
FÅ AVSLAG FRA KR.

PÅ HVITEVARER  
ELLER TILBEHØR.
Gjelder ved bestilling av  

kjøkken for min. kr. 60.000  
før 20. oktober. 

12.000,-

Kampanjen kan ikke kombineres  
med andre tilbud.

HØSTINSPIRASJON
TIL NYTT KJØKKEN

Nå er det gunstig  
å bestille nytt kjøkken!



KJØKKEN  
FOR ENHVER 

SMAK OG PRIS

Roma grå

Nordic mørk grå

Madrid grå eik

Copenhagen med sorte mellomlister

Lucca og New York hvit 

Country hvit

Pisa hvit høyglans Nordic lys sand



NORDSJØKJØKKEN  
I STAVANGER
På Madla i Stavanger har en familie på fire nettopp flyttet inn i 
nyrestaurert bolig.

Huset som ble bygd på starten av syttitallet har det siste halvåret gjennomgått en 
fullstendig renovering. Kun «skallet» av gamlehuset er igjen, og den nyinnflyttede 
familien er strålende fornøyd med sluttresultatet.

Ønskene til nytt kjøkken var mange. Lamellfronter i hvittonet eik var ett av kravene 
mot spisestua. Valg av materialer til benkeplater stod også sentralt, ettersom 
kunden hadde hørt mye positivt om Corian-materialet. 

Tynne benkeplater skulle det være og da med en halv broløsning på halvøya 
hvor koketoppen er felt ned. Broløsning innebærer at benkeplaten går helt ned 
til gulvet og dekker for endeveggen på den måten skape en fullstendig helhet i 
kjøkkenet. De hvite platene er fra TMK benkplatefabrikk og heter Coretop som er 
laget av Corian-materiale. Platene leveres sammen med Nordsjøkjøkken.

Et krav var også at skapene skulle gå helt opp mot tak for å gi god utnyttelse av 
plassen. Den «tekniske» veggen som fagfolkene kaller veggen hvor komfyrene 
er plassert, har to Siemens ovner med alle funksjoner som damp, grill, mikro, 
pizzafunksjon og varmluft. Ellers har det blitt plass til to store integrerte kjøle- og 
fryseskap. Vasken er underlimt og oppvaskmaskinen har den samme integrerte 
uttrykket som de øvrige skapene. Legg merke til at alle underskapene har samme 
todelt inndeling med av alle skuffer.  Dette var et klart ønske fra kunden.  

På et tidlig stadium i kjøkkenplanleggingen ble det uttrykt ønske om at 
kjøkkenviften ikke skulle komme ned fra taket og bli markert synlig. Løsningen ble 
den delikate innebyggningsløsningen fra Neff som er innfelt mellom takbjelkene 
og som betjenes av en fjernkontroll både styrke og belysning.

Vi er strålende fornøyd med Nordsjøproduktene, var det siste vår utsendte 
skribent fikk med seg etter besøket på Madla.

FAKTA OPPLYSNINGER:

Kjøkkenmodell: 
Nordsjø New York hvit lakker,  
og Classic lamellfronter i hvittonet eik

Benkeplater:
TMK i Coretop/ Corian  
– 20 millimeter tykk

Hvitevarer: 
Siemens og Neff
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Kr 7 940 Veil. pris kr 12 499

Kr 6 342 Veil. pris kr 9 499

Innbyggingsovner med digital display 
og sylinderbryter med belysning
HB478GCB0S Svart/blackSteel
HB478GCW0S Hvit/blackSteel 

• Digital display og sylinderbryter  
 med belysning
• 71 l, softClose – dørdemping ved 
 lukkingen av ovnsdøren
• activeClean – automatisk selvrens  
 med pyrolyse
• 9 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft,  
 temp.intervall 30–275°C 
• coolStart – lag frossen mat raskt,  
 og uten forvarming
• Steketermometer

BRANDT BXP6533XS/ Stål
BRANDT BXP5560B/ Sort

• Energiforbruk: A+
• Pyrolyse
• Sort med hvitt lys i display
• Antall ovnfunksjoner: 10
• Smart Assist
• QuattroPulse 
• Ovnvolum: 73 l
• Innbyggingsmål: 
  H 58,5 x B 56 x  D 55 cm

Induksjonstopp

ED877FSF1X 80 cm

• comfortDesign, betjening med  
 touchSlider
• 4 induksjonssoner,  
 hvorav 1 combiZone
• 2-trinns powerMove
• Timer med utkoblingsfunksjon  
 for alle kokesoner, varselur
• reStart/quickStart

WITT WIF62B

• Rammeløs 
• 59 cm bred
• Induksjon
• Like kanter
• Elektronisk display integrert i platen
• 4 induksjonssoner
• Låsefunksjon
• 4 restvarmeindikatorer
• Maks. effekt 5,6 kW

Kan Ikke brukes når stekeovn skal  
plasseres under koketopp. Få alternativ 
topp hos forhandler.

Helintegrerte oppvaskmaskin 
60 cm
SN836X00ME
SX836X00ME -Høy modell

• Lydnivå: 44 dB
• 14 kuverter, energiklasse: A++
• varioFlex kurvsystem med 
 toppkurv og bestikkurv
• varioSpeed Plus – reduserer 
 vasketiden med 66 %
• machineCare – et spesialprogram 
 som fjerner fett og kalkavleiringer 
• extraDry – for ekstra tørr oppvask 
• emotionLight – innvendig belysning
• infoLight – et lys projiserer på gulvet  
 når programmet kjører

BRANDT VH1772J

• Fullintegrert 
• 60 cm bred
• 13 kuverter
• 8 programmer
• 5 temperaturer
• Opp til 12 timers forsinket start
• A++/ A / A
• Energi/ vannforbruk: 258/ 3080
• 47 db

Kompaktovn med digital display og 
bakgrunnsbelyste brytere
CP465AGB0 Svart/blackSteel 

• Kompakt mikrobølgeovn med varmluft 
 og damp, funksjonene kan kombineres  
 eller brukes hver for seg
• Digitalt display og belyst bryter
• 36 l, katalytisk belegg på bakveggen
• fullSteam – skånsom dampkoking  
 for å bevare tekstur, farge og næring,  
 en selvfølge i alle restaurantkjøkken,  
 3 innstillinger
• Mikro 5 effektnivå med  
 inverterteknologi: 90–1000 W, og grill
• Mikrobølgeovn med dampfunksjon
• Temperaturintervall 40–230°C,  
 vanntank 0,8 l

WITT KF259Bi2

• Fullintegrert kjøl-/fryseskap
• Relativt energiforbruk: A+
• Energiforbruk kWh/døgn: 0,89
• Energiforbruk kWh/døgn: 274 
• Rominnhold, total: 259 liter
• Rominnhold, netto kjøl: 188 l
• Rominnhold, netto frys: 62 l
• Vendbar dør
• Montering: Glideskinner
• Produktmål: 
  H 177 x B 54 x D 54 cm

Kr 9 330 Veil. pris kr 15 799

Kr 4 428 Veil. pris kr 7 999

Kr 7 168 Veil. pris kr 11 599

Kr 5 375 Veil. pris kr 9 999

Kr 9 480 Veil. pris kr 14 199

Kr 5 102 Veil. pris kr 7 999

HVITEVAREPAKKE FRA WITT

HVITEVAREPAKKE FRA SIEMENS

Sokkelskuff

LeMans

Trekasser i eik

Forskjellig type bestikkinnlegg

Tandem høyskapsuttrekk

HøyskapsuttrekkSkuffeinndelinger

Søppelsortering

I vårt tilbehørsprogram finner du alt som kan puttes i skapene og skuffene for 
å skape funksjonelle løsninger og god utnyttelse av plassen. Et kjøkken skal 
ikke bare være fint – det skal også fungere i hverdagen. For å få full verdi av 
pengene, skal du overveie dine behov nøye. Med god planlegging og riktig 
innredning får du et kjøkken, hvor alle de små detaljene virker. Vi hjelper deg 
gjerne med å velge rett tilbehør som passer til dine ønsker og behov.

Se flere detaljer og større bilder på www.nordsjokjokken.no.

SPAR 
kr 15 450

SPAR 
kr 11 352

Pakkepris på 3 produkter:

kr 24 440 

Pakkepris på 3 produkter:

kr 16 145

Pakkepris på 4 produkter: 
kr 33 920

SPAR kr 20 167

Pakkepris på 4 produkter: 
kr 21 246

SPAR kr 14 250



DIN LOKALE 
KJØKKENFORHANDLER
Velkommen til en forhandler med lang kjøkkenerfaring  
i ditt nærmiljø med de mange fordeler det innebærer.

Vi kommer gjerne hjem og tar mål og hjelper med  
å få satt kjøkkendrømmen ut i live.

Vi har stort modellutvalg i alle prisklasser:  
sammensatte moduler eller flatpakket,  
valget er ditt.   

TEGN DITT DRØMMEKJØKKEN 
SAMMEN MED OSS
TID FOR NYTT KJØKKEN? DA 
PASSER DET PERFEKT AT VI ER 
I GANG MED HØSTKAMPANJE. 

Nå sparer du flere tusen kroner  
ved kjøp av kjøkken, bad, 
garderobe eller vaskerom. 

Vi ønsker å hjelpe deg til din 
kjøkkendrøm, så velkommen 
innom oss. Tegn ditt kjøkken 
sammen med dyktige og erfarne 
kjøkkenkonsulenter. Ikke nøl, nå 
er det din tur til å oppleve dansk 
design og kvalitet til en gunstig 
pris.

*Tilbudet gjelder alle modeller fra 
Nordsjøkjøkken, frem til og med 20.10.18. 
Tilbudet kan ikke kombineres med andre 
rabatter og gjelder kun nye kjøkkentilbud.


