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Vi ønsker deg god fornøyelse  
på veien til ditt nye drømmekjøkken

GODE GRUNNER 
TIL Å VELGE NORDSJØ KJØKKEN

Kjøkkenet  
er familiens 
samlingssted  
og husets hjerte.

- DANSK DESIGN DU HAR RÅD TIL

Nordsjø Kjøkken er skreddersydde løsninger som 
blir utviklet, produsert og solgt med omtanke. Våre 
kjøkken og innredningsløsninger produseres på en av 
Danmarks eldste kjøkkenfabrikker. Våre produkter har 
et stort stilmessig utvalg, så uansett om du liker best 
minimalistisk design med aluminium, glass og stål eller 
mer den romantiske kjøkkenstilen, kan du finne ditt 
drømmekjøkken, bad og garderobe hos oss.

På kjøkkenet skapes de ”store” måltider og de gode 
samtalene. For de fleste er kjøkkenet utgangspunktet for 
timesvis med godt samvær omkring matlaging og hygge 
med familie og venner. På kjøkkenet oppleves også de 
små gleder og utfordringer i en travel hverdag.

Og hverdager er det flest av: Hektiske dager med aktivitet 
på mange plan, der kjøkkenet er en samlingsplass for hele 
familien.

Derfor er et koselig kjøkken en viktig hverdagsglede som 
skaper trivsel og inspirasjon for hele familien.
Ta deg derfor god tid til å planlegge kjøkkenet ditt.  
Legg vekt på detaljene som gjør ditt kjøkken til noe utenom 
det vanlige. Nordsjø Kjøkken kan hjelpe deg langt på 
vei med å realisere din kjøkkendrøm. Vi har kjøkken i de 
fleste stilarter og ulike skapløsninger som hjelper med å 
utnytte hver dyrebare kvadratmeter. Kjøkkenet skal være 
funksjonelt og passe helt til din families behov, og det skal 
tåle å blir brukt dag etter dag, år etter år.

I over 25 år har Nordsjø kjøkken levert kjøkken til flere 
tusen norske hjem. Vi har fokus på godt håndverk og  
kvalitet ned til minste detalj.

HÅNDVERK SOM HOLDER
Hos Nordsjø elsker vi detaljer og går aldri på kompromiss med 
kvaliteten i våre materialer. Hver enkel skapdør og skuffe, som vi 
leverer, er laget med omtanke og kjærlighet.

STORT UTVALG
Nordsjøs sortiment er så bredt og gjennomtenkt, at vi med garanti 
kan levere en løsning som passer til nettopp din smak, dine ønsker, 
og ditt behov. Vi har design til romantikeren, minimalisten, praktike-
ren og modernisten. Vi designer til deg.

INDIVIDUELLE LØSNINGER
Nordsjø er identisk med personlige og skreddersydde innrednings-
løsninger. Det betyr at din lokale Nordsjø-forhandler sørger for å 
designe løsninger til ditt hjem, som passer til dine rom, din stil og 
din måte å bruke ditt kjøkken, ditt vaskerom og ditt baderom på. 
Med Nordsjø er du garantert et moderne design som er produsert 
for å oppfylle nettopp dine ønsker og behov.

DEN RIKTIGE PRIS
Nordsjø Kjøkken ligger i den nedre prisklasse.
På Nordsjøfabrikken produseres skapene i store serier og ligger fer-
dig på lager, noe som gir vesentlig lavere kostnader, gunstige priser 
og kort leveringstid.

ERFARNE HÅNDVERKERE
På vår kjøkkenfabrikk er det erfarne snekkere, tømrere, industrilak-
kerere, montører og andre dyktige fagfolk, som fremstiller ditt kjøk-
ken. De har produsert kjøkken i mer enn 40 år.



4 RIGA NATUR/SORT EIK



7RIGA NATUR/SORT EIK

Med ferdige kjøkkentegninger allerede før boligen var 
bygget, kunne den integrerte høyskapsveggen passe 
inn i veggen slik at den ikke fylte rommet visuelt. 
Kontrastene ved å velge en kjøkkenøy i Sort Eik kontra 
Natur Eik bidrar til at øya blir hovedfokus.  

Øya har også et overheng på den ene siden slik at det 
fungerer som en ekstra spiseplass. Kjøkkenet er utstyrt 
med topp moderne hvitevarer i sort, og har integrert 
både kjøleskap og fryseskap i høyskapsveggen.  

STILRENT & TRENDY

i
Modell:
Riga

Benkeplate:
Laminat

Vask:
Blanco Zenar

Hvitevarer:
Brandt & LeibHerr

Materiale/farge
Natur/sort eik

Grep:
Triventa

Blandebatteri:
Blanco

Hette:
Witt

I et nytt funkishus i Trondheim har vi levert kjøkken og to baderom. Riga Natur og Sort Eik er et 
gjennomgående tema for boligen. En stilren og ikke minst trendy front. Grepene er de topp moderne 
Triventa-grepene som passer til enhver modell. 



98 NEW YORK GRAPHITE & STÅL GRÅ 

ELEGANT  
FARGEKOMBINASJON 

New York er en av våre malte modeller som kan 
leveres i 7 standardfarger. Her har vi kombinert to 
av dem. Høyskapsveggen er i fargen Stålgrå som 
står i god kontrast med resten av kjøkkenet som 
er malt i fargen Graphite.  
 

Fargene harmonerer fint med benkeplatene i massiv 
eik. Trestrukturen blir tatt opp igjen ved å skape en 
”benk-til-vegg” - løsning som igjen skaper kontrast til 
det ellers hvite og luftige rommet. 



1110 ROMA HVIT & CLASSIC LAMELL SORT EIK

URBANT 
& MODERNE

Dette er virkelig en fantastisk kombinasjon av to 
modeller hvor du får det beste fra to verdener! Svart 
kjøkken kan for mange bli for tungt, men velger du å 

kombinere det svarte med det tradisjonelle hvite, skaper 
du et moderne og urbant utrykk uten at det blir for mye. 

P R I S  F R A  K R .  
52.480,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



12 13ROMA HVIT

MAKSIMAL
UTNYTTELSE  
AV PLASSEN

i
Modell:
Roma

Benkeplate:
Light laminat

Vask:
Intra Horizon

Materiale/farge
Kraftig melamin

Grep:
Matt/kromfinish

Blandebatteri:
Blanco

En familie på Monstad utenfor Fredrikstad har fått 
et kjøkken i modellen Roma med hvite benkeskap 
og grå laminat benkeplate. Et hvitt kjøkken kan 
kombineres med alt av farger. Grønnfargen som 
familien har gått for her, gir kjøkkenet et moderne og 
varmt utrykk. 

Familien har valgt å ha en stor kjøkkenøy i midten av 
kjøkkenet. Ikke bare blir det mer benk å jobbe på, men i 
underskapene skjuler det seg smarte integrerte kjøleskuffer 
En spesialbygget sittebenk som går i ett med kjøkkenet 
er også etter familiens ønske. I tillegg til at dette er en fin 
plass til å kose seg med en kopp kaffe og avisen, så gir det 
også ekstra lagringsplass med skuffene under sitteplassen. 



1514 RIGA HVIT/SORT EIK

Sort og hvit kombinasjon er i tiden som aldri før. 
Med den sorte fronten får du mulighet til å skape 
et markant uttrykk som idag er mye benyttet i den 
moderne innredning og byggestil. 

Med sorte karmer i vinduer og dører gir den sorte 
innredningen fra Nordsjø et flott totalinntrykk og en 
helhet som skaper ro og harmoni. 
 
I dette kjøkkenet er den populære Riga modellen 
benyttet, og denne finnes både i natur, sort og 
hvit laminat struktur. Benkeplaten er levert i hvit 
kompaktlaminat med sort kjerne og forkant.

LEKKER KONTRASTP R I S  F R A  K R .  
43.310,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



1716 BARCELONA GRÅ

TIDLØST & ALLSIDIG
Barcelonas flater passer til alle stilarter. Her har vi 
kombinert Barcelona med mørke vegger og mørkt 
gulv, noe som gir kjøkkenet et moderne uttrykk. 
Dette er en tidløs -modell, som på grunn av den lekre 
gråtonen passer godt med de fleste farger! 

P R I S  F R A  K R .  
26.740,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



1918 RIGA GRÅ/SORT EIK



2120 RIGA GRÅ/SORT EIK

For Line var det viktig at alle elementene harmonerte 
godt sammen og at de fikk mye benkeplass. De falt raskt 
for modellen Riga grå eik. For å skape enda mer kontrast 
og for å gjøre kjøkkenet mer røft valgte, de sorte 
mellomlister, sokler og sidegavler. For å tilføye mer farge, 

malte de veggene på kjøkkenet i kalkmaling i fargen 
Terracotta. Sekskantede fliser i matt sort harmonerer 
godt sammen med de svarte detaljene i kjøkkenet og 
blir tatt opp igjen i hyllene på veggen. Et kjøkken med en 
gjennomtenkt helhet!  

HELHET & SYMMETRI

i
Modell:
Riga Grå Eik

Benkeplate:
Laminat

Vask:
Blanco

Hvitevarer:
Siemens

Materiale/farge
Trestruktur

Grep:
Bøylegrep

Blandebatteri:
Blanco

Hette:
Eico

I Lyngdal i Agder har samboerparet Line & Håkon fått opp sitt nye Nordsjø Kjøkken, et kjøkken som bærer 
preg av helhet og symmetri, med en tydelig rød tråd. Med god takhøyde og hvitmalte vegger i den åpne 
stue-/kjøkkenløsningen ønsket de å skape kontraster og trekke inn naturelementer. 



2322 URBAN HVIT

BRUTTE LINJER 
SATT I SYSTEM

Urban er en moderne kjøkkenmodell med en ren hvit 
overflate og med intregrerte gripelister. Frontene 
gjør seg spesielt godt når man klarer å opprettholde 
de horisontale linjene i kjøkken i full bredde. 

Samtidig kan man enkelt bryte linjene for å få et mer 
luftig utrykk. Her har har vi satt inn modellen Riga Natur 
Eik i de åpne hyllene. Dette bidrar til å bryte med linjene, 
samtidig som det hele har et system.  



2524 NEW YORK LØVGRØNN & BARCELONA NATUR

Sett ditt personlige preg på kjøkkenet ved å sette sammen ulike 
modeller og skap en frisk atmosfære. New York i fargen Løvgrønn 
sammen med Barcelona Natur gir et godt og naturlig uttrykk. 

NATURLIG & FRISKTP R I S  F R A  K R .  
40.240,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



2726 NEW YORK HVIT & CLASSIC LAMELL HVIT EIK

RETTE LINJER I TRE & I HVITT

Modell:
New York & 
Classic lamell

Benkeplate:
Hvit coretop

Vask:
Blanco

Hvitevarer:
Siemens

Materiale/farge
Hvit & massiv 
hvittonet eik

Grep:
Integrerte og 
innfreste grep

Blandebatteri:
Blanco

i

I dette kjøkkenet valgte kunden modellen New York, mens kokeøya er levert med Classic lamellfronter 
i massiv eik. Kjøkkenet er levert i Stavanger, og kunden har i ettertid fått levert tre bad, vaskerom og 
skyvedørsgarderober fra Nordsjøkjøkken.

For å utnytte plassen maksimalt, har kunden her valgt 
å bruke skap som går helt opp til taket. Kunden har 
ønsket integrert kjøleskap og fryseskap. I midten er det 
plassert to lekre Siemens ovner. Legg merke til at alle 
underskap har samme todelt inndeling med hvite grep i 

toppen av alle skuffer. På kjøkkenøya er det brukt Classic 
lamell i massiv eik. Modellen er stilfull og tidløs og kan 
kombineres med det meste.



2928 NEW YORK LØVGRØNN

Modellen New York er et spennende kjøkken. Det er 
et slett kjøkken, hvor du har et hav av muligheter. 
Her har vi brukt fargen Løvgrønn som gir kjøkkenet 
et lunt og harmonisk uttrykk. 

Kombinert med denne modellen har vi valgt benkeplater 
i Marmor. Ved å skape en ”benk-til-vegg” - løsning i 
klassisk Marmor, gir det en touch av luksus

For å forsterke følelsen av luksus har vi valgt grep, vask, 
blandebatteri og lamper i messing. De stilrene grepene 
har enkelt design og godt grep når skuffer og dører skal 
åpnes.

Spisebordet i massiv tre gjenspeiler et ønske om å 
trekke naturens egne produkter inn i våre hjem og gir 
dette åpne kjøkkenet et landlig inntrykk.

TIDSRIKTIG & SPENNENDE



3130 NEW YORK LYS SAND

LUFTIG UTTRYKK 
MED ÅPNE HYLLER

Stadig flere ønsker en planløsning der kjøkkenet ligger i 
en åpen løsning mot stuen. La kjøkkenet bli en integrert 
del av interiøret. Åpne hyller er en lekker måte å gi 
kjøkkenet et luftig uttrykk. 

P R I S  F R A  K R .  
65.130,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



3332 COPENHAGEN HVIT

SLITESTERKT
KJØKKEN
Modellen Copenhagen er grepsfri og er det moderne 
valg til kjøkkenet ditt. Dørene har en slitesterk overflate 
i matt hvit eller hvit høyglans folie. Kantene er svakt 
avrundet for å gjøre dørene mindre utsatt for slag og 
støt. 

Utvalget gir muligheter for mange løsninger. De stilrene 
enkle linjene gir kjøkkenet et eksklusivt utseende der 
linjene fra skuffer føres videre på underskap og høyskap. 

Til denne modellen tilbyr vi også svarte mellomlister 
uten tillegg i prisen. Dette gir kjøkken et mer røft uttrykk. 
Mulighetene er mange, og valget er ditt.

P R I S  F R A  K R .  
27.000,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



3534 MILANO MATT SVART

MATT  
& ELEGANT

Skap et helt fantastisk og elegant uttrykk med  
den matte modellen Milano. Med rene overflater og 
push-up grep oppnår du en moderne stil på kjøkkenet. 
Modellen passer utmerket til elementer av heltre, som for 
eksempel et spisebord i massiv eik. 

P R I S  F R A  K R .  
62.750,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



3736 MILANO MATT GRÅ

LUNT & 
SYMMETRISK

Milano Matt Grå gir fra seg et lunt uttrykk som passer 
i de fleste hjem. Det er den perfekte fargen for dem 
som ønsker et mørkere kjøkken, men ikke ønsker sort. 
Her har de også tatt i bruk en symmetrisk løsning som 
skaper en herlig harmoni og balanse. 



38 MODELL NAVN FARGE 39RIGA GRÅ/SORT EIK

KOMBINER FARGER  
& MODELLER
Et ungt par i Farsund har fått et nytt kjøkken i 
modellen Riga grå og sort eik. Kjøkkenet oser av stil, 
og innslaget av grønt fremhever trestrukturen godt.

Paret har våget å mikse ulike materialer/farger, og sammen 
fungerer det utrolig godt. De ønsket opprinnelig ikke 
overskap, men fikk tegnet en spesialbygget hylle med en 
kreativ vri. Den bryter tapeten og gir mer lagringsplass. I 
høyskapsveggen har de også lagt inn flere dekorative og
åpne hyller. 

I kjøkkenøya har de fått montert en moderne steketopp
med innebygd ventilator, og fått lagt til sitteplasser på den 
ene siden.

i
Modell:
Riga

Benkeplate:
Matt

Vask:
Blanco

Materiale/farge
Grå/sort eik

Hvitevarer:
Witt/Brandt

Blandebatteri:
Blanco



EKSKLUSIVT & TRENDY

41MILANO MATT SORT40

P R I S  F R A  K R .  
21.490,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58

Gi en mørk base et eksklusivt og trendy uttrykk ved å tilføre elementer 
i kobber. Metalliske effekter er veldig stilig i et sort kjøkken!



4342 FIRENZE

VÅG Å MIKSE
MED ULIKE

MATERIALER

Sett særpreg på kjøkkenet med å kombinere ulike 
materialer og farger. Velg mellom en av våre trendriktige 
trestrukturer.

Våre erfarne kjøkkenkonsulenter vil gi deg råd, veiledning 
og inspirasjon slik at du får det uttrykket på kjøkkenet 
som du er på jakt etter. 

P R I S  F R A  K R .  
29.950,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



45

COPENHAGEN

45

Med Urban grå ask får du rene linjer og et moderne 
uttrykk. Frontene har grå trestruktur med integrerte 
gripelister.  De rene linjene følger kjøkkenets bredde.  

ELEGANTE  
LINJER

Med modell Copenhagen får du et moderne kjøkken 
med rene linjer og et røft uttrykk. Uten overskap blir 
uttrykket luftig og gir en god romfølelse. 

RØFT & LUFTIG

P R I S  F R A  K R .  
25.505,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58

URBAN GRÅ ASK

44

P R I S  F R A  K R .  
31.045,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



47NORDIC GRÅ/HVIT

EKSKLUSIVT
MED INNRAMMING

En av våre mest solgte modeller Nordic, kan du få i 
malt utførelse. Det betyr at du kan velge mellom våre 
trendfarger som vi har i standardprogrammet.

Legg merke til den elegante innrammingen som dette 
kjøkkenet har rundt hvert enkelt skapelement. Med en slik 
løsning gir man kjøkkenet et kraftigere uttrykk og et mer 
eksklusivt preg.

PISA HVIT HØYGLANS

Oppnå en kjølig, ren og elegant look med hvite høyglansfronter i 
modellen Pisa. Kombinér med lange stålhåndtak eller gripelister for å 
understreke det lineære uttrykket. Hvit laminat benkeplate kombinert 
med mørk heltre på broløsning gir en stilfull og fin kontrast. 

ENKELT & ELEGANT

46

P R I S  F R A  K R .  
28.750,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58



4948 ALSACE HVIT

Like utenfor Fredrikstad sentrum har vi hatt gleden 
av å levere dette sjarmerende og koselige kjøkkenet. 
Kontrastene er store mellom den rustikke murveggen  
og det klassiske kjøkkenet. Benkeplatene i tykk 
slitesterk laminat forsterker det rustikke uttrykket, men 
fungerer godt sammen dekorative og sjarmerende 

frontene som Alsace har. Sammen med de skaper 
de den perfekte landlige atmosfæren som paret 
ønsket seg. Her har de forlenget kjøkkenet med 
en smart seksjon inn til spisestuen. Dette gir flere 
oppbevaringsmuligheter, samtidig som det gir et  
godt helhetsinntrykk.

SJARMERENDE  
& LANDLIG ATMOSFÆRE

Modell:
Alsace 

Benkeplate:
Laminat

Vask:
Blanco Dalago 6

 

Materiale/farge
Matt hvit folie

Grep:
Rustfri stålfinish

Blandebatteri:
Blanco Filo

i
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i
Modell:
Nordic

Benkeplate:
Mika Nero 30 mm

Vask:
Lino

Materiale/farge
Graphite

Blandebatteri:
Lino

50 NORDIC GRAPHITE

KREATIV 
LØSNING
Selv om plassen er liten, er det fullt mulig å få et kjøkken 
med god oppbevaringsplass. Det vises på dette 
kjøkkenet i modellen Nordic.  
 
Plassen er utnyttet optimalt med kreative løsninger.  
Den mørkegrå fargen gir kjøkkenet et lunt  
og stemningsfullt uttrykk. 



5352 NORDIC HVIT

i

STEMNINGSFULLT, VARMT & TIDLØST

Modell:
Nordic

Benkeplate:
Massiv hvittonet 
eik

Vask:
Blanco

Hette:
Siemens

Materiale/farge
Hvit

Grep:
Knott 

Blandebatteri:
Blanco

Her oser det av stemning og atmosfære, og den koselige peisen gjør kjøkkenet til den sentrale 
samlingsplassen i boligen. Modellen Nordic hvit ble et naturlig valg ettersom kjøkkenet skulle passe inn 
sammen med annet interiør og ikke minst boligens øvrige stil.  

Overskap til tak var et av kundens absolutte ønsker 
slik at plassen ble utnyttet optimalt. Den smarte 
overskapsreolen mot yttervegg er kun 10 cm bred og 
var en liten detalj som kjøkkenkonsulenten kunne tilby 
for å bryte litt på linjene og ikke minst for å skape et mer 
personlig preg.  

Den integrerte spiseplassen er produsert med massiv 
hvittonet eik benkeplater og er i samme utførelse som de 
øvrige platene. Som en del av spiseplassen har det også 
lykkes å få montert inn et vinskap under spisebordet som 
nesten er skjult fra det øvrige kjøkken. 



55ALSACE54 ALSACE

Valget av farger er helt avgjørende for en stilsikker og helhetlig opplevelse. 
På disse samt de to påfølgende sidene har vi vist samme kjøkken i de ulike 
standard fargene vi kan tilby. 

Ved hjelp av vårt moderne tegneprogram kan vi gi deg tredimensjonale 
tegninger av ditt kjøkken i den fargen som måtte passe din smak og ditt 
hjem. I dag er det mange som ønsker seg en kombinasjon av farger og
materialer, så vi designer og hjelper deg på veien til ditt helt personlige 
kjøkken. 

Vær oppmerksom på at farger sjeldent blir helt korrekt gjengitt på trykk. For å få 
riktig fargegjengivelse ber vi deg ta en titt på fargeprøvene hos våre forhandlere.

DET STORE FARGEVALGET

P R I S  F R A  K R .  
40.990,- 
Se fyldigere prisinformasjon på side 58

LØVGRØNN

LYS SAND

MØRK SAND



56 57ALSACEALSACE

HVIT

STÅL GRÅAQUA BLÅ

GRAPHITE



58 59PRISEKSEMPLER

PRISEKSEMPLER

Prisinformasjon:
De angitte priser i denne katalogen inkluderer skap, fronter, sokler, dørgrep og synlige behandlede skapsider. Det 
vil være et tillegg hvis skapene ønskes ferdig satt sammen fra fabrikk. Benkeplater, vask, blandebatteri, belysning, 
hvitevarer og frakt kommer i tillegg. 

RIGA  
S O R T/ H V I T  E I K 

P R I S  F R A  K R .  

43.310,- 
Her har vi et middels stort kjøkken med en 
kjøkkenøy mot vegg på totalt 11 kjøkkenskap.  
Se større bilde av kjøkkenet på side 14-15.

BARCELONA
G R Å

P R I S  F R A  K R .  

26.740,- 
Her har vi et lite koselig kjøkken med 2 
høyskap og 6 benkeskap. 
Se større bilde av kjøkkenet på side 16-17.

NORDIC
LY S  S A N D

P R I S  F R A  K R .  

134.180,- 
Her har vi et veldig stort kjøkken med 
innramming på hele 26 kjøkkenskap. 
Se kjøkkenet i andre farger på side 47.

Mange kunder spør oss om nettopp dette med pris, og spørsmålet 
trenger ofte et litt fyldig svar, ettersom det ikke finnes noen 
standardløsninger. Noen kjøkken er jo små og trange, mens andre 
har romslige løsninger hvor mulighetene er mange og kan utformes 
svært ulikt. Et av våre beste tips er at du som kunde forsøker å 
danne deg en oversikt over dine ønsker og samtidig sette opp et 
budsjett over hva du ønsker og du kan tenke å bruke på ditt nye 
kjøkken. Det er viktig at du også tenker igjennom om prisen er den 
totale rammen som betyr at hvitevarer, monteringsarbeidet, gulver 
og tak er med i budsjettet.  

Her har vi valgt å vise tre ulike kjøkken som vil gi deg et lite innblikk 
i priser. Prisene varierer en del og det er fordi det er mange 
faktorer som påvirker prisene. Antall skap/skuffer er vesentlig, eller 
f.eks skap med hyller, materialvalg og utforming på skapfrontene 
har også stor påvirkning på prisen. 

HVOR STORT ER KJØKKENET?

Det er viktig å vite hvor stort kjøkkenet 
ditt er når du skal finne ut prisen.  
Vi snakker ofte om hvor mange elementer 
du har plass til.

• LITE 
består oftest av 6 - 8 under- og overskap

• MIDDELS  
utgjør 6 - 8 under- og overskap  
og ett- til to høyskap

• STORT
Et stort kjøkken regnes som  
regel fra 15 – 16 skapenheter og oppover

Flere av bildene i denne katalogen er 
priset, så vi håper det gir deg et lite 
innblikk i hva ulike kjøkken koster.

HVA KOSTER ET NYTT NORDSJØ KJØKKEN?
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SKREDDERSYDDE 
LØSNINGER 
Vi kan skreddersy løsninger slik at du får et kjøkken 
som passer perfekt til deg og ditt hjem.

På bildet til venstre ser du en seksjon som fabrikken 
produserte helt etter kundens ønsker. Her finnes  
det knapt et eneste standardskap. Det minste skapet  
er 26 x 28 cm og et annet er 132 x 23 cm.  
 
Vi kan skreddersy en løsning som få andre 
kjøkkenprodusenter har mulighet til, til en fornuftig pris. 

Få et unikt kjøkken - uten de store tilleggskostnadene.
Et kjøkken er en investering du skal være fornøyd 
med i 20-25 år fremover i tid. Kjøkkenet er hjemmets 
samlingspunkt, og her skal det være både fest og 
hverdag. Vi hjelper deg med å velge modell, materiale  
og farger for ditt drømmekjøkken.



62 FIRENZE 63RIGA NATUR EIK

Modellen Riga natur eik er en slitesterk modell med 
eiketrestruktur. Modellen bidrar til å fremme det naturlige 
og gir en frisk atmosfære på baderommet. 

NATURLIG & FRISKT

Skuffeseksjon til bad finnes i forskjellige varianter med to 
eller tre skuffer og i dybder 45 cm og 32 cm. Det finnes 
også en skuff med buet utskjæring for rørene til vasken.

Dette lune badet er i modellen Firenze. 
Innredningen har en helstøpt Kuma vask. 

KOSELIG & 
LUNT BAD
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Er man mange i en husstand, kan det bli trangt på badet 
til tider. Med Nordsjø Kjøkken kan du designe et bad 
med masse oppbevaringsmuligheter. Her har vi designet 
en veggløsning med 9 skap med 2 hyller i hvert skap. 
Her er det altså nok av plass til toalettsaker, håndklær  
og annet ”krimskrams”.

GOD 
OPPBEVARING

NEW YORK HVIT & GRAPHITE

NORDIC HVIT

Den tradisjonelle modellen Nordic er en tidløs modell 
som passer utmerket på badet så vel som på kjøkkenet. 
Her kan du lett skape en rød tråd gjennom hele boligen

SKAP EN  
RØD TRÅD
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Til en bolig i Trondheim har vi levert denne baderomsinnredningen i Riga Sort Eik 
med helstøpt vask fra Kuma. Denne mørke innredningen passer utmerket sammen 
med de grå flisene på badet, og gir en dempet og rolig atmosfære, samtidig som 
det bærer preg av eleganse. Badet har flere trendy innslag med interiørartikler i 
sterke farger som bidrar til kontraster. 

DEMPET
& ELEGANT

ET HELSTØPT
DESIGN

Et fint bad i Copenhagen hvit matt med helstøpt vask fra Kuma. 
Mellomlistene er sorte men kan også bli levert i hvit eller børstet stål. 

Denne innredningen kan også leveres i hvit høyglans uten ekstra kostnad.
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Ønsker du et mer unikt bad med et tøft uttrykk, er Riga modellene grå eik & 
sort eik en fantastisk kombinasjon. Veggløsningen  har 3 store skap i svart eik 
samt 2 dekorative åpne hyller i grå eik. Messingkranen på dette badet gir en 
ekslusiv og unik touch.

UNIKT  
& TØFT
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BAD MED HYGGE 
& HARMONI

Modellen Alsace er en rimelig modell i den landlige og 
romantiske stilen. Alsace kan du få i hvit eller som her, 
grå. Med vitrineskap kan du vise frem fine farger på 
håndklær eller lekre parfymeflasker. 

ROMSLIG
& RYDDIG

Våre romslige skuffer gir god oversikt over alt nipset man har på 
badet. Det gjør det enkelt å holdet badet ryddig. Høyskap er en 
utmerket plass for håndklær, men også skittentøyskurver som vi 
har i vårt tilbehørssortiment.
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ROMSLIG
& PRAKTISK

Med et riktig innredet vaskerom blir kanskje klesvasken litt 
enklere. Mange opplever vaskerommet som det rommet i huset 
med mest kaos. Nordsjø tilbyr romslige og praktiske løsning som 
skaper orden og system på vaskerommet. 
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Alle våre fronter i sortimentet passer til vaskerommet. 
Spørsmålet er bare hvilken stil og funksjon du ønsker. 
Modellen New York kan lakkeres i alle våre 7 standard 
farger. 

SETT FARGE  
PÅ VASKEROMMET

NEW YORK MØRK SAND 

DESIGN HVIT

Det er ikke bare til benkeplate at laminat er et godt 
materiale. Også til dører er laminat det absolutt mest 
slitesterke materialet. Bare virkelig harde slag, støt eller 
høy varmepåvirkning kan skade døren. 

Design hvit er en 19 mm sponplate med hvit 
høytrykkslaminat overflate. 

LAMINAT
PÅ VASKEROM
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Dørene er laget i 16 mm melaminbelagt sponplate,  
og finnes i 5 forskjellige overflater. 

Maksimal størrelse for en dør er høyde 275 cm og 
bredde 102 cm men leveres skreddersydd på ønsket mål 
under maksimal mål.

Modul One består av et bredt utvalg løsninger til dørene, 
både i melamin, glass og speil, med mulighet til å blande 
farge og materialer. 

Asymmetrisk fylling har en høyde på 45 cm og vil ligge 
sentrert på fronten. Øverste og nederste fylling er alltid 
like store og i samme materiale. 

Maksimal størrelse for en dør er høyde 275 cm og 
bredde 150 cm men leveres skreddersydd på ønsket mål 
under maksimal mål.  

MODELLOVERSIKT SKYVEDØRER

Hvit høyglans folie Hvit glass

Sort glassBarcelona ask Alfa hvit

Hvit struktur

MODUL ONE

MODUL ZERO

ORDEN PÅ  
KONTORET

Selv på kontoret kan det være praktisk med 
skyvedørsgarderobe. Bak skyvedørene finnes det et hav 
av individuelle innredningsmuligheter som gir optimal 
lagringskapasitet og funksjonell plassering. 

Miami sort eikMadrid grå eik Speil

Hvit struktur Alfa hvit Barcelona ask

Miami sort eikMadrid grå eik



79WALK-IN78 NEW YORK LØV GRØNN

Ofte glemmer man å innrede gangen, rett og slett fordi 
man ikke oppholder seg der. Men er det en plass man 
bør ha orden og system så er det nettopp her. Denne 
lekre garderobeløsningen har god lagringsplass til 
både klær og sko. I tillegg har vi designet en praktisk 
sittebenk.

PRAKTISK  
TIL GANGEN

Modul One er den stilrene dørløsningen hvor alle dører 
er montert i en alu-ramme med muligheter for å montere 
pyntesprosser eller asymmetrisk delte sprosser. 

Nordsjø Kjøkken tilbyr et lekkert og variert utvalg av 
tilbehør til skyvedørsinnredninger. Uttrekksskuffer finnes 
som aluskuffer med dempere og metalskuffer, begge i 
høy eller lav utgave. Dessuten finnes en rekke uttrekk  
av trådkurver, som leveres med fullt uttrekk.

WALK-IN  
- ALLES DRØM
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Med det store spekteret av ulike skapelementer som vi 
har i vårt sortiment, kan man med Nordsjøproduktene 
innrede en bolig med smarte løsninger til de aller fleste 
værelser.

Skuffene er brukervennlige og funksjonelle og gir et 
godt overblikk over innholdet. Det finnes to forskjellige 
skuffetyper, og begge kan brukes til mange forskjellige 
innredningsdeler.

NORDSJØ
I ALLE ROM

81



83MODELL NAVN FARGE

For å kunne imøtekomme forskjellige ønsker og behov når det skal innredes 
skaper til oppbevaring, har Nordsjø Kjøkken et stort utvalg i bredder som kan 
innredes med hyller, uttrekksskuffer og hengestenger.

Her er et soverom innredet med nattbord, klesskap og ekstra oppbevaring som 
er produsert på vår fabrikk. Modellen Roma hvit er kombinert med Riga sort eik  
på innramming. 

LEKKERT, 
UNIKT  
& SMART

Kjøkkenelementer kan også brukes i andre rom. 

Du kan designe din egen unike veggseksjon med 
kjøkkenelementer fra Nordsjø Kjøkken. Velg den 
løsninger, fargen og mengden som passer best til ditt 
rom. Her er det kun kreativiteten som setter grenser.  

STILFULL 
OPPBEVARING

8382 VEGGSEKSJONROMA HVIT & RIGA SORT EIK
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I vårt tilbehørsprogram finner du alt som kan puttes i skapene og skuffene 
for å skape funksjonelle løsninger og god utnyttelse av plassen. 
Se flere detaljer og større bilder på 
www.nordsjokjokken.no.

TILBEHØR
KJØKKEN

Bak øverste skuff kan det monteres en innvendig skuff, som gir en optimal 
plassutnyttelse. Dermed beholder man det flotte designet med to skuffer.

Høyskaputtrekk gir god utnyttelse av skapet, lett tilgang og fantastisk overblikk.

Store og dype skuffer kan organiseres smart med forskjellige inndelinger eller 
innsatser. Du kan stort sett få tilpasset skuffen helt etter ditt ønske og form.

Det finnes en lang rekke innredningsmuligheter til hjørneskap hvor det kan være vanskelig  å utnytte plassen. Her vises det flotte skapet Le Mans, hvor de solide 
uttrekkshyllene kan trekkes helt ut av skapet og som dermed gir god oversikt og forenkler bruken.

Innvendige uttrekkskuffer gir en mer funksjonell løsning enn de tradisjonelle 
faste hyllene. Skuffene har stopper slik at man ikke risikerer å trekke skuffa ut på 
gulvet, og all innmat faller ut. De solide skuffene tåler en belastning på 25 kg.

Flere smale skuffer gir fantastisk orden og oversikt. Samtidig gir det et nostalgisk  
uttrykk med assosiasjoner til historiske kjøpmannsdisker.

Nordsjøkjøkken har flere praktiske avfallsløsninger fra enkle stativer til 
mer avanserte uttrekksløsninger som vist på dette bildet. Her trekkes hele 
skapinnmaten ut og gjør sortering enkel og hygienisk. Med lokk over hele 
sorteringen unngår man det meste av lukt.

Sokkelskuffene er en genial løsning som utnytter plassen i til ekstra oppbevaring. 
Tenk deg en skuff på kjøkkenet til små verktøy som man regelmessig trenger i 
enhver husholdning når noe skal fikses eller henges opp.

Et smalt uttrekkskap ved siden av vasken er både praktisk og ergonomisk med 
høytplasserte avfallsspann.

Enkle spann med lokk finnes for å kunne settes i bunnen av den nederste 
uttrekkskuffen.

Tandem høyskaputtrekk er et fantastisk drei-ut beslag som gir full tilgang og 
oversikt i høyskapet. Uttrekket følger skapdøren når du åpner skapet.
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BESTIKKINNSATS I EIK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIE40

Bredde: 40 cm
Finnes også i 50 cm bredde.

SKUFFEINNSATS I EIK
TIL TANDEMSKUFFER PÅ BAD
Vare nr: CIBE30

Bredde: 30 cm
Finnes også i 40 cm bredde.

BESTIKKINNSATS I GRÅ PLASTIKK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIG40

Bredde: 40 cm
Finnes også i 50 cm bredde.

BESTIKKINNSATS I STÅL
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIS40A

Bredde: 40 cm
Finnes også i 50 cm bredde.

KNIVHOLDER I EIK 
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CKNIHE17

Bredde: 17 cm
Passer til bestikkinnsats i eik 
i 60, 80 og 100 cm skuffer. 

KRYDDERHOLDER I EIK 
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CKRYHE17

Bredde: 17 cm
Passer til bestikkinnsats i eik  
i 60, 80 og 100 cm skuffer. 

KRYDDERHOLDER  
I GRÅ PLASTIKK 
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CKIG40, CKIG50, CKIG60, 

Bredde: 40 cm, 50 cm og 60 cm

BESTIKKINNSATS I GRÅ PLASTIKK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIG60

Bredde: 60 cm
Finnes også i 80 cm bredde.

BESTIKKINNSATS I STÅL
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIS60A

Bredde: 60 cm
Finnes også i 80 cm bredde.

BESTIKKINNSATS I GRÅ PLASTIKK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIG100

Bredde: 100 cm

BESTIKKINNSATS I STÅL
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIS100A

Bredde: 100 cm

BESTIKKINNSATS I EIK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIE60

Bredde: 60 cm
Finnes også i 80 cm bredde.

SKUFFEINNSATS I EIK
TIL TANDEMSKUFFER PÅ BAD
Vare nr: CIBE50

Bredde: 50 cm

BESTIKKINNSATS I EIK
TIL TANDEMSKUFFER
Vare nr: CBIE100

Bredde: 100 cm

SKUFFEINNSATS I EIK TIL VASKESKUFFE
TIL TANDEMSKUFFER PÅ BAD
Vare nr: CIVBE120

Bredde: 120 cm
Finnes også i 80 cm og 100 cm bredde.

INNSATS MED LOKK I EIK
TIL TANDEMSKUFFER PÅ BAD
Vare nr: CIBE29

Bredde: 40 cm

TREKASSER I EIK
Str. 1: H: 15 cm, D: 15 cm, B: 15 cm  Vare nr: CTKE1515 
Str. 2: H: 15 cm, D: 32 cm, B: 15 cm  Vare nr: CTKE3215
Str. 3: H: 15 cm, D: 47 cm, B: 15 cm  Vare nr: CTKE4715
Str. 4: H: 15 cm, D: 47 cm, B: 24 cm  Vare nr: CTKE4724

TILBEHØR
BAD
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ALFA HVIT - P1 
16 mm sponplate med hvit perlemelamin.

P* - Prisgruppe Leveres med innfreste grep

Vitrinedører leveres med klart glass som standard. Kan også fås i frostet glass.
Alu Vitrine leveres kun i frostet glass. 

RIGA SORT EIK - P2
19 mm sponplate med slagfast 
melaminbelegg med synkron struktur, som 
føler årene på treet. Solid 0,8 mm avrundet 
ABS kant. 

DESIGN HVIT - P3
19 mm sponplate med hvit høytrykkslaminat.
0,8 ABS kant Kombineres med Alu Vitrine.

RIGA NATUR EIK - P2
19 mm sponplate med slagfast 
melaminbelegg med synkron struktur, som 
føler årene i treet. Solid 0,8 mm avrundet 
ABS kant. 

RIGA HVIT - P2
19 mm sponplate med slagfast 
melaminbelegg med synkron struktur, som 
føler årene i treet. Solid 0,8 mm avrundet 
ABS kant. 

FIRENZE - P4
19 mm sponplate med kraftig melaminbelegg. 
Horisontal trestruktur. Kombineres med Alu 
Vitrine.

BARCELONA ASK - P1
16 mm sponplate med melamin overflate. 
Pålimt ABS kant. 

RIGA GRÅ EIK - P2
19 mm sponplate med slagfast 
melaminbelegg med synkron struktur, som 
føler årene i treet. Solid 0,8 mm avrundet 
ABS kant. 

ROMA HVIT - P3
19 mm melaminbelagt sponplate med hvit 
lakkert overflate.

PISA HVIT - P7
19/16 mm MDF-plate med matt hvit folie.
Melamin bakside. 

PISA HVIT HØYGLANS - P5

MODELLOVERSIKT

NEW YORK - P5
19 mm MDF-plate malt med hvit topplakk.

NEW YORK COLOUR - P9

NORDIC HVIT - P8
19 mm MDF-plate med matt hvit folie.

NORDIC COLOUR - P9
19 mm MDF-plate lakkert

COPENHAGEN HVIT - P12
19 mm MDF-plate med matt hvit folie 
overflate. Kombineres med Alu Vitrine.
Bakplate/mellomlist i 1,5 mm sortlakkert stål.
COPENHAGEN HVIT HØYGLANS - P12

URBAN HVIT - P13
22 mm MDF-plate med matt hvit 
polyuretanlakk. Kombineres med Alu Vitrine.

ALSACE HVIT - P6
18 mm MDF-plate med matt hvit folie. 
Melamin bakside. 
ALSACE COLOUR - P9

DESIGN HVIT - P9
19 mm sponplate med hvit høytrykkslaminat.
0,8 ABS kant. Kombineres med Alu Vitrine.

COPENHAGEN HVIT - P12
19 mm MDF-plate med matt hvit folie 
overflate. Kombineres med Alu Vitrine.
Bakplate/mellomlist i 1,5 mm børstet stål.
COPENHAGEN HVIT HØYGLANS - P12

DESIGN HVIT EIK NATUR - P7
19 mm sponplate med hvit høytrykslaminat 
overflate.Fronten er med 2,5mm massiv kant av 
eiketre. Kombineres med Alu Vitrine.

COPENHAGEN HVIT - P12
19 mm MDF-plate med matt hvit folie 
overflate. Kombineres med Alu Vitrine.
Bakplate/mellomlist i 1,5 mm hvitlakkert stål.
COPENHAGEN HVIT HØYGLANS - P12

CLASSIC LAMELL HVIT EIK
16 mm massiv eik med klar topplakk. 
Bakplate i 8 mm transparent akryl.

Prisgruppe: Selges kun i utvalgte elementer.

URBAN GRÅ ASK - P15
22 mm sponplate med slagfast melaminbelegg 
med synkron struktur, som følger årene i treet. 
Solid 0,8 mm avrundet ABS kant med struktur. 
Kombineres med Alu Vitrine.

 BARCELONA GRÅ - P1
16 mm sponplate med melamin overflate. 
Pålimt ABS kant. 

MILANO MATT SVART - P7
19 mm sponplate med kraftig matt spesial 
melamin med flex overflate. Solid 1,0 mm 
ABS kant. 

MILANO MATT GRÅ - P7
19 mm sponplate med kraftig matt spesial 
melamin med flex overflate. Solid 1,0 mm 
ABS kant. 

NYHET!

CLASSIC LAMELL HVIT EIK
16 mm massiv eik med klar topplakk. 
Bakplate i 8 mm transparent akryl.

Prisgruppe: Selges kun i utvalgte elementer.

NYHET!
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Se større bilder på www.nordsjokjokken.no

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

Trivento Formia

GREPSOVERSIKT

   STANDARDFARGER

Lys Sand Mørk Sand

Løvgrønn

Aqua Blå

Stål Grå Graphite

STANDARDFARGER
Vi har tre modeller i vårt sortiment som kan lakkeres i alle våre standard 
farger. Modellene er: Nordic, New York og Alsace. Nordsjø Kjøkken har 
standardfarger som består av 7 farger som følger trenden.

Trykkgjengivelsen av fargen er ikke helt i overstemmelse med angitte farger.Hvit

Rust fritt Stål 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1030

Rustfritt Stålfinish 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1020

Svart Mattfinish 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1026

Gunsmole 
BR: 170 mm
Vare nr: CG1041

Messing Look
BR: 170 mm
Vare nr: CG1046

Gunsmoke 
BR: 170 mm
Vare nr: CG1045

Stål Matt Krom 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1029

Alu Stållook 
BR: 160 mm
Vare nr: CG1017

Ræling 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1050

Hvit Malt 
BR: 128 og 224 mm
Vare nr: CG1024

Sort Lær 
BR: 148 mm
Vare nr: CG1012

Messing Look
BR: 176 mm
Vare nr: CG1042

Alu Børstet Nikkel 
Ø: 30 mm
Vare nr: CG1002

Børste Messing Look
Ø: 30 mm
Vare nr: CG1053

Rustfri Stållook 
Ø: 25 mm
Vare nr: CG1010

Antikk Zink 
Ø: 28 mm
Vare nr: CG1001

Sokkelgrep 
BR: 0 mm
Vare nr: CG1013

Alu Børstet Nikkel
Ø: 27 mm
Vare nr: CG1003

Gripelist Alu Svart 
B: 128 mm
Vare nr: CG1016

Gripelist Alu Hvit 
B: 128 mm
Vare nr: CG1014

Blank Stållook 
BR: 192 mm
Vare nr: CG1037

Stål Look  
BR: 96 mm
Vare nr: CG1035

Matt Krom 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1038

Stål Look 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1019

Antrazit 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1040

Messing Look m/Lær 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1018

Porselen Antikk Stål 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1028

Stål m/Lær 
BR: 128 mm
Vare nr: CG1034

Rustfri Stållook
Ø: 20 mm
Vare nr: CG1005

Porselen Hvit
Ø: 38 mm
Vare nr: CG1000

Matt Krom 
Ø: 25 mm
Vare nr: CG1052

Børstet Nikkel
BR: 30 mm
Vare nr: CG1009

Stållook 
BR: 64 mm
Vare nr: CG1011

Børstet Kobber 
Ø: 15mm
Vare nr: CG1006

Svart Mattfinish 
Ø: 15mm
Vare nr: CG1008

Rustfri Stållook 
Ø: 15mm
Vare nr: CG1007

Formessinget Børstet 
Ø: 15mm
Vare nr: CG1005
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BP 911 BP 912 BP 915 BP 918

BP 920 BP 923 BP 924 BP 925

BP 929BP 928 BP 930

BENKEPLATE
LIGHT LAMINAT

Laminat er et av de mest praktiske 
materialer til benkeplater.  
En laminat benkeplate krever kun 
vanlig rengjøring uten annen form 
for vedlikehold. Samtidig finnes 
laminat i en rekke farger og mønstre 

og kan kombineres med forkanter 
i tre, aluminium, aluplexi og ABS, 
slik at ditt nye kjøkken får akkurat 
det uttrykket du ønsker. Laminat 
består av flere lag harpiks impregnert 
papir som under høy varme presses 

sammen til en hard plate. Det er noe 
for enhver smak. Her på siden vises 
et lite utvalg men besøk en forhandler 
for større oversikt.

VASKER LIGHT SORTIMENT

VASKER
LIGHT SORTIMENT

U 400 CS - Underlimt
WTC11313H - Avløp til høyre 
WTC11313V - Avløp til venstre
Min. 50 cm skapbredde

RBU 400C / RBP 400C
WTC11310 - Underlimt
WTC21310 - Nedfelt
Min. 50 cm skapbredde

MOX 660
WTC11072V - Underlimt
WTC21072V - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde
Kan speilvendes.

SID 110-50 Tectonite
WTC11997B - Underlimt

Min. 60 cm skapbredde

SEK 400 CS - Nedfelt
WTC21080H - Avløp til høyre 
WTC21080V - Avløp til venstre
Min. 50 cm skapbredde

RBU 480C / RB 480C
WTC11311 - Underlimt
WTC21311 - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde

SKX 611-100
WTC11360H - Underlimt 
WTC21360H - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde
Kan speilvendes.

SID 610-50TH
WTC11999 - Underlimt
WTC21999 - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde

U 480 CS - Underlimt
WTC11312H - Avløp til høyre 
WTC11312V - Avløp til venstre
Min. 60 cm skapbredde

Nexus 50
WTC18510 - Underlimt
WTC28510 - Nedfelt
Min. 50 cm skapbredde

SKX 651
WTC11361H - Underlimt
WTC21361H - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde
Kan speilvendes.

SID 611 Tectonite
WTC21998 - Nedfelt

Min. 60 cm skapbredde

SEK 480 CS - Nedfelt
WTC21081H - Avløp til høyre 
WTC21081V - Avløp til venstre
Min. 60 cm skapbredde

Nexus 60
WTC18511 - Underlimt
WTC28511 - Nedfelt
Min. 60 cm skapbredde

MTG 210-50
WTC118621G - Underlimt

Min. 60 cm skapbredde

BP 931

BP 932 BP 933 BP 934 BP 935

BP 936
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SAMARBEIDSPARTNERE

GARANTI
DET HANDLER  
OM TRYGGHET 
VED KJØPET.

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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COOKING PASSION SINCE 1877

Hos Nordsjø Kjøkken legger vi vekt på å produsere kvalitetsprodukter  
som du kan ha glede av i mange år. Oppstår det likevel skader, gir vi deg  
i utgangspunktet 30 års garanti på alle skap, skuffer, hengsler og fronter.
Øvrige produkter i vårt sortiment er omfattet av forbrukerkjøpslovens 
bestemmelser om garanti og reklamasjonsrett.

Skader på produktet som skyldes feilaktig betjening eller håndtering, 
modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av 
garantien eller reklamasjonsretten. Det samme gjelder alminnelige slitasjer.

Nordsjø Kjøkken legger stor vekt på å velge de riktige samarbeidspartnere  
og leverandører. Vi er i tett dialog med våre dyktige leverandører som utvikler 
kjøkken- og baderomsløsninger, og disse er:

Det taes forbehold om produktutvikling og endringer i produktene. Det tas også forbehold om trykkfeil. 03.2020 



www.nordsjokjokken.no


