Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

138.529,-

Sett farge
på kjøkkenet

ditt med en serie
av trendy DESIGN-

farger

Skapdører Nature by DESIGNA - svart eik lamell
 Color by DESIGNA - mørk grå
Håndtak Integrert og GSH0596
Benkeplate 30 mm laminat
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Hvid eg lamel - nordisk, klassisk og 

tidløst design, når det er bedst

117 cm

243 cm

243 cm

60 cm

60 cm

180 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

120.748,-

Skapdører Nature by DESIGNA - hvit eik lamell
 Color by DESIGNA - råhvit
Håndtak Integrert og GSH0596
Benkeplate 30 mm laminat
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Skapdører Nature by DESIGNA - hvit med skrå eik kant
 Classic by DESIGNA - røykfarget glass med svart
 aluminiumsramme
Grep FG45 og push-out
Benkeplate 30 mm laminat

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 86.227,-

Her er et familiekjøkken fra øverste hylle. Her fins det plass og muligheter 

til at lek, lekselesing og matlaging kan finne sted samtidig. Det populære 

Smartskapet er ideelt til alt fra digre kjøkkenmaskiner og kokebøker til 

frokostprodukter og hermetikk. 

98.932,-
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Med Smartskapet er det fort gjort å gjemme unna maskiner og kjøkkenutstyr og samtidig

holde orden på det hele. Skapet har mye oppbevaringsplass, og de tre innbygde spotene

sørger for en flott belysning som raskt gir overblikk.

180 cm
34 cm

93 cm

60 cm

370 cm

245 cm

NYHET
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

De brune eikelamellene fra Nature-kolleksjonen er dansk design 

og snekkerkvalitet på sitt beste. Sammen med ultramatt svart Silk 

skapes et fullendt og eksklusivt uttrykk.

201.997,-

Skapdører Nature by DESIGNA - brun eik lamell
 Silk by DESIGNA - ultra matt svart
Håndtak Push-out og integrert
Benkeplate 30 mm Fenix-laminat

120 cm

244 cm

128 cm 242 cm

60 cm
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Color by DESIGNA er vårt fargerike univers av kjøkken i mange forskjellige farger 

og uttrykk i et eksklusivt, rent og uttrykksfullt design. Du kan velge mellem 22 

forskjellige fargekombinasjoner med håndtak, push eller integrert grep.

Kolleksjonen byr på lek med farger, som kan kombineres etter temperament, da 

fargene er nøye utvalgt til å matche på tvers av den brede palletten. Du kan også 

velge å holde det enkelt og stilrent med én farge. 

Det viktigste er at du er designeren og bestemme, hvordan ditt drømmekjøkken 

skal se ut. 

Gå på oppdagelsesferd i vårt fargerike univers og la deg inspirere av de forskjellige 

miljøene og kombinasjonene.

COLOR
BY DESIGNA

COLOR
by DESIGNA
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet for kr. 129.698,-

60 cm

117 cm

203 cm

387 cm

Sett farge
på kjøkkenet

ditt med en serie
av trendy DESIGN-

farger

149.958,- Skapdører Color by DESIGNA
 Dyp blå med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 30 mm laminat80
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Med en varm blå farge skapes et markant uttrykk som 

fremstår trendy og tidløst. Det utgjør en flott kontrast 

til lysere nyanser, som her er vist med reoler i natur eik 

og en lys benkeplate.

DYP BLÅ
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Det er ros
til kokken
Hvis maten smaker godt nok, er det (åpenbart) 
mindre viktig hva klokken er. I hvert fall står hele 
25,2% av nordmenn av og til opp om natten alene 
for å spise. Tygg på det!

25,2%



Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Den øverste grepsprofilen gir bordplaten et svevende 

uttrykk og understreker det enkle og strenge i designet. 

Vist her i en oppstilling med profil i børstet aluminium 

og petrol blå front.

Skapdører Nature by DESIGNA - petrol blå
Håndtak Axis-profil og push-out
Benkeplate 12 mm kompaktlaminat

99.977,-

228 cm

60 cm

60 cm

251 cm

Sett farge på
kjøkkenet og badet

ditt med en serie av
trendy DESIGN-

farger
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Steketermometeret
som styres fra
kokeplaten! 
PerfectSensor-funktion – 100% kontroll

på temperaturen. Bearnés, smeltet

sjokolade, sous vide 

… ALT tilberedes perfekt!

De Dietrich har designet en 
fullautomatisk kokeplate som måler 
tilberedningstemperaturen direkte i gryten 
ned til en grads presisjon.

Det unike samarbeidet mellom steketermometeret
og kokeplaten gir deg mulighet for å tilberede
perfekt bearnés, smelte sjokolade med vakker glans 
eller sous vide til perfeksjon.

www.witt.zone/dedietrich

200100 DeDietrich Probe 210x297 Designa_katalog.indd   1 21/10/2020   10.18



85



Prisen er for samlet skap, skinner, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

102.114,-

60 cm

60 cm

95 cm
323 cm

187 cm

366 cm

Med Axis kan de elegante profilene kombineres med et utall av glatte dører fra DESIGNAs 

sortiment, og som gir maksimal frihet til å skape sin helt egen og individuelle stil. Vist 

her i en kombinasjon med børstet aluminium og hvitmalte fronter.

Skapdører Color by DESIGNA - råhvit
Håndtak Axis-profil og push-out
Benkeplate 30 mm laminat
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Kjøkkenet er designet for dype samtaler om livets 

store spørsmål over god rødvin, bøying av tyske 

verb og alt imellom. Det er funksjonelt og vennlig. 

Det fungerer. 

Skapdører Color by DESIGNA - råhvit
Håndtak GSH0596
Benkeplate 30 mm laminat

93 cm

303 cm

300 cm

60 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet for kr. 54.550,-

70.127,-
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Lys sand og petrol blå gir temperament og et annet uttrykk 

i rommet enn det klassiske, hvite kjøkkenet. Kombiner med 

forskjellige toner på tilbehøret og eksperimenter med hånd-

takene. Sammen gir det et trendy uttrykk.

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 87.595,-

60 cm

117 cm
200 cm

203 cm

472 cm

106.279,-

Sett farge
på kjøkkenet

ditt med en serie
av trendy DESIGN-

farger

Skapdører Color by DESIGNA - lys sand
 Color by DESIGNA - petrol blå
Håndtak Push-out og FG125
Benkeplate 30 mm laminat
 40 mm linoleum med trekant
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Skapdører Color by DESIGNA
 Råhvit med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 20 mm laminat

370 cm

60 cm

93 cm

247 cm

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplate.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17)
Kan kun leveres samlet.

Kjøkkenet er vist med en Bricks-løsning ved kokeplaten,

hvor modulene kan settes sammen etter behov. 

114.229,-
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Middag servert 
med en liten 
hvit løgn

17,8%

Har du opplevd å få ros for maten? Deilig følelse. 
Derfor kan du kanskje også godt forstå de 17,8% 
som innrømmer å ha løyet om at det de serverte 
var hjemmelaget - selv om det i virkeligheten var 
kjøpt.
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Classic by DESIGNA er vår kolleksjon av fronter, som alle har det til felles, at de 

er tidløse klassikere innen det nordiske kjøkkendesignet. 

Kolleksjonen byr blant annet på en serie av fronter med rammer, som kjenne-

tegner den klassiske nordiske, landlige stilen. 

Fronter med rammer kan med enkle virkemidler forandres fra romantisk og 

herskapelig stil til en mer kantete versjon.

Uansett om du liker den helt rendyrkede herskapelige looken, eller en kombi-

nasjon med andre og mere rå overflater, materialer og teksturer, vil Classic By 

DESIGNA-kolleksjonen inspirere deg til å skape ditt eget personlige uttrykk.

CLASSIC
BY DESIGNA

CLASSIC
by DESIGNA
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 121.661,-

60 cm

94 cm

387 cm

251 cm60 cm
143.329,-

Klassisk kjøkken som med en sjarmerende halvøy 

har trukket elementer fra det moderne kjøkken inn 

i en koselig design.

Skapdører Classic by DESIGNA - hvit fylling
Håndtak FG51
Benkeplate 30 mm laminat
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 92.536,-

Kanskje drømmer du om å lage tomatsausen til pizzaen fra bunnen av selv. 

Hver gang. En effektiv løsning er å velge et kjøkken du har lyst til å utfolde 

deg i.

455 cm

60 cm

310 cm

111.448,-

Skapdører Classic by DESIGNA - lys grå ramme
Håndtak GBE128
Benkeplate 30 mm laminat
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Det skal være plass
til hemmeligheter

22,6%

I hvert fall vil det gjøre livet lettere for 22,6% av alle 
nordmenn som gjemmer ting i kjøkkenskapene som
deres partner ikke må finne.
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Det må være en 
smakssak, hvor 
ofte man skal 
smake 

36%

Faktum er at over 36% smaker mer enn det er
nødvendig for å få måltidet justert smaksmessig.
Det må bety at vi enten har å gjøre med svært
matglade nordmenn, eller at vi simpelthen har
lyktes i å lage retter som det smaker mer av. 

roroshetta.no

Scann for demofilm

Vår nye teknologi, Sense, bidrar til at du ikke behøver å tenke 
på å slå av og på kjøkkenhetten. 11 innebygde sensorer sørger 

for optimalt osoppfang til enhver tid. 

God ventilasjon på kjøkkenet avhenger av at kjøkkenhetten blir 
brukt på riktig måte. Derfor har vi valgt å gjøre kjøkkenhetten 
bekymringsløs for deg. Du trenger bare å tenke på matlagingen 
- så sørger teknologien i kjøkkenhetten for resten. Vi integrerer 
som standard 11 sensorer i kjøkkenhetten som automatisk setter 

kjøkkenhetten i gang, og som hele tiden tilpasser 
kapasitet til den mengde matos som er i rommet. 
All teknologi er skjult i kjøkkenhetten, slik at du 
kan velge det designet som passer deg og ditt 
kjøkken best - selvfølgelig levert i valgfri farge. 

Kjøkkenhetten
som gir deg sunt 

inneklima

NYHET

TAR VARE PÅ HELSEN DIN
VED Å SØRGE FOR REN LUFT

KJØKKENHETTEN KAN 
STYRES MED APP

BEKYMRINGSLØS MATLAGING 
MED AUTOMATISK VENTILASJON

EN AV VERDENS MEST 
INTELLIGENTE OG STILLE-
GÅENDE KJØKKENHETTER



roroshetta.no

Scann for demofilm

Vår nye teknologi, Sense, bidrar til at du ikke behøver å tenke 
på å slå av og på kjøkkenhetten. 11 innebygde sensorer sørger 

for optimalt osoppfang til enhver tid. 

God ventilasjon på kjøkkenet avhenger av at kjøkkenhetten blir 
brukt på riktig måte. Derfor har vi valgt å gjøre kjøkkenhetten 
bekymringsløs for deg. Du trenger bare å tenke på matlagingen 
- så sørger teknologien i kjøkkenhetten for resten. Vi integrerer 
som standard 11 sensorer i kjøkkenhetten som automatisk setter 

kjøkkenhetten i gang, og som hele tiden tilpasser 
kapasitet til den mengde matos som er i rommet. 
All teknologi er skjult i kjøkkenhetten, slik at du 
kan velge det designet som passer deg og ditt 
kjøkken best - selvfølgelig levert i valgfri farge. 

Kjøkkenhetten
som gir deg sunt 

inneklima

NYHET

TAR VARE PÅ HELSEN DIN
VED Å SØRGE FOR REN LUFT

KJØKKENHETTEN KAN 
STYRES MED APP

BEKYMRINGSLØS MATLAGING 
MED AUTOMATISK VENTILASJON

EN AV VERDENS MEST 
INTELLIGENTE OG STILLE-
GÅENDE KJØKKENHETTER
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Når vi sier kvalitet, så 
mener vi det faktisk. 
Helt inn i hjørneskapet
Kvalitet for oss er mer enn valg av materialer. Det er alle de detaljene som et kjøkken 
eller en garderobe har - helt ned til designet på den lille skruen i det skjulte hjørne-
hengselet. Det er ikke nok at tingene ser fantastisk ut. De skal også kunne takle livet, 
dag ut og dag inn. 

Derfor er vi glad for at vi har medarbeidere som Jørgen. Lidenskapelige mennesker 
som kan sakene sine og som ikke er redde for å sette produksjonen på pause hvis noe 
ikke er godt nok. Slike folk som tar seg bryet og ikke går på akkord med noe. Det er til 
syvende og sist dem vi kan takke for at DESIGNAs løsninger gir mer overskudd og flere 
smil om munnen ute i de norske hjem.
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”Gjennom et helt liv kjøper vi kanskje 
kjøkken kun fire ganger. Det sier seg 
selv at det skal være kvalitet.

Personlig liker jeg å vite at det vi
selger er mer enn i orden. Det er
godt håndverk skapt med omtanke
og omhu.

Jørgen Jensen, produksjonsleder  
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VASKEROM
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Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 31.116,-

245 cm

60 cm

60 cm

200 cm

40.776,-

Vaskerommet er ikke det rommet vi oppholder oss mest i. 

Men det er husets maskinrom, så system og orden er 

nødvendig her, hvis gjøremålene i hverdagen skal gli lett.

Skapdører Modern by DESIGNA - eik trestruktur
 Modern by DESIGNA - hvit med eik kant
Håndtak FG05
Benkeplate 30 mm laminat
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Skapdører Modern by DESIGNA - hvit med svart kant
Håndtak FG72
Benkeplate 30 mm laminat

Prisen er for samlet skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 15.827,-

60 cm

263 cm

20.232,-Vaskerommet er like kompakt som det er praktisk - og det sier 

ikke så lite. Her er det plass til rengjøring av både fotballsko og 

poteter fra hagen, til tøyvask og oppbevaring.
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Skapdører - elementer Modern by DESIGNA - glatt hvit
Skapdører - skyvedører Glatt hvit
Håndtak FKS224
Benkeplate 30 mm laminat

Gjem vaskesøylen bak skyvedører

og skap ro i rommet. 
Prisen er for samlet skap, skyvedører, 
skyvedørsinventar, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet for kr. 24.169,-

26.774,-

60 cm80 cm

273 cm
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GARDEROBE
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Prisen er for samlet skap og sokkel.
Kan leveres usamlet for kr. 28.975,-

200 cm

60 cm

38.894,-

Hos DESIGNA synes vi det er viktig at tøyet ditt bor 

romslig og hyggelig. Dels fordi vi vet at det gjør det 

lettere å finne frem i til daglig. Men også fordi vi ennå 

ikke har møtt noen som gidder å stryke skjortene sine 

to ganger. 

Skapdører Classic by DESIGNA - hvit fylling
Håndtak FG51
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Skapdører Nature by DESIGNA - grå med natur eik kant
Håndtak FG110 
Benkeplate 30 mm laminat

Den innovative garderoben er en bevisst annerledes design.

Garderoben imøtekommer en funksjonell og praktisk problem-

stilling som mange kjenner til; behovet for både sitteplass og 

gode oppbevaringsmuligheter.

GRÅ MED NATUR EIK KANT

Prisen er for samlet skap og sokkel.
Kan leveres usamlet til kr. 30.862,-

37.766,-

60 cm

243 cm
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BAD
110



Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 24.382,-

27.762,-

48 cm

142 cm

UTE ETTER
TILBEHØR?

Da bør du se vår t ilbehørskatalog,
som vi har f y lt med lekker t t ilbehør

til k jøkken og bad. Få den i din
lokale designa-butikk

eller se den på
designa.no.

Sett farge
på badet ditt

med en serie av
trendy DESIGN-

farger

Skapdører Color by DESIGNA - dyp blå
Håndtak FG111
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

Den markante blåfargen på fronten fremheves 

her av enkle messinggrep, som sammen gir 

et flott og eksklusiv look. Kombinasjonen av 

reoler i tre tilfører en klassisk nordisk stil.
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48 cm 32 cm
60 cm 40 cm

14.903,-
Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 12.793,-

Smått er godt. DESIGNA presenterer badet som uten 

dikkedarer viser hvordan man kan innrede et bad ganske 

diskré og ganske enkelt. 

Skapdører Modern by DESIGNA - hvit høyglans
 Classic by DESIGNA - frosted glass med aluminiumsramme
Håndtak FG109
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor
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Axis-designet fås til kjøkken, bad og garderobe. Slik kan du skape et gjennomgående uttrykk 

i designet på tvers av de viktigste rommene i hjemmet. Her vist i en badeoppstilling med en 

ultra matt sort front sammen med svarte Axis-profiler.

Prisen er for samlet skap, skinner, 
benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan kun leveres samlet.

33.309,-

48 cm

143 cm Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt svart
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 12 mm Solid Surface
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Prisen er for samlet skap, ramme med ben, benkeplate og vask.
Ekskl. reoler, hyller, armatur, belysning og speil.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

Skapdører Modern by DESIGNA - hvit høyglans
Håndtak Push-out
Benkeplate 23 mm hvit, matt marmor

48 cm

125,2 cm

Med Bricks bad er det mulig å skape et helt unikt uttrykk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske designet gir et ordentlig 

møbelutseende.

Velg mellom tre forskjellige design med forskjellige bredder og 

dører fra hele DESIGNA-sortimentet. Bricks bad fås også med 

ben i heltre i fargene natureik, brun eik, hvit eik og sort eik. 

Dørene i hvit høyglans går flott sammen med vasken i hvit

marmor, som skaper en flott kontrast til den lyse eiken.

36.832,-
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Prisen er for samlet skap, ramme med ben, benkeplate og vask.
Ekskl. reoler, hyller, armatur, belysning og speil.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

Skapdører Moderne by DESIGNA
 Hvit med sort kant og integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm hvit, matt marmor

Med Bricks bad er det mulig å skape et helt unikt uttrykk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske designet gir et ordentlig 

møbelutseende.

Velg mellom tre forskjellige design med forskjellige bredder og 

dører fra hele DESIGNA-sortimentet. Bricks bad fås også med 

ben i heltre i fargene natureik, brun eik, hvit eik og sort eik. 

Her vist med sort/hvit dør og matchende ben i sort eik og mat-

chende hyller.

48 cm

145,2 cm

46.072,-
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Prisen er for samlet skap, ramme med ben, benkeplate og vask.
Ekskl. reoler, hyller, armatur, belysning og speil.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

48 cm

165,2 cm

Skapdører Nature by DESIGNA
 Grå med natur eik kant
Håndtak FG79
Benkeplate 23 mm hvit, matt marmor

Med Bricks bad er det mulig å skape et helt unikt uttrykk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske designet gir et ordentlig 

møbelutseende.

Velg mellom tre forskjellige design med forskjellige bredder og 

dører fra hele DESIGNA-sortimentet. Bricks bad fås også med 

ben i heltre i fargene natureik, brun eik, hvit eik og sort eik. 

Døren i grå og natureik med grep i eik samt matchende ben gir 

et solid og elegant uttrykk

46.414,-
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Alene-tid er søt
musikk i våre ører

58,2%

Særlig småbarnsforeldre søker i større grad pusterom
på badet, hvor døren kan låses. Men vi må konstatere at
det ikke nødvendigvis handler om å få ro i ørene. For 58,2% 
hører nemlig på musikk når de er på badet.

Og blant dem mellom 18 og 29 år er tallet over 72%!



Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt svart
Håndtak Push-out
Benkeplate 23 mm hvit matt marmor

Silk by DESIGNA er en serie fronter med en silkebløt og ultra matt overflate som er en 

hyllest til den enkle og vakre nordiske design. De svarte frontene tar seg forrykende

flotte ut i badmiljøet som vist her.

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 20.872,-

23.636,-
48 cm

182 cm

121121
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Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt grå
Håndtak Push-out
Benkeplate 23 mm hvit matt marmor

Silk by DESIGNA er en serie fronter med 

en silkebløt og ultra matt overflate som er 

en hyllest til den enkle og vakre nordiske 

design. De silkebløte grå frontene i grepsfri 

oppstilling er et opplagt valg til innredning 

på badet.

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 16.763,-

19.392,-
48 cm

142 cm
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Skapdører Silk by DESIGNA - ultra matt hvitt
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 12 mm Solid Surface

Prisen er for samlet skap, skinner, 
benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan kun leveres samlet.

31.083,-
48 cm

123 cmMed inndelingen av skuffene i den matthvite 

Silk-fronten, fremheves X- og Y-aksens 

nøkterne form. Den hvite Axis-profilen løfter 

bordplaten og gir lett tilgang til det integrerte 

grepet.
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Skapdører Classic by DESIGNA - hvit fylling
Håndtak FG51
Benkeplate 30 mm hvitoljet eik

Prisen er for samlet skap, benkeplater og vasker.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 28.313,-

48 cm34 cm
169 cm40 cm

32.022,-De rektangulære vaskene har et rustikk og moderne 

design, det ser fett ut - ganske enkelt. Fordelene 

med dobbelvask sier seg selv hvis det er kamp om 

plassene om morgenen.
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Marmorline vask for bad
Fra vakre standardvasker til skreddersydde individuelle løsninger, er 

Marmorline benkeplater det riktige valget.

Et godt designet bad fra Designa med gode detaljer og vakre overflater gir 
energi og velvære. Mulighetene er mange!

Vasker og benkeplater fra Marmorline er håndlaget kvalitet.

Dansk design. Danskeide.

www.marmorline.dk



Skapdører Color by DESIGNA - dyp blå med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

Med en markant blå nyanse på grepsfri fronter blir badet både 

tidløst og topp moderne. Kombiner med reol-kasser i eik og skap 

en flott, nordisk stil
Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 15.972,-

48 cm

162 cm

18.515,-
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Skapdører Modern by DESIGNA - lys grå trestruktur med intergrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm hvit matt marmor

Inviter naturen inn på badet. Trestrukturen trer tydelig frem på fronter 

og reoler og er med på å gi rommet karakter. Rått og flott.
Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 12.404,-

48 cm 19 cm
120 cm 80 cm

14.679,-
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Dobbeltvask er mer enn dobbelt så godt. Fordi det betyr to som kan pusse 

tenner, vaske hender, barbere seg, sminke seg eller sette opp håret på én 

gang. Bare tenk over det. Badet kan enkelt løse den oppgaven og fås for 

eksempel som her med en benkeplate i mørk Granitex med integrerte vasker.

Skapdører Color by DESIGNA - lys grå
Håndtak FKS320
Benkeplate 23 mm Granitex

48 cm 19 cm
160 cm 60 cm

Prisen er for samlet skap,
benkeplate og vasker.

Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 34.266,-

36.716,-
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Skapdører Color by DESIGNA - sand
Håndtak FG110
Benkeplate 23 mm Betonex

48 cm

120 cm
Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.

Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 19.552,-

21.277,-

En avdempet sandfarge gir et flott utseende på badet

og er et godt alternativ til en tradisjonell hvit nyanse.

Sett farge
på badet ditt

med en serie av
trendy DESIGN-

farger
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Skapdører Color by DESIGNA - Rosa
Håndtak Push-out
Benkeplate 12 mm solid surface

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 25.862,-

48 cm

160 cm

Rosa er en av tidens hotteste farger og tilfører varme

til ethvert rom. Bland med andre farger og skap flotte

kontraster og markante uttrykk i innredningen din. 

28.635,-

Sett farge
på badet ditt

med en serie av
trendy DESIGN-

farger
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Badet er stilrent og enkelt i sitt design. 

Benkeplaten er i elegant, matt hvit marmor, 

og det er rikelig med skapplass som gjør at 

det er lett å holde orden.

48 cm 32 cm
120 cm 40 cm

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan sælges usamlet for kr. 28.222,-

Skapdører Color by DESIGNA
 Ren hvit med integrert grep
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

31.629,-

REN HVIT MED INTEGRERT GREP   I   BAD   I   DESIGNA
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KJØKKEN, BAD, BRYGGERS...
KUMA produserer benkeplater med innstøpte vasker, etter individuelle 

mål, tilpasset dine behov. Så hvis du ønsker samme utrykk i hele huset, 

så løser vi det for deg. Med det største utvalg av farger og materialer, 

har vi helt sikkert noe som passer til din stil. 

Kombinasjonen av kvalitetsmaterialer, samt et godt håndverk, gjør 

KUMA benkeplater til en meget flott og holdbar løsning.  

Se hele sortimentet på www.kuma.dk
Riva 50 Granit Bronze 



Skapdører Color by DESIGNA - råhvit
Håndtak FG92
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

Diskré og funksjonelt, men samtidig virkelig innbydende.

Badet etterlater et trendy og tidløst inntrykk.

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres samlet for kr. 8.594,-

48 cm

80 cm 9.820,-
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Skapdører Nature by DESIGNA - hvit eik lamell
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

En lyseblå farge på veggen skaper varme og utstråling på badet.

Kombinert med lamell-frontene i massive hvitpigmenterte eike-

lameller fremstår badet både klassisk nordisk og super trendy.

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan kun leveres samlet.

48 cm

142 cm
34.405,-
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Skapdører Nature by DESIGNA - hvit eik
Håndtak Axis - profil
Benkeplate 12 mm Rector

Matche benkeplaten med den hvite Axis-profilen og 

skap en flott look. Fronten er i hvitt og fullender det 

enkle og eksklusive uttrykket.

Prisen er for samlet skap, skinner, reoler, 
benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan kun leveres samlet.

21.972,-

48 cm

123 cm
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36.260,-

Skapdører Naure by DESIGNA - svart linoleum med kant i svart eik
Håndtak Push-out og FG109
Benkeplate 12 mm solid surface

Den karakteristiske Z-formen fører den klassiske modultenkningen 

ut på badet og er både funksjonelt og designmessig elegant i form-

språket sitt.

Den mørke linoleumen i antrasitt med kanter i massivt tre og frisider i 

sort eikefinér, setter prikken over denberømte «i»-en.

Prisen er for samlet skap, innbyggingsskap i vegg, 
benkeplate og vask.
Ekskl. skyvedører, armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 33.417,-

48 cm
40 cm

40 cm

19 cm

140 cm
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31.721,-

Skapdører Nature by DESIGNA - grå linoleum med kant i hvit eik
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

Den grå fronten i linoleum gir med sine 24 mm et 

svært eksklusivt og flott uttrykk på badet. Fronten 

har kanter i massivt tre og grepsprofil i hvit eik. 

Frisidene er likeledes utført i hvit eikefinér.

Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan leveres usamlet for kr. 27.559,-

48 cm
162 cm

137

GRÅ LINOLEUM MED K ANT I HVIT EIK   I   BAD   I   DESIGNA



Prisen er for samlet skap, benkeplate og vask.
Ekskl. armatur, belysning og speil.
Kan kun leveres samlet.

EIK LAMELL
17.875,-

Skapdører Nature by DESIGNA - svart eik lamell
Håndtak Integrert
Benkeplate 23 mm matt, hvit marmor

Lysegrønn er en av de mest populære fargene nå og 

gjør seg spesielt godt på badet hvor det kan skape flotte 

kontraster. Sammen med de sortbeisede eikelamellene får 

man her et lekkert og eksklusivt uttrykk. Døren er også 

tilgjengelig i hvit eik, natur eik og brun eik.

48 cm

102 cm

Hvit eik Brun eik Natur eik
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SKAPDØRER
DET ER VEL IKKE FOR MYE Å KALLE

DET KJØKKENETS ANSIKT

Skapdører er kanskje det viktigste valget i kjøkkenet. I hvert fall 

er skapdørenes farge og uttrykk av avgjørende betydning for 

stilen i rommet. Derfor gir det mening å tenke seg godt om.

Ta en prat med våre dyktige kjøkkenkonsulenter. De har stor 

erfaring i å gi råd og kjenner de enkelte skapdørenes fordeler.
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Nature-kolleksjonen byr på ekte snekkerkvalitet 
og håndverk i høyeste klasse. Her finner du et stort 
utvalg av fronter i finér og linoleum samt eksklusive 
fronter med eikelameller, som hyller den nordiske 
designtradisjonen.

Nature
by DESIGNA 
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NATUR EIK
Loddrett finér og massiv trekant.

BRUN EIK / MØRK GRÅ
Laminat og massiv trekant.

Med integrert grep.

HVIT EIK / GRÅ
Laminat og massiv trekant.

NATUR EIK / SVART
Linoleum og massiv trekant.

Med integrert grep.

HVIT EIK
Vannrett finér og massiv trekant.

Med integrert grep.

SVART EIK
Vannrett finér og massiv trekant.

BRUN EIK
Vannrett finér og massiv trekant.

Med integrert grep.

SVART EIK / CAFÉ LATTE
Laminat og massiv trekant.

SVART EIK / BEIGE
Linoleum og massiv trekant.

Med integrert grep.

NATUR EIK / HVIT
Laminat og massiv trekant.

Med integrert grep.

HVIT EIK / GRÅ
Linoleum og massiv trekant.

NATUR EIK / BLÅ
Linoleum og massiv trekant.

Med integrert grep.

BRUN EIK / GRØNN
Linoleum og massiv trekant.

Med NATURE by DESIGNA-frontene 
kan du mikse og matche fire farger 
i laminat, fem farger i linoleum og 
fire nyanser i eik-struktur og på 
den måten skape din egen sti, med 
påmontert eller integrert håndtak. 

Her viser vi 14 av våre mest popu-
lære kombinasjoner GLATT HVIT MED SKRÅ EIK KANT.
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LAMELL
Med DESIGNAs eksklusive lamell dører får du en 
serie massive dører som har snekkerkvalitet og 
solid dansk håndverk. Opplev dem i din lokale 
DESIGNA-butikk.

HVIT EIK LAMELL

BRUN EIK LAMELL

SVART EIK LAMELL

NATUR EIK LAMELL
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Color by DESIGNA er vårt fargerike univers av kjøkken i mange 
forskjellige farger og uttrykk i et eksklusivt, rent og uttryksfullt 

design. Du kan velge mellem 22 forskjellige fargekombinasjoner 
med håndtak, push eller integrert grep.

Color
by DESIGNA 

Sett farge
på kjøkkenet

eller badet ditt
med en serie av
trendy DESIGN-

farger

MØRK GRÅ

DYP BLÅ

LYS BLÅ

PETROL BLÅ

GRØNN

LYS SAND

ROSA

SAND

LYS GRÅREN HVITRÅHVIT

144

DESIGNA   I   OVERSIKT OVER SKAPDØRER   I   COLOR BY DESIGNA



MØRK GRÅ MED
INTEGRERT GREP

DYP BLÅ MED
INTEGRERT GREP

LYS BLÅ MED
INTEGRERT GREP

PETROL BLÅ MED
INTEGRERT GREP

GRØNN MED
INTEGRERT GREP

LYS SAND MED
INTEGRERT GREP

ROSA MED
INTEGRERT GREP

SAND MED
INTEGRERT GREB

LYS GRÅ MED
INTEGRERT GREP

REN HVIT MED
INTEGRERT GREP

RÅHVIT MED
INTEGRERT GREP
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ULTRA MATT BLÅULTRA MATT GRØNN

ULTRA MATT SVARTULTRA MATT GRÅULTRA MATT HVIT

Silk by DESIGNA-kolleksjonen er selve symbolet på elegant, minimalistisk og 
klassisk dansk design. Silk-frontene fås i fem moteriktige fargevarianter og 
er laget med en fløyelsmyk og ultramatt overflate i et fargeutvalg som kan 

kombineres etter smak og behag.

by DESIGNA 
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NYHET

HVIT FYLLINGLYSEGRÅ RAMME

Classic by DESIGNA er vår kolleksjon av fronter som alle har det til felles,
at de er tidløse klassikere innen det klassiske nordiske kjøkkendesignet.

Classic
by DESIGNA 

NYHET

RØYKFARGET GLASS MED SVART ALUMINIUMSRAMMEFROSTED GLASS MED ALUMINIUMSRAMME
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HVIT MED SVART KANT
OG INTEGRERT GREP

HVIT HØYGLANS MED
INTEGRERT GREP

MATT HVIT MED
INTEGRERT GREP

LYSEGRÅ TRESTRUKTUR
MED INTEGRERT GREP

DESIGNA   I   OVERSIKT OVER SKAPDØRER   I   MODERN BY DESIGNA

Med Modern by DESIGNA-kolleksjonen er det rike muligheter for å skape en 
moderne, tidløs og personlig stil. Her finner du et bredt utvalg med spennende 

kombinasjoner av overflater, fra matte over høyglans til ulike trestrukturer.

Modern
by DESIGNA 
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HVIT HØYGLANS

HVIT MED SVART KANT GLATT HVIT

MATT HVIT

MODERN BY DESIGNA   I   OVERSIKT OVER SKAPDØRER   I   DESIGNA

HVIT MED EIK KANTEIK TRESTRUKTUR
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HÅNDTAK
Ta hånd om designen. Velg håndtak
som matcher skapdørenes uttrykk
for å skape en gjennomført stil.
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NYHET

LU0296 296 MM  105,-

LU0309 309 MM  112,-

LU0347 347 MM  119,-

LU0368 368 MM  127,-

LU0396 396 MM  133,-

LU0447 447 MM  147,-

LU0496 496 MM  155,-

LU0596 596 MM  168,-

LU0696 696 MM  178,-

LU0796 796 MM  218,-

LU0996 996 MM  255,-

LU1196 1196 MM  277,-

LU1948 1948 MM  773,-

GSH0296 296 MM  105,-

GSH0309 309 MM  112,-

GSH0347 347 MM  119,-

GSH0368 368 MM  127,-

GSH0396 396 MM  133,-

GSH0447 447 MM  147,-

GSH0496 496 MM  155,-

GSH0596 596 MM  168,-

GSH0696 696 MM  178,-

GSH0796 796 MM  218,-

GSH0996 996 MM  255,-

GSH1196 1196 MM  277,-

GSH1948 1948 MM  773,-

LU0296S 296 MM  168,-

LU0309S 309 MM  185,-

LU0347S 347 MM  207,-

LU0368S 368 MM  207,-

LU0396S 396 MM  207,-

LU0447S 447 MM  231,-

LU0496S 496 MM  231,-

LU0596S 596 MM  267,-

LU0696S 696 MM  385,-

LU0796S 796 MM  385,-

LU0996S 996 MM  399,-

LU1196S 1196 MM  512,-

LU1948S 1948 MM  1.190,-

CR0296 296 MM  104,-

CR0309 309 MM  109,-

CR0347 347 MM  118,-

CR0368 368 MM  125,-

CR0396 396 MM  132,-

CR0447 447 MM  144,-

CR0496 496 MM  154,-

CR0596 596 MM  167,-

CR0696 696 MM  176,-

CR0796 796 MM  217,-

CR0996 996 MM  253,-

CR1196 1196 MM  276,-

CR1948 1948 MM  771,-

FG01  96 MM  112,-

FG02  128 MM  129,-

FG03  160 MM  136,-

FG04  192 MM  155,-

FG05  224 MM  162,-

FG06  288 MM  165,-

FG07  320 MM  185,-

FG08  352 MM  192,-

FG09  480 MM  209,-
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FG112
40 MM
55,-

FG113
40 MM
55,-

FG114
40 MM
55,-

FG115
40 MM
55,-

FG116
40 MM
67,-

FG117
40 MM
67,-
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FG118
200 MM
111,-

FG119
200 MM
111,-

FG120
200 MM
111,-

FG121
200 MM
111,-

FG122
200 MM
130,-

FG123
200 MM
130,-
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GBE128  128 MM  162,-

G9212  128 MM  62,- FKS128  128 MM  45,-

FKS224  224 MM  104,-

FKS320  320 MM  144,-

G9112  128 MM  66,-

G1112  160 MM  91,-

G2240  224 MM  133,-

FG44  128 MM  109,-

FG45  192 MM  119,-

FG46  256 MM  141,-

FG47  448 MM  224,-

FG71  160 MM  134,-

FG72  320 MM  202,-

FG73  448 MM  232,-

FG74  160 MM  134,-

FG75  320 MM  202,-

FG76  448 MM  232,-

FG103  160 MM  155,-FG101  160 MM  155,- FG102  160 MM  150,-

FG108  128 MM  178,- FG111  160 MM  298,-
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FG79  160 MM  168,-

FG92  128 MM  141,- FG93  128 MM  151,-

FG80  160 MM  217,-

FG124  160 MM  158,-FG125  160 MM  158,-
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FG51  35X60 MM  155,-CKO26  26X35 MM  66,-

FG126  35 X 35 MM  103,-

FG128  20 X 15 MM  67,-

FG109  Ø12 MM  60,-FG110  12X45 MM  105,-

FG127  35 X35 MM  103,-
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FG131  30 X 60 MM MM  139,-

FG132  30 X 60 MM  139,-

FG130 30 X 60 MM  139,-

FG129  30 X 60 MM  139,-
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GRANITT
Granitt er for tiden et av de hotteste naturmaterialene, som med en 

gang gir hjemmet en rustikk, ekte og trendy stil. Granitt er enkel å 

vedlikeholde.

GETACORE®

Getacore er et gjennomfarget, massivt og sterkt materiale som utstråler

moderne eleganse. Her får du en benkeplate nesten uten synlige samlinger.

Små riper, brennmerker og lignende fjerner du med en slipesvamp. Større 

skader kan repareres av en fagperson.

BENKEPLATER
DU MÅ GJERNE TITTE, MEN DU SKAL OGSÅ RØRE.

Estetikk, praktikk og kanskje litt nostalgi. Der er mye
å ta hensyn til når man skal velge en benkeplate.
Det avgjørende er naturligvis at den passer til den 
stilen og den stemningen du ønsker på kjøkkenet. 
For å kunne kjenne en benkeplate skikkelig, kreves 
det mer enn en katalog. Så stikk innom din nærmeste 
DESIGNA-butikk og se, føl og opplev de forskjellige 
benkeplatene.

LAMINAT 0,8 mm
Laminat gir benkeplaten en slitesterk og helt lukket overflate, hvor fukt ikke 

trenger inn. Laminat krever nesten ikke noe vedlikehold. Det fås i en bred 

palett av farger og mønstre, slik at du får en perfekt match etter din egen 

smak. De fleste av DESIGNAs laminater fins også som multikompakt med 

en tykkelse på 13 mm. Spør i butikken for ytterligere informasjon.
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DEKTON
Dekton er blant de mest rissefaste og solide overflater på markedet. Samtidig 

er det markedets mest fargeekte keramiske materiale. Det betyr at nyanse-

forskjellene fra plate til plate minimimeres, og at materialet er UV-bestandig 

og dermed ikke falmer over tid.

Dekton er videre motstandsdyktig mot flekker, og kan tåle at varme redskaper 

plasseres direkte på overflaten.

MASSIVTRE
Massivtre utstråler varme som gir hyggelige rammer rundt livet i familien.

I vårt sortiment finner du enkelt en benkeplate som understreker stilen vel så 
godt i minimalistiske, klassiske som romantiske rom. Massivtre er et organisk 

materiale som eldes med ynde når du pleier det med olje.

KOMPOSITT
Kompositt er knust og etterbehandlet naturstein og like hardt 

som granitt. Kompositt er ensartet i struktur og understreker 

dermed det moderne kjøkkenets enkle og stilrene look. 

Kompositt er enkelt å vedlikeholde.

CERAMIC
Ceramic består blant annet av feltspat, leire, mineralske oljer og 

naturlige fargepigmenter. Materialet tåler svært høye temperaturer 

og er med sin harde overflate stort sett umulig å ripe.
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VASKER TIL
ALLE SLAGS
BEHOV
De fleste blir glade for oppbevaringsplass på begge 
sider av vasken. Men her stopper også de generelle 
rådene. Noen har bruk for mer benkplass og kan nøye 
seg med en mindre vask. Andre vil gjerne ha en stor 
vask med plass til panner og gryter og andre igjen går 
etter en dobbeltvask med eget rom til grønnsakene. 
Vi har alt.

Vi har vasker i forskjellige materialer, farger og ut-
forminger. Stikk innom og la oss finne en vask som 
matcher dine ønsker.
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UTE ETTER
TILBEHØR? 

DA BØR DU SE VÅR TILBEHØRSK ATALOG, SOM VI HAR FYLT MED
LEKKERT TILBEHØR TIL KJØKKEN OG BAD. FÅ DEN HELT GRATIS I

DIN LOK ALE DESIGNA-BUTIKK ELLER SE DEN PÅ DESIGNA.NO.

UTE ETTER
SKYVEDØRER? 

DA BØR DU SE VÅR SKY VEDØRS- OG GARDEROBEK ATALOG
SOM VI HAR FYLT MED MANGE FLOT TE OG FUNKSJONELLE

LØSNINGER TIL ALLE HUSETS ROM. SE DEN PÅ DESIGNA.NO.
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