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SVENSK HÅNDVERK    

SIDEN 1924 

Marbodals historie og erfaring gjenspeiles i alle detaljer; skapdører, hengsler, benkeplater, håndtak. 

Siden 1924 har generasjon etter generasjon av kjøkkenbyggere lært seg betydningen av kontinuerlig 

utforskning av nye muligheter og uttesting av nye materialer. Vi slutter aldri å lete etter nye 

løsninger og utvikle nye kjøkken. Slik har det alltid vært, og slik kommer det til å forbli.

Svanemerkede kjøkken

For oss som jobber med trevarer er det 

en selvfølge å tenke på miljøet. Derfor er 

våre kjøkken Svanemerkede, noe som betyr at de 

lever opp til strenge krav til en energibesparende 

og miljøvennlig produksjonsprosess uten at det 

går ut over funksjonalitet og kvalitet. Også våre 

MDF-plater, sponplater og limet vi bruker blir pro-

dusert med både miljø og funksjonalitet i tankene. 

For komplett oversikt over våre  Svanemerkede 

modeller, se modelloversikten på s. 120-126.

 

Montert og kontrollert

Når du velger et kjøkken fra Marbodal, slipper du 

alle problemene som kan oppstå når kjøkkenet 

skal monteres. Samtlige kjøkkenskap fra Marbodal 

leveres fabrikkmontert og kontrollert. Med vår 

lange erfaring kan du være trygg på at ditt nye 

kjøkken blir nøyaktig slik du har forventet. 

Levering hjem til deg

De ferdigmonterte skapene, sammen med hvite-

varer, håndtak, benkeplater - alt du har bestilt - 

kommer hjem til deg i en og samme levering og 

uansett hvor du bor i Norge.

25 års garanti

Holdbarhet har alltid vært avgjørende for 

Marbodal. Vi bygger kjøkken som skal tåle 

harde påkjenninger over lang tid. Derfor 

leveres Marbodalkjøkkenet ditt med hele 25 

års funksjonsgaranti på de mest utsatte delene 

i kjøkkenet, som hengsler, dører og skap.

Personlige kjøkken 

Marbodal har produsert kvalitetskjøkken i 90 år. 

Likevel våger vi å påstå at det ikke finnes to like 

Marbodalkjøkken i hele Norge. Forklaringen er 

enkel. I tillegg til alle skapene og dørene våre gjør 

vårt store utvalg av tilbehør og materialer det 

mulig å blande, variere og tilpasse slik at kjøkkenet 

passer til akkurat dine krav og drømmer.

Gjør det selv

En del av våre kjøkkenmodeller kan også 

leveres flatpakket i et begrenset utvalg 

skap, disse er merket med et eget symbol 

i denne katalogen, vi kaller det  Gjør det selv. 

Du får samme kvalitet og garantier, samme 

service og en lavere pris.
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Takk for din interesse for Marbodal kjøkken.  Når du har 

skaffet deg nettopp vår katalog, må det vel ha sammen-

heng med at du ønsker deg et solid kjøkken i varig kvalitet. 

Kvalitet er mer enn solide skuffer, velskapte profiler og 

praktiske funksjonsløsninger. Kvalitet er også den følel-

sen som som fyller deg hver gang du kommer inn i kjøkke-

net ditt.  Det gjør du jo hele tiden. Både du og familien din. 

Kjøkkenet er blitt hele hjemmets  all-aktivitetsrom. Da må 

det være hyggelig der. Og innbydende. Og funksjonelt. 

Et sted du gleder deg til å være - morgen, middag, kveld.  

Et slikt kjøkken ønsker vi å lage til deg. 

Velkommen inn i Marbodals kjøkkenverden.
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KJØKKEN FOR

GLEDE
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I store herskapshus før i tiden 

var kjøkkenet en godt bevart 

hemmelighet. Det var digert 

og lukket, kun tilgjengelig for 

kjøkkenpikene.  Men mellom 

kjøkken og spisestuen fantes et 

staselig showrom der dagens 

meny ble dandert og forberedt

 for servering. Det kaltes 

anretning, og inneholdt skuffer 

og skap for oppbevaring av 

servise, bestikk, duker, servietter, 

boller og fat og alt som trengtes 

for å servere herskap og gjester 

uforglemmelige måltider. 

Har du plass, har du lov!

Marbodal – uendelige muligheter.

Front:  Fagerø lingrønn

Håndtak:  Retro krom

Benkeplate:  Capric laminat

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



FAGERØ
LINGRØNN
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Med sin milde og fagre frem-

toning, er dette en modell 

som lever opp til navnet sitt. 

Her får du alle de tidsriktige 

detaljene som hører hjemme 

i et landlig årgangskjøkken: 

Klassiske ramtrefronter, 

glassvitriner med nostalgisk 

sprosse-inndeling, tradisjons-

armatur, antikk-knotter og 

porselenskum i anno-stil. 

Et mer godhjertet kjøkken 

med varm og ekte utstråling 

skal du lete lenge etter.

Front:  Fagerø klassisk hvit

Håndtak:  Arn antikk

Benkeplate:  Laminat Ferro Grafit

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



FAGERØ
KLASSISK HVIT
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Minimalistisk frontdesign 

med smekre rammelister i 

sortbeiset utførelse tilfører 

eikemodellen Ramsvik et 

sofistikert og organisk preg. 

Dette oppsettet fører tankene 

til urban kaffebar eller high-

end gastrobub.  Rasjonell og 

praktisk innredning. Effektiv 

plassutnyttelse. En drøm av 

et kjøkken, for både kokk 

og gjest.

Front:  Ramsvik sort eik

Håndtak:  Solo 192 krom

Benkeplate:  Mørk metall laminat

FA RGEVA LG  F RON T:

Eik Sort eik



RAMSVIK
SORT EIK
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RAMSVIK
KLASSISK HVIT



FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Enda en modell i shakerstil, 

men med noe smalere rammer 

som forsterker modellens 

nøkterne og minimalistiske 

preg.  Har du lyst til å være 

chef i ditt eget kjøkken, inn-

reder du i «restaurantformat» 

med store benker og gedigne 

arbeidsflater. Proffkjøkken-

preget understrekes av 

hjørneløsningen Bistro pentry.  

Front:  Ramsvik klassisk hvit

Håndtak:  Tradisjon sort
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FA RGEVA LG  F RON T:

Eik Sort eik

Dette eikekjøkkenet er svært 

tilpasningsvennlig. Passer like 

godt i leiligheten eller byvillaen, 

som i hytta på fjellet. Fronter i eik 

med massivramme og finerte 

speil byr på stilig tradisjonspreg. 

Et kjøkken som dette, med sitt 

varme og gylne uttrykk, egner 

seg godt i kombinasjon med 

røffe materialer som natursteins-

gulv og takåser  i rundtømmer.

Front:  Ramsvik eik

Håndtak: Zenith rustfri 136

Benkeplate:  Kompaktlaminat Svart matt

Gjelder 
kun eik



RAMSVIK
EIK
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Er du ordensmenneske? 

Da er lykken en stram og 

rytmisk kjøkkendesign, der alt 

har sin faste, logiske plass, fra 

hverdags-servise og festkrystall 

til kjeler og tørrmat. Her ser 

du et ordenskjøkken i 4/4-dels 

takt, noe som understrekes av 

de slette frontene med stående 

eikestruktur.

Front:  Malevik grå eik

Benkeplate:  Kompaktlaminat sort 

 med sort kjerne

FA RGEVA LG  F RON T:

Lys alm Mørk alm Grå eik



MALEVIK            
GRÅ EIK
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Malevik Mørk har fronter med 

stående strukturmønster, et 

materialvalg som bringer tankene 

til eksotiske himmelstrøk og 

som gir deg et innbydende og 

inspirerende kulinarisk 

verksted for spicy matretter fra 

alle verdenshjørner. Da hører 

en vidstrakt kjøkkenøy med 

barløsning naturlig med. 

Tøff kombinasjon med taklamper 

og avtrekkshette i kobber. 

Front:  Malevik mørk alm

Håndtak: Zenith rustfri 136

Benkeplate:  Laminat Rust

FA RGEVA LG  F RON T:

Lys alm Mørk alm Grå eik



MALEVIK            
MØRK ALM
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Front:  Malevik lys alm

Håndtak:  Solo rustfri 

Benkeplate:  Laminat Hvit 

FA RGEVA LG  F RON T:

Lys alm Mørk alm Grå eik

Lekker og prisgunstig modell 

med liggende tremønster. 

De milde, organiske flatene 

innbyr til å bygge plassrike 

kjøkken med romslige 

innredninger, uten å virke 

ruvende. Til høyre er en vegg 

mot tilstøtende rom utnyttet 

til innbygd stekeovnsseksjon 

i høyskap. 



MALEVIK            
LYS ALM
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Ønsker du deg et kjøkken som innbyr til å gjøre noe 

ekstra ut av måltidene? 

Marbodals kjøkken er bygd nettopp for å stimulere til 

glede rundt det å tilberede og nyte mat. Matlaging må 

ikke være en kjedelig plikt. Måltidene er noe du skal glede 

deg til. Komme hjem med friske råvarer. Organisere 

arbeidet, gjerne flere sammen.  Hvem skreller poteter i 

dag? Hva slags saus skal vi ha? Matlaging er en fantastisk 

sosial aktivitet som binder familien sammen. Eller venner. 

Resutatet blir velsmakende måltider der alle sitter rundt 

bordet og nikker til hverandre og sier mmmmmm. 

Takk for maten.

SMAKER SOM

GLEDER
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Front:  Viken Mellomgrå

Benkeplate:  Svart mocka laminat og 

 Corestone på øy

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Melllomgrå

Nye levevaner skaper ny 

boligarkitektur. Kjøkkenet og 

det vi tradisjonelt kaller stue 

har for lengst vokst sammen til 

helhetlige romløsninger med 

mye lys og luft. I dette moderne 

og aktive allrommet vil en 

sentralt plassert kjøkkenøy 

spille en viktig rolle som 

sonemarkør, som gir et venn-

lig og tydelig signal om hvor 

vi tilbereder maten og hvor vi 

nyter måltidet. Modell Viken 

har slette skrogsider og fronter 

med innfelte grep. Dette skaper 

en elegant helhet som kler åpne 

løsninger svært godt.



VIKEN
MELLOMGRÅ
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Hva skal man kalle en slik 

installasjon? Gourmetstudio? 

Kulinarisk atelier? 

Dette helintegrerte énveggs-

kjøkkenet har sentrert 

arbeidsnisje som inneholder 

våtsone og platetopp, med 

innbygde ovner på siden. 

Resten er en collage av diskret 

kamuflert kjøl/frys og et over-

flodsdepot av skuffer og skap 

med innfreste grep. Visuelt

 lekkert og ultrafunksjonelt. 

Front:  Viken klassisk hvit

Benkeplate:  Laminat Svart struktur

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Melllomgrå



VIKEN
 KLASSISK HVIT
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Form i lingrønn farge gir en 

lun og landlig feeling som 

fremhever modellens stilrene 

estetikk.  Med en langstrakt 

og plassrik benkeløsning som 

denne kan du unne deg et nett 

og luftig veggarrangement 

med åpne hyller og matchende 

ventilator. Trenger du mer 

oppbevaringsplass, hva med å 

omramme stekeovnen med et 

romslig kabinett av skuffer og 

skap i ulike høyder? 

Front:  Form lingrønn

Håndtak:  Retro krom

Benkeplate:  Lys betomg laminat

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



FORM
LINGRØNN
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FORM
LYS GRÅ



Elegant og luftig, med et preg 

av nøktern eleganse. Tidløse 

rammedører som innbyr til  

stilrene kubistiske innred-

ningsløsninger med store 

skuffe- og skapvolumer. 

Form er en populær og pris-

gunstig modell som gjør det 

lett å dandere kjøkken med 

en overflod av plass.

Front:  Form lys grå

Håndtak:  Kurs antikk

Benkeplate:  Laminat Delano eik

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå
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Gamle håndverkstradisjoner 

har fått en renessanse gjennom 

moderne kjøkkendesign. 

Form klassisk hvit er enda en 

Marbodalmodell utviklet for 

deg som ønsker at kjøkkenet 

ditt skal ha et plassbygd preg. 

Innenforliggende skuffer og 

skapdører, og sokkellist som 

flukter med frontene skaper 

nettopp denne følelsen av ekte 

årgangskjøkken. Prikken over 

i-en setter du med detaljer som 

porselensknotter og kjøkken-

armatur i tradisjonsdesign. 

Front:  Form klassisk hvit

Håndtak: Porselensknott m/rustfri fot

Benkeplate:  Heltre eik

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



FORM
KLASSISK HVIT
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Med et smart og gjennomtenkt 

layout, kan selv en kompakt og 

fortettet innredning by på en 

romslig og bekvem arbeidplass.  

Vinkelbygd kjøkkenbenk med 

barløsning ut i rommet gir både 

god aksjonsradius og en visuell 

markering av kjøkkenets 

arbeidssone. Legg også merke 

til det helhetlige inntrykket som 

skapgavlene tilfører kjøkkenet, 

med foringer opp til tak. 

For ikke å snakke om hvor 

renholdsvennlig det er når du 

kan glemme støvtørking oppe 

i høyden.

Front:  Arkitekt Plus lingrønn

Håndtak:  Klack rustfri

Benkeplate:  marmor laminat

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
LINGRØNN
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Herlig retrokjøkken med tids-

typisk planløsning, supplert 

med alle nåtidens moderne 

funksjoner på rett plass. 

Romslige skuffer. Rikelig med 

skapplass. Og har du areal nok 

– sørg for å innlemme en herlig 

barløsning! Med en anretnings-

benk som denne vi du aldri stå 

opprådd for tilberedningsflater 

til gjestenes festmåltid og 

pannekakebuffet til junior & co. 

Gjerne alt samtidig. Du vil elske 

all den gode plassen!

Front:  Arkitekt Plus lys grå

Håndtak: Solo svart

Benkeplate: Laminat Eik karbon

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
LYS GRÅ
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Modell Arkitekt Plus byr på 

klassisk og stilfull design. 

Lekre vitriner og praktisk sjalusi-

skap side om side med en kom-

pakt stekeovnsmodul gir deg en 

ergonomisk arbeidsplass med 

god oversikt. Gulvarealet er ut-

nyttet maksimalt for å oppnå en 

innbydende totalløsning, som 

avsluttes i en flerbruksvennlig 

kjøkkenbar. Et slikt åpent 

kjøkkenrom gir deg nærkontakt 

med familie og venner samtidig 

som du har kontroll med det 

som putrer på komfyrtoppen. 

Front:  Arkitekt Plus klassisk hvit

Håndtak:  Fas rustfri 

Benkeplate:  Laminat, grå sandstein

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
KLASSISK HVIT
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Arkitekt Plus har slette fronter 

med svakt avrundede kanter, 

malt i farge klassisk hvit. Her i 

kombinasjon med benkeplater 

og sidevegger i fargen 

Champagne laminat. Et utsøkt 

eksempel på moderne nordisk 

design, inspirert av arktisk 

natur og polarlys. Kjøkkenets 

midtpunkt – en kreativ kjøkken-

øy med kokesone og opphøyd 

serverings- og bardisk. 

Et sosialt matverksted til å bli 

yr og inspirert av!

Front:  Arkitekt Plus klassisk hvit

Håndtak:  Zenith

Benkeplate:  Laminat Champagne

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
KLASSISK HVIT
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Drømmer du om et herregårds-

kjøkken med elegant årgangs-

look, som samtidig har et preg 

av nåtid? Velkommen til 

klassiske Lindø, her i en delikat 

lingrønn farge. Modellen har 

alle tradisjonsdetaljene, med 

profilerte fronter i speildesign 

og vitrinedører i valgfri 

utførelse: glass med kvadratisk 

sprosseinndeling, kryssprosser 

eller flettet fylling. Lindø har 

i tillegg inntrukket sokkel 

og utenpåliggende fronter, 

som skaper en presis og mer 

moderne linjeføring.

Front:  Lindø lingrønn

Håndtak:  Oval antikk knott

Benkeplate:  Heltre Ask, skifer,  

 hardvokset

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



LINDØ
LINGRØNN



46/47

LINDØ
KLASSISK HVIT 



Populære Lindø, her i klassisk 

hvit. Stilen er landlig, men sam-

tidig med en følelse av urban 

luksus. Her er det lagt vekt på 

tradisjonsdetaljer som f. eks. 

fremtrukket sokkel, klassiske 

pyntelister og vitrinedører med 

flettet fylling. Dette i harmonisk 

samspill med glaserte veggfliser 

og  lyst gråbeiset tregulv.  Et slikt 

kjøkken gjør hverdag til fest. 

Front:  Lindø klassisk hvit

Håndtak:  Tradisjon sort og Oval sort

Benkeplate:  Heltre eik, hvitoljet

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå
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Front:  Lindø eik

Håndtak:  Oval stål

Benkeplate:  Laminat Hvit marmor

FA RGEVA LG  F RON T:

Eik Eik
 mørk grå

Tidløs modell med speildører 

i massiv eik.  Stilren og inn-

bydende design som er lett å 

tilpasse alle boligtyper – fra 

store villaer til mindre leilig-

heter.  En smart barløsning  

bidrar til et praktisk og 

kompakt kjøkkenrom med 

god arbeidsflyt.

Gjelder 
kun eik



LINDØ
EIK
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Spør du folk hva de husker best fra barndomshjemmet 

sitt, vil du snart forstå hvilken viktig plass kjøkkenet har 

i et barns liv. Bare prøv, så får du høre.

Barnets liv starter med pupp, og fortsetter med kjøkken. 

Det er her barnets primærbehov blir dekket døgnet rundt, 

frem til voksen alder. Kjøkkenet er starten på en krevende 

skoledag. Kjøkkenet er stedet der poden og kompiser 

kommer inn for å få en brødblings når sulten gnager. 

Kjøkkenet er redningen for slitne kropper etter trening. 

Kjøkkenet er akuttsentral for stell av skrubbsår på knær 

og albuer. Kjøkkenet er leksekrok med god middagslukt. 

Og hører du det tusler på kjøkkenet nattetid, er det bare 

småen som er i kjøleskapet for å få seg et glass kald melk.

MINNER OM

GLEDE
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ARKITEKT PLUS
SORTBEISET



Modell Arkitekt Plus i sort-

beiset eik, slik du ser den her, 

fremstår med et nærmest 

grafisk uttrykk som innbyr til 

å skape urbane innrednings-

løsninger. Her ledes tankene 

i retning av et galleriinteriør 

eller en kaffebar. Kjøkkenets 

funksjon som sosial møteplass 

understrekes av den luftige 

barløsningen.

Front:  ArkitektPlus sortbeiset

Håndtak:  Solo rustfritt, 128 mm

Benkeplate:  Laminat champagne 

 kombinert med heltre 

 sortbeiset eik 

FA RGEVA LG  F RON T:

Eik Eik
sortbeiset

Ask
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ARKITEKT PLUS EIK
ETORØ2 KLASSISK HVIT/EIK 

Kombidesign kan være svært 

effektfull. Slik som i dette opp-

settet med  Arkitekt Plus Eik i 

kombinasjon med kjøkken-

benk Torø2  i hvitt laminat med 

eikekanter. Steingulv i match-

ende fargetone skaper fin hel-

het og god harmoni. Dette er 

klassisk design med rikelig 

oppbevaringsplass og sjenerøse 

arbeidsflater innen behagelig 

rekkevidde. Valg av håndtak 

bidrar til en ren linjeføring som 

binder kjøkkenet visuelt godt 

sammen. Med den nette og 

praktiske broløsningen har du 

en kombinert arbeidsplass og 

spisebar.

Fronter:  Arkitekt Plus eik og 

 Torø2   klassisk hvit/eik

Håndtak:  Solo hvit/rustfri 

Benkeplate:  Hvit Corestone

Broløsning: Massiv eik

FA RGEVA LG  F RON T, A R K IT E KT PLUS:

Eik Eik
sortbeiset

Ask



ARKITEKT PLUS EIK
ETORØ2 KLASSISK HVIT/EIK 
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FA RGEVA LG  F RON T:

Ask Eik Eik
sortbeiset

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå

Drømmer du om et kjøkken 

som virkelig lever? Er du av den 

aktive typen, vil du sikkert 

like et kjøkken der oppbevar-

ingsplassen er spredd i ulike 

moduler, noe her og noe der. 

Fordelen er at du får et  kjøkken 

med et originalt og spenstig 

uttrykk som signaliserer futt 

og energi. Legg merke til den 

rålekre kontrasten mellom 

ask natur, ask malt lys grå, stål 

håndtak og hvitevarefronter, alt 

toppet med effektfulle svarte 

dekorhyller. 

Front:  Arkitekt Plus ask/lys grå

Håndtak:  Knape rustfri

Benkeplate:  Heltre kjerneask, hvitoljet

Gjelder lys grå. 
Ikke  ask.

Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
ASK/LYS GRÅ
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Det kan ikke sies for ofte: 

Har du areal nok – ta med en 

kjøkkenøy i planen, det gir deg 

mange fordeler. Du får ekstra 

oppbevaringsplass. Du får en 

stor, herlig arbeidsflate når 

du vil utfolde deg litt ekstra 

i matlagingen. Og du får en 

kjærkommen barløsning for 

de kjappe måltidene uten 

sirlig pådekking. Vinga er et 

crossoverkjøkken med slette 

fronter, som kan tilpasses 

alle interiørstiler, fra rustikk 

tradisjon til heftig urban living. 

Gjerne begge deler på én gang, 

som vist i dette interiøret.

Front:  Vinga mørk grå

Håndtak:  Vindel rustfri

Benkeplate:  Laminat Hvit. 

 På kjøkkenøy, Massiv eik.



VINGA
MØRK GRÅ
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Nøktern og minimalistisk 

modell med slette fronter i 

renholdsvennlig og slitesterkt 

høytrykkslaminat. Nett og 

renskåren design som skaper 

en moderne, nærmest grafisk 

linjeføring. Midt i blinken for 

deg som er tilhenger av elegant 

og uprangende kjøkkeninteriør 

med et diskret og dempet 

uttrykk. 

Front:  Ljusterø

Håndtak:  Solo,  128 mm svart

Benkeplate:  Eik karbon 604



LJUSTERØ
KLASSISK HVIT
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FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk
hvit 

(MDF)

Eik 
sortbeiset

Marbodals omfangsrike modul-

program gjør det enkelt å 

skreddersy enhver modell for 

både større og mindre kjøkken-

arealer. Har du stor familie og 

stort oppbevaringsbehov, men 

ønsker samtidig et luftig 

kjøkken som ikke virker over-

lesset? Løsningen kan være 

en kompakt flerskap-seksjon 

bygd rundt en sentrert komfyr. 

Resten av kjøkkenet: vidstrakt 

hjørneløsning med gavmilde 

arbeidsflater for mange ivrige 

kokkehender. 

Front:  Ekerø klassisk hvit

Håndtak:  Jazz

Benkeplate:   Bordeaux eik



EKERØ
KLASSISK HVIT
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Hva med å innrede husets 

viktigste rom rundt en gedigen 

kjøkkenøy? Rustfrie benke-

plater og oppvaskkum med 

inntilliggende kokesone. 

Overflod av tumleplass for 

matlaging og sosialt samvær. 

Alt rammet inn i sortbeisede 

massive eikefronter med mykt 

fasede kanter. Avtrekk og 

ventilasjon i skulpturell stål-

utførelse. Tøffere factorylook 

finner du neppe! 

Front:  Ekerø sortbeiset

Håndtak:  Deco rustfri/svart

Benkeplate:  Måltilpasset ruststfri 

 samt Massiv svartbeiset eik

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk
hvit 

(MDF)

Eik 
sortbeiset



EKERØ
SORTBEISET
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Med Øland kan du gjenskape 

gammeldags kjøkkensjarm i 

moderne utgave. Sporfreste 

fronter, antikk-knotter, kjøkken-

kran i tradisjonsdesign og 

klassiske veggfliser skaper 

en kjøkkenlook med lun 

atmosfære og årgangssus. 

Et kjøkken som dette må 

selvsagt ha en egen plass til 

hele familiens hobbyhjørne, 

hjemmekontor, systue og 

leksekrok. Her vil alle være!

Front:  Øland klassisk hvit

Håndtak:  Oval børstet

Benkeplate:  Laminat Brasil svart

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Melllomgrå



ØLAND
KLASSISK HVIT.
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Badet er et deilig rom. Et uunnværlig rom. Et viktig rom.  

Innredningen på badet fortjener å ha like høy kvalitet 

og funksjonalitet som den på kjøkkenet. Derfor tilbyr  

Marbodal et sortiment av fabrikkmonterte baderoms-

skrog, basert på samme produksjonsstandard som våre 

kjøkken. Møblene er produsert i Svanemerkede og fukt-

resistente materialer. Du får skrog og fronter i tre lekre 

kulører: lys, mørk og hvit. 

OPPTATT PÅ

BADET  
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Front:  Dyning lys grå malt, 

 16 mm MFC

Håndtak:  Solo rustfri, 128 mm

Benk:  Heldekkende servant

Speilskap med LED belysning montert 

over speilskap.

DYNING
LYS GRÅ 

Hvis du liker uttrykket “less is 

more”, er dette badet for deg. 

Todørs speilskap og todørs 

underskap, med heldekkende 

servantplate. Plass til det du 

trenger. Enkelt å holde rent. 

Og herlig praktisk!

Lys grå MørkKlassisk 
hvit

Lys

FA RGEVA LG  F RON T:



DYNING
MØRK

En litt større familie vil 

antagelig trenge mer plass. 

Med bredere underskap og 

høyskap på siden får dere det. 

Her ser du modell Dyning i en 

varm mørk farge med synlig 

trestruktur. 

Front:  Dyning mørk, MFC med 

 mørk trestruktur

Benk:  Heldekkende servant



DYNING
LYS

72/73

Dyning-serien består av 

underskap, overskap og høy-

skap. I tillegg leverer vi alt 

av utstyr og tilbehør, som 

servanter, armaturer, skuffe-

innredning, knotter, stikk-

kontakter og belysning. 

Baderomsmøblene har en 

nett og minimalistisk design. 

Her vist i enkle og kompakte 

oppsett, i henholdsvis smalt og 

bredt format. Kan bygges ut til 

det innredningsomfanget du 

har behov for på badet ditt.

Front:  Dyning lys, MFC m/lys 

 trestruktur, 16 mm

Benk: Heldekkende servant

Speilskap med LED belysning montert 

over speilskap.



Våre underskap fåes i bredde 40, 60, 80 og 100 cm,  og  i dybde 33 og 47,5 cm, 

samt i høyde 70,4 og 57,6 cm. Velg mellom skuffer og skap.

Stikkontakt for hårføner, krølltang og barbermasin m.m., for plassering i skuff og veggskap.

Alle skuffer leveres med skuffeinnredning i grå plast. Flyttbare rominndelere leveres som 

tilleggsutstyr.

Lys grå MørkKlassisk 
hvit

Lys

FA RGEVA LG  F RON T:
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OPPBEVARING & 
VASKEROM

Våre fabrikkontrollerte og monterte skrog er laget for å 

fungere like godt i livlige barnerom som i flittig brukte 

vaskerom. Klarer de slike påkjenninger så passer de også 

utmerket når du vil ha orden og  organisering i mammas 

og pappas omkledningsrom så vel som til annen opp-

bevaring. Velg mellom våre ulike dører og se nærmere 

på alle smarte detaljer som bidrar til effektiv og funksjo-

nell oppbevaring.
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Et walk-in-closet gjør livet 

enklere. Du slipper å bruke plass 

til skap og kommoder her og der. 

Hele din garderobe av klær, sko 

og tilbehør godt synlig og innen 

rekkevidde, i ett kompakt rom. 

Alt på ett sted. Tid  sparer du 

også, noe som kan være verdi-

fullt i en travel hverdag eller før 

festen. Unn deg litt luksus – har 

du plass, har vi løsningen!

GARDEROBEROM
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Kjøkken, bad, garderobe, 

soverom… og vaskerom! 

Med Marbodals skrogsystem 

kan du møblere hele boligen 

med fast innredning som er 

tilpasset formålet. Lykken er 

et eget studio for vask, stell 

og oppbevaring av klær og 

håndklær for hele familien. 

Gevinsten med et vaskerom 

som du ser her, er de to T-ene. 

Trivsel og Tid!  Du får en  

hyggelig trivselssone som gjør 

klesdelen av husarbeidet mer 

lystbetont. Og store arbeids-

flater, funksjonell innredning 

og god oppbevaringsplass 

frigjør mye tid. Dagen din blir 

effektiv, og du rekker mer. 

 

Front:  Arkitekt Plus klassisk hvit

Håndtak:  Point rustfri

Benkeplate:  Laminat Zeus Antracit

FA RGEVA LG  F RON T:

Klassisk 
hvit

Lingrønn Lys grå Mellomgrå



ARKITEKT PLUS
KLASSISK HVIT
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Stål, tre eller porselen, knott eller håndtak? Kanskje 

breddetilpassede greplister, “push-to-open”-løsninger 

eller motordrevne skuffer? Alternativene er mange, 

men det er jo de små  detaljene som bidrar til å skape 

en helhet i  kjøkkenet. Det gjelder også benkeplatene.  

Her kan du velge mellom bl.a. stein, tre og laminat. 

Et tips på veien: Gjør benken dypere enn de vanlige 

60 cm. Det gir ekstra arbeidsflate, mer oppbevarings-

plass og et mer gedigent inntrykk.

HÅNDTAK 
& BENKEPLATER
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Porselensknott,
fot i rustfritt

Point rustfri

Marmorknott

Plastknott hvit

Vindel rustfritt, cc 128 mm

Arc rustfritt, cc 160 mm

Brohult brun/krom, cc 128 mm

Brohult sort/krom, cc 128 mm

Art rustfritt, cc 128 mm

Nav rustfritt

KNOTTER & HÅNDTAK

Solo messing, cc 128 mm

Point messingPoint kobber

Solo krom, rustfri, hvit og svart. Finnes 
i lengde cc 32 mm, 128 mm, 192 mm, 

256 mm og 448 mm.

Syncro
rustfri

Jazz. Fåes i lengdene 196,6 
296,6, 312,6, 346,6, 396,6, 
446,6, 496,6, 596,6, 
796,6 og 996,6 mm

Edge Antrasitt, 
40 mm

Edge Antikkbrun, 
200 mm

Edge børstet sort, 
200 mm

Edge Antrasitt, 
200 mm

Edge Antikkbrun, 
40 mm

Edge børstet sort,  
40 mm

Edge Messing, 
200 mm

Edge Messing,
40 mm

Bell 
antikkbrun

Bell Sort

Fold. Antikkbrun, cc 160 mm

Fold. Antikkgrå, cc 160 mm

Fold. Stål, cc 160 mm

Fold. Knott antikkbrun, 
cc 32 mm

Fold. Knott antikkgrå, 
cc 32 mm

Fold. Knott stål 
cc 32 mm

Stilrent med håndtaksløse dører!

Tip-on funksjon. Ett lett trykk på døren, 
og den åpner seg. Kan kombineres med 

Easy-open på skuffene.

Rio antikkbrun, 128 mm

Rio sort, 128 mm

Solliden
sort knott

Marmorknott
grønn

Brohult sort matt, cc 128 mm

Solo kobber, cc 128 mm



T-grep rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm

Klack rustfritt. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm

Tråd rustfritt, cc 96 mm, 128 mm, 192 mm, 256 mm

Tradisjon børstet cc 96 mm

Tradisjon antikk-look, cc 96 mm

Tradisjon sort, cc 96 mm

Skålen børstet, cc 64 mm

Skålen antikk-look, 
cc 64 mm

Skålen sort, cc 64 mm

Oval børstet

Oval antikk-
look

Oval sort

Zenith hvit. Lengde 40 mm, 136 mm, 
236 mm, 336 mm, 436 mm

Zenith rustfri. Lengde 40 mm, 136 mm, 
236 mm, 336 mm, 436 mm

Pik rustfritt, cc 256 mm

Grafikk rustfritt, cc 192 mm

Grafikk rustfritt, cc 128 mm

Loop natur
skinn/krom

Loop brun
skinn/krom

Loop svart
skinn/krom

Balans rustfri, cc 320 mm

Balans rustfri, cc 160 mm

Knape rustfri, cc 320mm

Knape rustfri, cc 160/192mm

Manta eik, 32 mm Manta eik, 160 mm

Zenith 40 mm. 
Finnes i hvit og 
rustfritt.

Diner børstet antrasitt, 160 mm Diner halvblank sort, 160 mm

Lounge. Krom, med mørkt, brunt skinn, 
cc 128 mm

Lounge. Krom, med sort skinn, 
cc 128 mm

Lounge. Krom, cc 128 mm

Lounge. Messing med mørkt, 
brunt skinn, cc 128 mm

Lounge. Messing med sort skinn, 
cc 128 mm

Lounge. Messing, cc 128 mm

Fall. 
Rustfritt stål, 

lengde 141 mm,  
cc 128 mm

Fall. 
Rustfri tt stål, 

lengde 28 mm, 
cc 16 mm

Fall. Sort, 
lengde 141 mm,  

cc 128 mm

Fall. Sort, 
lengde 28 mm, 

cc 16 mm

Kjøl, sort skålhåndtakKjøl, tinnoksid skålhåndtak

Pik rustfritt, cc 192 mm

Pik rustfritt, cc 128 mm
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LAMINATBENKEPLATER – BÅDE PRAKTISK 
OG SLITESTERKT

 625 Terazzo

612* Ferro grafit 

600 Grå betong

619 Marmor

Dette er et laminat med stor variasjon i 
fargenyanser og mønster.

*

542 Mørk metall 534 Zeus antracit

Laminatbenkeplater tåler det utroligste. År etter år kan de utsettes for søl 

og slitasje uten å ta skade av det. Og de tåler varme opptil 180 grader C. 

Platene fins i tykkelser fra 12 mm. I tillegg til å brukes som robuste arbeids-

flater, er disse også svært velegnet som sprutbeskyttelse på vegg, f. eks. 

ved komfyr og oppvaskbenk. Det gir veggflater som er både lettstelte og 

stilige. Den litt tykkere platen på 16 mm er ypperlig som barrygg, sokkel eller 

dekkside. Ta deg tid til å studere vårt brede sortiment av farger og mønster, 

fra klassisk og rustikk til moderne stil. 

 590* Rustik lys

627 Perito lys  628 Rusten metall626 Perito mørk 588 Tekstil grå

 249 Fantasi lysgrå 519 Fantasi beige 537 Virvar lysgrå

606 Lys betong603 Flinga lys 



602 Svart matt

551 Mørkgrå kvarts  525 Brazil svart558 Gomera

608 Champagne

599 Delano eik

623 Bordeaux eik

630 Kull 631 Delaware stein

624 Valnøtt

607 Eik natur

571 Eik blokk 604 Eik karbon

615 Askegrå matt

597 Svart mokka

605 Furu hvit

616 Muldvarp matt 617 Caprice

 584 Svart struktur

613 Bourgogne

635 Klassisk hvit 629 Varm eik
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635H, klassisk hvit med sort 
kjerne

003H, klassisk hvit med hvit 
kjerne.

597H, Sort mokka med sort 
kjerne

602H, Sort matt med sort 
kjerne

626, Perito mørk med mørk grå 
kjerne

Corestone

Corestone Basic 3 mm er benkeplater med en overflate av 

3 mm massivt gjennomfarget komposittmateriale og en 

kjerne av spon.. Fordi materialet kan  formes, sammenføyes 

og poleres, får man en benkeplate uten synlige skjøter – 

meget elegant og stilrent. Fåes i  tykkelsene 20 og 30 mm. 

Benkeplaten krever minimalt med vedlikehold og kan 

repareres og poleres opp på nytt ved  behov.

812 Klassisk hvit

809 Terazzo lys 810 Terazzo mørk

811 Lys grå 807 Mild marmor

KOMPAKTLAMINAT
Overflaten på en plate i kompaktlaminat er som en vanlig 

laminat-benkeplate. Forskjellen ligger i kjernen, som består 

av impregnert kraftpapir, med over- og underside av høy-

trykkslaminat. Resultatet er en kompakt plate, kun 10 mm 

tykk, med rett framkant, som gir et nett og stilrent uttrykk.

Vasker underlimes på samme måte som i vanlige laminat-

benkeplater.



MF 0. 30 og 40 mm (eik, 
sort- og hvitbeiset eik).

MF 20. 30 mm (eik, sort- og 
hvitbeiset eik). 

MF 5. 30 og 40 mm (eik, 
sort- og hvitbeiset eik).

MF 1. 12, 16, 30 og 40 mm. 31-
120 mm valgbare dimensjoner.

MF 1+. 30 og 40 mm.

MF 3. 30 og 40 mm (eik, sort- 
og hvitbeiset eik).

MF 42. List i rustfri look, 
30 og  40 mm. 

MF 2. 30 mm

LAMINATPLATER - KANTLISTER
Det finnes flere alternativer på kantlister for laminatplater, både i laminat og 

massivt tre. Nå finnes det også bakkantlister i massivt tre og i aluminium. 

Se gjennom alle mulighetene i denne katalogen, så får du tips om flotte kant-

lister til laminatplater. Tenk kreativt!

Alu 181 

VEGGPANEL
Ønsker du et helheltlig utrykk på kjøkkenet 

kan du velge veggpanel/sprutbeskyttelse 

i samme utførelse som benkeplaten.

Velger du veggpanel/sprutbeskyttelse i 

laminat, glass eller rustfritt, kan du også 

kombinere dette med våre flotte opp-

hengssystem (les mer om disse på s. 113).

Veggpanel/sprutbeskyttelse finnes i 12 og 

16 mm tykkelse. Veggpanelet avbildet 

under er utelukkende for veggpanel/sprut-

beskyttelse, men i tillegg til disse, kan du 

velge blant alle våre laminatbenkeplater.
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Ved hjelp av broløsningen i massivt tre skaper du et koselig “kafé-bord” i kjøkkenet. 
Perfekt for morgenkaffen eller som lekseplass til barna.

Monteringsmaler

Gryteunderlag

Beskytt benkeplaten med praktiske 

knotter i rustfritt stål. Monteres i platen 

(massivt tre eller laminat) i valgfritt 

mønster. Monteringsmaler medfølger.

Hoggeplate eik

Hoggeplater

Massive hoggeplater. 70 mm 

tykkelse. Målbestilles.

MASSIVE TREPLATER FRA LG
Massivt tre er varmt og vakker. LGs massive treplater leveres enten hard-

vokset eller oljet. Tre er mer følsomt enn laminat og stein. Trebenkeplater 

nær vann eller komfyr bør være hardvokset. En vokset overflate er nemlig 

halvblank og tåler vann bedre enn en matt, oljet overflate. Husk å behandle en 

oljet plate regelmessig. Test om overflaten er så mettet at vanndråpene perler 

seg. Hvis ikke er tiden inne for å olje igjen. 

Thermoask hardvokset

Eik sortbeiset og hardvokset

Kjerneask hvitbeiset og hardvokset

Eik hvitbeiset og hardvokset

Kjerneask skifer hardvokset

Eik vintage hardvoksetValnøtt  hardvokset Valnøtt oljet

Eik hardvokset Eik oljet

Kjerneask hardvokset



MB6 MB60 MB10 MB100/110MB6 MB60 MB10 MB100/110

MB6 MB60 MB10 MB100/110MF1 MF2 MF13 MF14 MF15 MB6 MB60 MB10 MB100/110

Rustfrie benkeplater

Håndlagede, heldekkende benkeplater i rustfritt stål er noe man forbinder 

med restaurantkjøkken, med høye krav til hygiene og renhold. Du kan få 

rustfri benkeplate fra Marbodal til ditt eget kjøkken, i valgfri utførelse, siden 

den produseres og tilpasses etter dine ønsker.

Fram- og bakkanter, samt gavler, får du i forskjellige profiler og mål.

Standard er 30 og 40 mm, men platene leveres også fra 20 til  100 mm. 

Materialet er en kraftig, tykk stålplate i håndbearbeidet 

utførelse med en tydelig kvalitetsfølelse.. 

Du kan også få dekorsider og sokler i rustfritt. Her ser du dekorside i rustfri stålplate.

Kantprofiler, rustfrie benkeplater

Denne rustfrie benkeplaten med klassisk framkant MF13 og en fint avrundet gavl gir en 
gammeldags karakter. Bakkant type MB10 og gavl MB100.

Bakkant

Klassisk framkant MF13 som hindrer at vann renner ut på gulvet.

Framkant

MARBODALS RUSTFRIE 
BENKEPLATER KAN DU FÅ 
I ALLE FASONGER
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Hvilken stil vil du ha på det nye kjøkkenet ditt? Moderne 

og trendy? Tidløst og elegant? Eller svermer du for et 

romantisk tradisjonskjøkken med årgangsdetaljer? 

Marbodal har et stort utvalg av oppvaskbenker, opp-

vaskkummer og blandebatterier, for alle tenkelige stil-

arter.  Vil du ha heldekkende benkeplate i rustfritt stål? 

Nedfelt porselensvask? Skal blandebatteriet være nett 

og smekkert - eller stort og praktisk?

Kos deg med de følgende sidene. Her finner du en stor 

og spennende meny av tilbehør til kjøkkenets våtsone. 

KJØKKENVASKER
& KRANER
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LITEN & NETT – ELLER STOR & PRAKTISK

Tapwell Arm 184
med avstenging for 
oppvaskmaskin,sort matt

Tapwell Arm 184
Med avstenging for 
oppvaskmaskin, oksiderende 
messing

Tapwell Arm 184
Med avstenging for 
oppvaskmaskin, krom.

Tapwell Arm 184
Med avstenging for 
oppvaskmaskin, kobber.

Mora one
Med avstenging for 
oppvaskmaskin.

Grohe Minta, C-tut 
Uten avstenging for 
oppvaskmaskin.

Mora one miniprofi
Med avstenging for 
oppvaskmaskin.

Grohe Minta, U-tut 
Uten avstenging for 
oppvaskmaskin.

Mora cera duo
Med avstenging for 
oppvaskmaskin.

Grohe Minta, L-tut 
Uten avstenging for 
oppvaskmaskin.

Mora cera miniprofi
Med avstenging for 
oppvaskmaskin.



Mora MMIX K5, krom. 
Med eller uten avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranhøyde 39 cm 
(25 cm til kranutløpet).

Mora MMIX K6, krom. 
Med og uten avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranhøyde 
33,5 cm (30,5 cm til kranutløpet).

Mora MMIX K7, krom.  
Med og uten avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranhøyde 
37 cm (26 cm til kranutløpet)

Mora MMIX K2, krom.  
Med eller uten avstengning for 
oppvaskmaskin. Kranhøyde 17,6 cm 
(14,6 cm til kranutløpet).

Mora NYXX K5
Med avstenging for 
oppvaskmaskin.

Mora NYXX miniprofi
Med avstenging for oppvaskmaskin.

Foto: Mora Armatur
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Quooker kjøkkenkraner

100 °C kokende vann direkte fra kranen. Vann- og energibesparende. 

Barnesikker, enkel betjening og mange bruksområder.

Quooker brukes i flere og flere kjøkken. Kranen installeres på kjøkken-

benken, og beholderen monteres i skapet under. En 100 % nederlandsk 

oppfinnelse som har erobret verden.

Du kan velge mellom en egen kran for kokende vann og/eller et helt 

vanlig blandebatteri. Du kan også velge Quooker Fusion som er en 3-i-1-

kran til varmt, kaldt og kokende vann i samme armatur. Alle kranene er 

barnesikre og fås i flere forskjellige design og utførelser.

Quooker-kranene er meget energieffektive. Standbyforbruket er bare 

10 W takket være den patenterte høyvakuumisoleringen.

KJØKKENKRANER MED KOKENDE VANN

Nordic såpedispenser
Krom

Quooker Flex
- kranen med fleksibel uttrekksslange

• Praktisk fleksibel uttrekksslange

• Tilgjengelig i Round design i flere overflater

• Kaldt, varmt og kokende vann fra samme kran

Quooker Flex
Rustfritt stål, m/fleksibel 
uttrekksslange

Quooker Flex
Krom, m/fleksibel 
uttrekksslange

Fusion Round krom
3-i-1 kran m/varmt, kaldt 
og kokende vann. 
Med PRO3-beholder.

Fusion Square krom
3-i-1 kran m/varmt, 
kaldt og kokende vann. 
Med PRO3-beholder.
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VALG AV VASK 
HENGER NATURLIG 
SAMMEN MED 
VALG AV KJØKKEN

Intra Frame FR 340
340x380 mm. 
Skapbr. min. 400 mm. 

Intra Frame FR 520
520x380 mm. 
Skapbredde  minst 600 mm. 

U P SU P S

Intra Frame FR60SH. 
595x510 mm. Skapbredde minst 
600 mm. Oppløftsventil og rensesil i 
den store vasken, manuell kurvventil i 
den lille. Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Frame FR60SX
595x510 mm. Skapbredde minst 
600 mm. Oppløftsventil og rensesil. 
Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Frame FR97SX. 
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. 
Oppløftsventil og rensesil. Oppvaskmiddelpumpe.

N U P

Intra Frame FR97SH. 
970x510 mm. Skapbredde minst 600 mm. Opp-
løftsventil og rensesil i den store vasken og manuell 
kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe. 
N U P

Intra Frame FR97SXH. 
970x510 mm. Skapbredde minst 800mm. Opp-
løftsventil og rensesil i den store vasken og manuell 
kurvventil i den lille. Oppvaskmiddelpumpe.
N U P

Intra Eligo EL58 SF
583x510 mm. Skapbredde 
min. 600 mm. Oppløftsventil 
og avløpsrist/-skrape styres 
fra et touchpanel. Finnes med 
eller uten eletronisk oppvask-
maskinavstegning. Skjærefjøl, 
skyllekurv og bestikkskål kan 
bestilles separat

Intra Eligo EL78SF 
783x510 mm. Skapbredde min. 
800 mm. Oppløftsventil og avløps-
rist/-skrape styres fra et touchpanel. 
Finnes med eller uten eletronisk 
oppvaskmaskinavstegning. 
Skjærefjøl, skyllekurv og bestikk-
skål kan bestilles separat.

U
U

Intra Frame FR 155
155x380 mm. 
Skapbr. min. 300 mm.

U P S



= planlimtPN = nedfeldt U = underlimt S = sveiset

Intra Horizon HZ 615 SH
615x510 mm. Skapbredde 
min. 600 mm.

Intra Horizon HZ 815 DM 
815x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Intra Horizon HZD 815 SH
815x510 mm. Skapbredde min. 600 mm.

Intra Horizon HZD 1120 D
1120x510 mm. Skapbredde min. 800 mm.

N U P
N U P N U P

N U P

Intra VK44
485x385 mm. Skapbredde min. 
500 mm ved underliming og 
600 mm ved nedfelling. 
N U

Intra frame FR78D 
780x510 mm. Skapbr. min. 800 mm. 
Oppløfts-ventil og rensesil i begge kummer. 
Oppvaskmiddelpumpe.

Intra City 80 S 
800 x 500 mm. Skapbr. min. 500 mm.
I U

I U P

Intra Omnia 600 SF 
595x510 mm. Skapbr. min. 
600 mm. Leveres med 
manuell kurvventil, overløp 
og vannlås.

Intra Universo Uni 150-WT
585x500 mm. Skapbr. min. 
600 mm. Leveres med kurv-
ventiler, overløp, to blande-
batterihull, dekkskive og 
vannlås. Vendbar.

Intra Omnia 60 SHRF 
595x510 mm. Skapbr. min. 
600 mm. Leveres med 
manuell kurvventil, overløp 
og vannlås.

Intra Universo UNI 200-WT
790x500 mm. Skapbredde
min. 800 mm. 

Intra Omnia 78DF
780x510 mm.  Skapbr. min. 800 mm. 
Leveres med manuell kurvventil, 
overløp og vannlås.

Intra Universo UNI 100D-WT
790x500 mm.  Skapbr. min. 500 mm. 
Leveres med kurvventiler og vannlås. 
Vendbar.

Intra Universo UNI 150D-WT
1000x500 mm Skapbr. min. 600 mm. 
Leveres med kurvventiler og vannlås. Vendbar.

Intra Universo UNI 200D-WT
1160x500 mm. Skapbr. min. 800mm. 
Levereres med kurvventiler og vannlås. Vendbar.

Intra Linea 3440
380x440 mm. 
Skapbredde min. 
400 mm.
N U P S

Intra Linea 1840
220x440 mm. 
Skapbredde 
min. 300 mm. 
N U P S

N U P S

N

N

N
N N

N U P S
N U P S

Intra Linea 5040
540x440 mm. 
Skapbredde min. 600 mm.
N U P S

Intra Linea 2B 580
750x440 mm. Skapbredde min. 600 mm.
N U P

Intra Linea 7140
750x440 mm. Skapbredde min. 800 mm.
N U P S (U - kun i tre)
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Omnia Pro 60 
Yttermål 505x500 mm. Porselensvask 
for 600 mm skap. Fungerer ikke i 
rustfri benkeplate.

Omnia Pro 80
Yttermål 800x500 mm. Porselensvask for 
800 mm skap. Fungerer ikke i rustfri 
benkeplate.

Porselensvasker

Franke BR 300
Ø 330 mm.
Skapbredde 400 mm.

Franke ROX 400
460x400 mm. Skapbr. min. 500 mm. 
Franke ROX 480
540x400mm. Skapbr. min. 600 mm. 

Franke ROX 210
Ø 440 mm.
Skapbredde 500 mm.

Franke RBU 400
450 x 450 mm. 
Skapbredde min. 500 mm.

N U P S N U P S
N U S

I U

U

Caple Zona 100 – Food & Drink sink!

Enkel rektangulær vask med tilbehør som gir denne vasken mange anven-

delsesmuligheter! Leveres kun som underlimt i laminat eller corestone. 

Kan vendes 90 °.  Leveres med manuell bunnventil, overløp og vannlås, samt 

tilbehør.

Tilbehør til Caple zona: Caple Zona 100
496x300 mm. Skapbredde min 600 mm. Oppløftsventil.  
Skjærefjøl, skyllekurv, avrenningsbrett og is-/flaskekurv inngår.

Skyllekurv Avreninningsbrett SkjærefjølIs-/flaskekurv

= planlimtPN = nedfeldt U = underlimt S = sveiset



N

Vasker i kompositt

Komposittmateriale er ideelt til oppvaskbeslag, dels fordi det er vakkert og 

dels for sine utmerkede egenskaper. Materialet består av pulverisert granitt 

og akryl, noe som gir en jevn og hard overflate uten porer og gjør vasken både 

holdbar og hygienisk. Overflaten er dessuten varmebestandig og motstands-

dyktig mot riper. Rengjøres med en vanlig kjøkkensvamp. 

Franke Delux F 30 mm
1 kum. Bredde 1000 og 1200 mm. 
Skapbredde min. 400 mm.

Franke Delux H 40 mm 
2 kummer. Bredde 800 og 1400 mm. 
Kummer til høyre eller venstre. 
Skapbredde min. 800 mm. 

Franke Delux G 30 mm
1 ½ kum. Bredde 1000, 1200, 1220, 
1400, 1600, 1800 og 2000 mm. 
Skapbredde min. 600 mm. 

Franke Delux H 30mm
2 kummer. Br. 800, 1200, 1400, 1420, 
1600, 1620, 1800, 1820, 2000, 2200 og 
2400 mm. Skapbredde min. 800 mm.

Heldekkende oppvaskbeslag

= planlimtPN = nedfeldt U = underlimt S = sveiset

Mythos MTG 610-45
Sort grafitt.

Mythos MTG 610-50 / MTG 201-50
For nedfelling /underliming. 
Sort grafitt.

Mythos MTG 610-50 / MTG 201-50
For nedfelling /underliming.
Polarhvit.

Mythos MTG 610-50 / MTG 201-50
For nedfelling /underliming. Grå.

Blanco metra 6Blanco metra XL 6S Blanco metra 6S

N U

N U N U N U

N U

N U



100/101

At skjønnhet kommer innenfra gjelder i aller høyeste grad 

på kjøkkenet. Det er de små, hverdagslige detaljene inne i 

skap og skuffer som utgjør forskjellen. Innvendig belysning 

i skuffene hjelper deg for eksempel raskt å finne riktig be-

stikk eller redskap. Ta deg tid, tenk igjennom hvordan en 

dag på kjøkkenet ser ut og hvordan du ønsker at den skal 

være på det nye kjøkkenet.

INNREDNING &

TILBEHØR
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Kryssprosse. Vitrinedør med kryssprosse og glassfylling. Finnes også med glassfylling og tett speil. Skaper en landlig/romantisk stemning 
i kjøkkenet. Dekorsøyle. Bredde 50 mm i åtte forskjellige høyder. Dekorskap på benk. Bredde 40 og 80 cm. Uten sokkel kan skapet 
montres på vegg. 

innredning & tilbehør

Over overskap
Under overskap

Under overskap

Over overskap
Under overskap

Gesimslist Tradisjon. 60x2400 mm. 
Sukkerbitlist. 12x2400 mm. For plassering 
mellom skap og gesimslist.

Multilist Profil. 36x2400 mm.

Shakerstil. Skapes med framtrukket sokkel og 25 mm dekormateriale mellom skapene. 

Dekorlist sokkel. Brukes for å gi et 
inntrykk av plassbygde skap.

Sokkel. Tilpasset alle kjøkkenmodeller og 
skaptyper. Som tilbehør finnes en transpa-
rent tetningslist, spesielt egnet mot flisgulv. 



Praktisk oppbevaringshylle, tilbehør til 
40 cm veggskap. 

Overskap med heisfunksjon, 60 cm brede overskap. Forskjellig innredning fåes til 
nedtrekkdelen: 4 hyller for flasker og bokser, 2 hyller for flasker og bokser. hylle for kniver 
og flasker, 2 alu-hyller.

Veggskap med vinhyller. 
Bredde 20 cm. 

Skap med topphengslet foldedør.
Praktisk f. eks. når man rydder ut av oppvask-
maskinen, døren er ikke i veien. Fåes til 
K-høye skap. Ikke til klassiske dører.  

Lavt veggskap. Høyde 32 cm, med 
sidehengslede dører.

Vitrinedør med flettet fylling. Romantisk og praktisk, skaper en luftigere oppbevaring. 
Fåes til modell Lindø.

Dekorlist Tradisjon. Skaper en vakker 
avslutning og romantisk stemning.

Dekorlist, rett. Moderne omramming og 
lysarmaturskjuler. 
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Avdelere/støtter. Fåes som tilbehør til høye 
skuffer med forhøyningssider. Velegnet ved 
oppbevaring av f. eks. tørrvarer.

Trapp i sokkelskuff. Praktisk, stabil stige 
som kan slås sammen og legges i sokkel-
skuffen.

Avdeler for skuff med reling. Beregnet på høye skuffer. Her med avdeler til f. eks. 
grytelokk. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Sjalusiskap. Finnes i dybde 330 og 565 mm. Grei oppbevaringsplass for foodprosessor, 
kaffemaskin, vannkoker mm. Trekk ned sjalusidøren, og benken er ryddet! 

Pull up unit- hjørneseksjon m/heisfunksjon. 
Denne har to flyttbare hyller i plast, de er avtagbare for rengjøring. Kan ikke rengjøres 
i opvaskmaskin. Øvre hylle har LED-belysning, som tennes automatisk når man heiser 
innredningen opp og slukkkes når man senker den igjen.
Selve heisstyringen sitter på hyllens ramme. Den må holdes inne hele tiden ved heising 
opp eller ned. Hyllene stopper av selg selv på min.- og maxhøyden.
Det sitter et el-uttak i stolpen, hvor man kan koble til kjøkkenmaskin etc. (230v)
Maksbelasting øvre hylle 10 kg, nedre hylle 15 kg.



Praktisk håndtak til innvendig skuff. 
Gjør det enklere å få ut skuffen.

Legrabox bluemotion.
Fullutrekk i alle skuffer. Full høyde på alle skuffesider i grå stål med et rett design for 
maksimalt utnyttelse av skuffen. Gummimatter følger med.

Tandembox.
Fulluttrekk i alle skuffer, doble stål-platesider med innebygd skinnesystem og 16 mm tykk 
bunn. Finnes til dybde 56,5 og 33 cm skap.

Easy open. Vi tilbyr to ulike løsninger på håndtaksløse skuffer. Servo-drive for Tandembox og Tip-on blumotion for Legrabox. 
Et lett trykk på fronten gjør at skuffen åpnes automatisk.

Tip-on.
Til bruk på skapdørene for deg som ønsker 
et håndtaksløst kjøkken. 
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Uttrekkbar kildesortering for Legraskuff. Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og 25,2 cm. 
Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm.      

Avfallsbøtter med lokk, 2 stk. à 10 l, for 
sidemontering i benkeskap.

Avfallsbøtte med lokk, 10 l, for montering 
på innsiden av skapdør.

Kildesorteringsstativ med 3 stk. 10 l. 
bøtter, for gulvmontering i benkeskap.

Kildesorteringsstativ med 2 stk. 15 l. 
bøtter, for gulvmontering i benkeskap.

Uttrekkbar kildesortering for Tandemskuff.  Passer bak fronthøyde 34,8 31,6 og 
25,2 cm. Finnes for bredde 40, 50 og 80 cm

Kildesortering til Legra 80 cm.

Kildesorteringssett, for oppvaskbenk i bredde 60 og 80 cm



Tetningssett for oppvaskbenk. Avslører 
lekkasjer og forhindrer vannskader. Inne-
holder alle deler som trengs til gjennom-
føringer for vann, avløp og tilkobling av 
oppvaskmaskin. 

Ventilert matavfallsbøtte. Bytt ut en av 
avfallsbøttene i kildesorteingsskapet med 
en ventilert beholder for matavfallspose.

Avfallsbøtte med automatisk åpning av 
lokk.

Frukt- og grønnsaksboks med bunnplate 
i plast og flyttbar boks.

Brødboks med bunnplate i tre.

Kosteskap, 60 cm. Her vist med 
kjemikalieskap, kurvhyller, slangeholder 
og halvhylle ved gulv.

Kosteskap, 60 cm. Her vist med uttrekkbar 
innredning for støvsuger mm, som også 
passer til 40 og 50 cm bredde. Platebelagt 
bunn og hylle. 

Kildesorteringsbag for 40 cm skuffer. 
Bagen har håndtak, slik at den kan løftes ut.
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Matskap. Uttrekkbar hylleinnredning i eksklusiv sølvgrå finish. 

Uttrekksskap, 20 cm,  med 3 trådhyller. 
Sidemontert oppheng, døren er festet på 
hyllenes ytterkant.

Hjørnebenkeskap med hyller. Meget god 
plassutnyttelse i vinkelskap. Fåes også med 
hyller.

Rett hjørnebenkeskap. Elegant løsning 
med Le Mans med 2 utsvingbare hyller, 
svært lett tilgang til skapets innhold. 

Rett hjørneskap. Halvkarusell med 
svingbare hyller, reling i sølvgrå finish.

Hjørnekarusell  Diskus. Ved framtrekk 
felles døren inn i skapet. God plass-
utnyttelse, lett tilgjengelig. 

Hjørneskap med plassrik hjørnekarusell, hvite hyller og reling i sølvgrå finish.  Praktisk og 
elegant løsning for vinkelskap. Fåes også med hyller.

Gryteskap med hyllerist, sølvfarget. Fåes 
også med uttrekksplate.  



Fritthengende hyller og hylleknekter, klassiske glasskuffer. 
Detaljer som gir et lunt og koselig preg i det rette kjøkkenet. 

Benkeskap med uttrekkbar innredning.  Perfekt for ekstra oppbevaring og 
plassutnyttelse. Skapet finns i 30 og 40 cm bredde. Skapet har hylle nederst, mens man 
fritt kan velge hylle eller boks-system på øvre plan.

Skråskap 36°. Som overgang mellom to 
skapdybder eller som avslutning. Høyre- 
eller venstre-vinklet. 2 trådhyller. Fåes 
også med vanlige hyller og dør. 

Håndkleskap. Fåes også uten stenger, 
med oppbevaringsplass for brett og 
bakeplate. 

Kjemikalieskap/medisinskap. Godkjent 
lås for trygg oppbevaring. Plasseres i 
kosteskap/overskap.

Veggmontert holder for strykejern. Trådhylle for oppvaskmiddel mm. 
Uttrekkbar, monteres på skapside.
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Bestikkinnlegg
for Legrabox.
40 cm.

Krydderholder for Legrabox.
I kombiansjon med høy ramme 21,8 cm.

Knivholder for Legrabox.
Med plass til 9 kniver. Kan settes 
inn i magnetisk ramme.

Høy ramme matt grå 21,8 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å 
feste på skuffens sider eller mot øvrige 
innredning med magnetiske sider.

Lav ramme matt grå 10 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes 
enkelt på skuffens sider eller mot øvrige 
innredning med magnetiske sider.

Lav ramme matt grå 20 cm.
Med magnetiske sider. Kan festes 
enkelt på skuffens sider eller mot øvrige 
innredning med magnetiske sider.

Høy ramme matt grå 24,2 cm.
Med magnetiske sider. Den går enkelt å 
feste på skuffens sider eller mot øvrige 
innredning med magnetiske sider.

Høy Legraskuff m/krydderholder 
og høy ramme 24,2 cm

Lav Legraskuff med bestikkinnlegg 
og knivholder

DET ER DET INDRE 
SOM TELLER!
Ofte er det kjøkkenets utside man blir betatt av. Minst like viktig er alt det 

du finner på innsiden. Ved å velge skap- og skuffeinnredning som dekker 

behovene dine, får du et kjøkken som er deilig velorganisert. Redskap, 

bestikk, kasseroller, skjærefjeler, tørrmat, krydder – alt på sin faste plass. 

Slik får du et enklere liv på kjøkkenet.

Hvert eneste redskap - sin faste plass. I vårt store sortiment av skuffe-

innredninger finner du produktene som tilfredsstiller dine egne behov 

for orden og oversikt. Én ting er et ryddig inntrykk - tenk også på hva du 

sparer av tid i matlagingen!

Unversalinnlegg.
I grå plast, for Tandembox. 
Bredde 80 og 100 cm.

Bestikkinnlegg.
I grå plast, med krydderstativ, for 
Tandembox. Bredde 80 og 100 cm.

Bestikkinnlegg. 
I grå plast, for Tandembox. 
Bredde 30, 40, 50, 60, 80 og 100 cm.

Skillevegg. For 
redskapsinnlegg, 
grå plast.



Bestikk- og redskapsinnlegg 
i ask, Tandembox. Br. 40, 50, 60, 
80, 85 og 100 cm.

Bestikkinnlegg i ask, 
Tandembox. Br. 60 cm.

Bestikkinnlegg i ask,
 Tandembox. Br. 40 cm.

Bestikkinnlegg i ask,
Tandembox. Br. 50 cm.

Krydderholder i ask. 
Passer til redskaps-
innsats i ask, i bredde 
60, 80 og 100 cm.

Personal storage i ask. 
For oppbevaring av ting som 
oftest blir liggende på benken. 
Bredde 60 cm.

Knivblokk i ask. 
Passer til redskaps-
innsats i ask, i bredde 
60, 80 og 100 cm.

Bestikkinnlegg i sort eik. 
For Tandemboks. Bredde 40 cm.

Personal storage i svart eik. For oppbevaring 
av mobiltelefoner, nettbrett, ladere etc.

Bestikkinnlegg i sort eik. 
For Tandemboks. Bredde 60 cm.

Bestikkinnlegg i sort eik. 
For Tandemboks. Bredde 50 cm.

Bestikk-/redskapsinnlegg 
i sort eik. For Tandemboks  bredde 50, 
60, 80, 100 cm.

Krydderinnlegg. 
I grå plast, for Tandemskuff. Br. 40, 50 og 
60 cm.

Folieholder. Kan kombi-
neres med redskapsinnlegg i metall.

Tallerkenholder. 
Kan enkelt tilpasses tallerkenstørrelse.

Krydderholder. 
For skuff med reling.
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Dekkpropp. Hvite propper til hvite skrog, 
frostet til øvrige skrogfarger. Mørke skrog 
med trestruktur trenger ikke dekkpropper.

Ventilasjonsrist i metall. Fåes i rustfri look eller hvit. Justerbar høyde. Ventilasjonsrist i plast. Hvit eller alu-look. For montering i sokkel eller mot tak.

Benkeskap med løftehylle for 
kjøkkenmaskin. Husk å plassere stikkontakt 
i nærheten.    

Sokkelskuff med fulluttrekk. Rikelig med 
oppbevaringsplass til alt det du ikke trenger 
å nå i ståhøyde.

Barnesikring for skuff. Godkjent. Barnesikring for skapdør. Godkjent. Skap for ovn, med gitterhylle. Plass for 
stekebrett.

Skap for koketopp. Med lav skuff og be-
skyttelsesplate i metall. Sikrer avstand 
mellom topp og skuff og beskytter toppen 
mot berøring under. 

Dekklist for utrekkbar front eller hel-
inntegrert oppvaskmaskin for ekstra 
bekyttelse mot vannsøl. Finnes i hvit og stål.

SoundUnit. Markedets første helintegrerte lydsystem, passer perfekt inn i skroget.



Holder for kokebok og nettbrett. Kan også 
brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.

Hylle. Bredde 150, 350, og 550 mm. 
Ideell for friske urter og oljer du bruker ofte.

Kroker i 5-pakk. Enkel og stilig for de mest 
brukte redskapene.

Perforert redskapside for smarte 
oppbevaringsløsninger.
Med den perforerte redskapssiden i 
malt utførelse, får du utnyttet plass som 
normalt ikke kan brukes til noe. Perfekt for 
alle småting og redskap som du trenger 
lett tilgjengelig. Redskapssiden monteres 
på vegg- eller benkeskapets endesider.

Med de ulike tilbehørene – som hyller i 
diverse lengder, kroker og holdere for 
skjærebrett og kniver – plasserer du de 
tingene du vil ha lett tilgjengelig akkurat 
der du vil ha dem. De ulike tilbehørene 
festes fra redskapssidens bakside, og du 
kan enkelt endre plasseringen på dem.Paneler av glass. Finnes i fargene hvit, 

frostet og svart, i breddene 600 og 900 
mm og er derfor egnet bak komfyren.

Holder for kokebok og nettbrett. Kan også brukes frittstående på f.eks. en kjøkkenøy.

Marbodals nye opphengsystem . Gir deg skreddersydd utseende mellom overskap og benkeplate helt etter dine ønsker. Her kan du koble på 12 volts belysning, USB ladere, sette opp 
hyller, knivholdere, kroker og holdere for tørkepapir.
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De nye Systemhyllene fra Marbodal får du i to høyder.  Begge leveres 

for både veggoppheng og for plassering på benk eller bord. Et rikholdig 

sortiment av lekkert tilbehør setter deg i stand til å ”møblere” hyllene 

akkurat slik du vil. Glasshyller,urtepotter, keramikk-krukker til krydder 

etc. og alt det vakre tilbehøret i ask fungerer perfekt sammen med de 4 

hyllemodulene.

Systemhylle enkel for vegg. 
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.

Systemhylle dobbel for benk. 
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.

Systemhylle enkel for benk. 
Bredde 100 cm høyde 23,2 cm dybde 23,2 cm.

Skuff i ask.Knivblokk i ask. 

Kreamikkkrukker med korklokk. Urtepotter i sort plast.

Systemhylle dobbel for vegg. 
Bredde 100 cm høyde 44,3 cm dybde 23,2 cm.

Systemhyller

Hyllebrett i sort  plast. 
Bredde 47,4 cm

Hylle for tørkepapir/servietter. 
Bredde 47,4 cm

Holder for kreamikk-
krukker i ask. Bredde 47,4 cm

Hylleplater i ask. 
Finnes i bredde 47,4 cm 
og 95,8 cm.

Nettbrett-
holder i ask. 

Trebrett i ask. 
Bredde 47,4 cm
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Vegghylle. 20 alt. 32,5 cm dyp, 2,5 cm tykk. Finert eller malt MDF.

Hylleknekt. 140x180 alt. 180 x 280 mm. Finnes i sølvepoksy, kobber og messing.

Hylleknekt. Fåes i krom og rustfritt. Juster-
bar for hyller med tykkelse 8 - 50 mm.

Hyllebærere. Fåes for vanlige hyller og 
glasshyller.

Vakre hylleknekter i malt utførelse. 
Finnes i to størrelser. Glasskuffer til 
oppbevaring av mel, sukker e.l.

Oppvaskhylle for overskap. Smart, konti-
nental tradisjon, får oppvasken kjapt unna!

Aluminiumsben med plastfot. Regulerbar 
fra 158 - 180 mm.

Rustfritt ben. Regulerbart fra 10 - 135 mm, 
alt. 150 - 170 mm.

Barkonsoll. Natur-anodisert aluminium. Høyde 170 mm. For bruk sammen med tre- og 
laminatbenkeplater.



Led skuffebelysning. Slår seg på når du trekker ut skuffen. Passer 50, 60 og 80 cm bredde. 
Kan også plasseres i skap med dører.

Twist. Praktisk eluttak i flott rustfri design.
Finnes i to utgaver: Med to stikkontakter 
og med 1 stikkontakt+1 usb.

Dekorbelysning. Stilren LED spotbelysning 
under skap. Str. 100x100 mm

Led-belysning med 
bevegelses-sensor.

LED-list på rull.Kan fås i 2 og 3 meter

Vitrinebelysniing for glasshylle. Monteres med clips som sitter 
på belysningen. Lyser både opp og ned.

Spotlight. Liten og stilren 
firkantet spotlight for plassering 
under overskap eller i vitrine- 
skap. LED.

Orbit spotlight. Leveres med dekkbrikke 
i hvitt og stål. Dimbar. Kan benyttes både 
under overskap og på vegg da den ikke 
blender.  Diameter 10 cm, kabellengde 2 
meter.

Spotlights. LED er den nye trenden innen dekor-spotlights. 
Ekstremt energibesparende, 20 års levetid ved 7 timers bruk per 
dag. LED er også brannsikkert, da lampene utvikler mimimalt med 
varme. Finnes i to utgaver: Singelhvit og multihvit som kan stilles 
inn fra gult til helt hvitt lys.

Quadra. LED-belysning for utenpåliggende montering under skap 
og hyller, eller innvendig i vitrineskap. Str. 30x200 mm. Varmt lys.

LYS OPP KJØKKENET!
En kombinasjon av ulike lyskilder er ideelt i et kjøkken. Praktisk 

arbeidslys fra lysrør over benker, komfyr og kjøkkenøy kan du 

komplettere med stemningsbelysning, f.eks. i LED. Du kan til og med 

få indirekte beslysning i skuffene!

Sensorstyrt og magnestisk LED-lampe. 
For plassering i skap. Lades opp med 
micro-USB. 35 cm lang.
Finnes i to utgaver: Singelhvit og multihvit 
som kan stilles inn fra gult til helt hvitt lys.
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Denne seksjonen gir en oversikt over våre modeller og 

mål. Kjøkken finnes i åtte priskategorier, der Gruppe 1 har 

lavest pris. Sammenlign priskategoriene og studer vårt 

komplette sortiment. Hvis du har spørsmål eller ønsker 

hjelp til å tegne opp kjøkkenet ditt, så er du alltid vel-

kom men til en av våre forhandlere. 

MODELLOVERSIKT 

& MAL
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Arkitekt Plus klassisk hvit

Prisgruppe 3. Slett dør i hvitmalt MDF med svakt rundet 
kant. Vitrinedør med klart eller frostet glass. Skrog i hvit 
MFC. Nærmeste NCS S 0500-N.

Arkitekt klassisk hvit

Prisgruppe 1. Slett dør i hvitmalt, belagt sponplate. 
Som vitrine dør anbefales aluvitrine med frostet glass. 
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N.

Arkitekt Plus lingrønn

Prisgruppe 4. Slett dør av MDF med svakt rundet kant. 
Malt i lingrønn farge. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2005-G10Y.

MODELLOVERSIKT
Marbodalkjøkken får du i et rikholdig utvalg  av 

farger, designretninger og materialtyper. På de følgende 

sider skaffer du deg lett det store overblikket.



Arkitekt Plus lys grå

Prisgruppe 4. Slett dør i MDF med svakt rundet kant, 
malt i lys grå farge. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2500-N.

Arkitekt Plus mellomgrå

Prisgruppe 4. Slett dør i MDF med svakt rundet kant, 
malt i mellomgrå farge. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 5500-N.

Arkitekt Plus ask

Prisgruppe 5. Slett askfinert dør med svakt rundet kant. 
Finert vitrinedør med klart eller frostet glass. Skrog i hvit 
MFC med fargetilpasset framkant. 

Arkitekt Plus eik

Prisgruppe 5. Slett eikefinert dør med svakt rundet kant. 
Vitrinedør i massiv eik med klart eller frostet glass. 
Skrog i hvit MFC med fargetilpasset framkant.

Arlitekt Plus sortbeiset eik

Prisgruppe 6. Slett sortbeiset eikefinert dør med svakt 
rundet kant. Vitrinedør i massiv sortbeiset eik med klart 
eller frostet glass. Skrog i hvit MFC med fargetilpasset 
framkant. 

MFC=Melamine faced chipboard
MDF= medium density fiberboard

Ljusterø klassisk hvit

Prisgruppe 3. Slett laminatbelagt front med ABS kant-
list. Som vitrinedør anbefales aluvitrine med røykfarget 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 
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Fagerø lys grå

Prisgruppe 6. Lys grå rammedør i MDF. Vitrinedør 
med sprosser og klart glass. Skrog i hvit MFC.  
Nærmeste NCS S 2500-Y. 

Fagerø mellomgrå

Prisgruppe 6. Mellomgrå rammedør i MDF. 
Vitrinedør med sprosser og klart glass. Skrog i hvit 
MFC. Nærmeste NCS S 5500-N.

Fagerø lingrønn

Prisgruppe 6. Lingrønn rammedør i MDF. Vitrinedør 
med sprosser og klart glass. Skrog i hvit MFC  
Nærmeste NCS S 2005-G10Y.

Fagerø klassisk hvit

Prisgruppe 5. Hvitmalt rammedør i MDF. Vitrinedør  
med sprosser og klart glass. Skrog i hvit MFC.   
Nærmeste NCS S 0500-N. 

Ekerø sortbeiset

Prisgruppe 8. Slett 3-sjiktsdør i massiv sortbeiset eik 
med mykt faset kant. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC med fargetilpasset framkant.

Ekerø  klassisk hvit

Prisgruppe 4.  Slett dør i hvitmalt MDF med 
mykt 85 faset kant. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 
Finnes som Gjør det selv.



Form lys grå

Prisgruppe 4. Rammedør i lys grå MDF. Vitrinedør 
med klart eller frostet glass, alt. kryssprosse.  
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2500.

Form mellomgrå

Prisgruppe 4. Rammedør i mellomgrå MDF. Vitrinedør 
med klart eller frostet glass, alt. kryssprosse.  
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 5500-N.

Form  lingrønn

Prisgruppe 4. Lingrønn rammedør i MDF. Vitrinedør 
med klart eller frostet glass, alt. kryssprosse. Skrog 
i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2005-G10Y.

Lindø klassisk hvit

Prisgruppe 5. Speildør i hvitmalt MDF. Vitrinedør med 
sprosse, alternativ flettet fylling eller kryssprosse. Skrog i 
hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 

MFC=Melamine faced chipboard
MDF= medium density fiberboard

Form klassisk hvit

Prisgruppe 3. Hvitmalt rammedør i MDF. 
Vitrinedør med klart eller frostet glass alt. kryssprosse. 
Skrog i hvit MFC med fargetilpasset framkant. 
Nærmeste NCS S 0500-N.  Finnes som Gjør det selv. 

Lindø lys grå

Prisgruppe 6. Speildør i lys grå MDF. Vitrinedør med 
sprosse, alternativ flettet fylling eller kryssprosse. 
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2500.



124/125 modelloversikt & mål

Torø 2  klassisk hvit/eik

Prisgruppe 4. Slett laminatbelagt dør med faset kant. 
Vitrinedør i massiv eik med klart eller frostet glass. 
Skrog i hvit MFC med fargetilpasset framkant.  
Nærmeste NCS S 0500-N.

Vinga mørk  grå

Prisgruppe 2. Slett dør i MFC.  
Som vitrinedør anbefales aluvitrine med røykfarget 
glass. Skrog i hvit MFC med fargeanpasset fremkant. 
Nærmeste NCS S 7500-N.

Lindø eik mørk grå

Prisgruppe 8. Speildør i mørkgrå massiv eik. 
Vitrinedør med sprosse og antikkglass. Skrog i hvit 
MFC med fargetilpasset framkant.

Lindø eik

Prisgruppe 7. Speildør i massiv naturell eik. Vitrinedør 
med sprosse og antikkglass. Skrog i hvit MFC med 
fargetilpasset framkant.

Lindø lingrønn

Prisgruppe 6. Speildør i lingrønn MDF. Vitrinedør med 
sprosse, alternativ flettet fylling eller kryssprosse. 
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 2005-G10Y.

Lindø mellomgrå

Prisgruppe 6. Speildør i mellomgrå MDF. Vitrinedør 
med sprosse, alternativ flettet fylling eller kryssprosse. 
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 5500-N.



MFC=Melamine faced chipboard
MDF= medium density fiberboard

Malevik lys alm

Prisgruppe 2. Slett dør i MFC med  
liggende mønster i lys struktur. Som vitrinedør 
anbefales aluvitrine med røykfarget glass.  
Skrog av hvit MFC.

Malevik mørk alm

Prisgruppe 4. Slett dør av MFC med stående  
mønster i mørk struktur. Som vitrinedør anbefales  
aluvitrine med frostet glass. Skrog i hvit MFC. 

Malevik grå eik

Prisgruppe 2. Slett dør av MFC med stående  
mønster i grå eikestruktur. Som vitrinedør anbefales 
aluvitrine med frostet glass. Skrog i hvit MFC. 

Øland klassisk hvit

Prisgruppe 3. Hvitmalt MDF-dør med frest  
profil. Vitrinedør med sprosser og klart glass. Skrog i 
hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 
Finnes som Gjør det selv.

Viken klassisk hvit

Prisgruppe 5. Slett dør i hvitmalt MDF med  
ntegrert, frest grep. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 
Finnes som Gjør det selv.

Viken mellomgrå

Prisgruppe 6. Slett dør i mellomgrå MDF med 
integrert, frest grep. Vitrinedør med klart eller frostet 
glass. Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 0500-N. 
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MFC=Melamine faced chipboard
MDF= medium density fiberboard

Ramsvik klassisk hvit

Prisgruppe 5. Hvitmalt MDF front med nedfrest speil.
Vitrinedør med klart eller frostet glass, skrog i hvit 
MFC. Nærmeste NCS S 0500-N.

Ramsvik sort eik

Prisgruppe 7. Sortbeiset eik front med massiv ramme 
og finér speil. Vitrinedør med klart eller frostet glass, 
skrog i hvit MFC med fargetilpasset forkant.

Aspekt klassisk hvit

Prisgruppe 2. Hvitmalt MDF front. Vitrinedør med klart 
eller frostet glass, skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS 
S 0500-N.

Ramsvik eik

Prisgruppe 6. Eik front med massiv ramme og finér 
speil. Vitrinedør med klart eller frostet glass, skrog i 
hvit MFC med fargetilpasset forkant.

Øland mellomgrå

Prisgruppe 3. Mellomgrå MDF-dør med 
frest profil. Vitrinedør med sprosser og klart glass. 
Skrog i hvit MFC. Nærmeste NCS S 5500-N.
Finnes som Gjør det selv.
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Malt lingrønn

Eik natur Ask

*MFC = Melamine faced chipboard
MDF= medium density fiberboard

Malt mellomgrå

Eik svartbeiset

Malt klassisk hvit

Lys alm MFC* Mørk alm MFC*

Malt lys grå

Grå eik MFC* Mørk grå MFC*

DEKORSKAP

Eik mørk grå

Dekorskap/Standardskap   

Skrog til standardskap fåes i alle mål. Skrog til dekorskap, i samme farge og utførelse som frontene, fåes i begrenset utvalg.

Klassisk hvit MFC* Klassisk hvit MFC* 
med eikmønstret 
framkant

Klassisk hvit MFC* 
med mørk grå framkant

Klassisk hvit MFC* 
med sort framkant

Klassisk hvit MFC* 
med mørk framkant

STANDARDSKAP
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600Alle mål er angitt i cm og gjelder skrogenes mål.
* Skap med pardører.
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Alle mål er angitt i cm og gjelder skrogenes mål.

 * Skap med pardører.
 **  Dybde 66,5 cm finnes kun for skuffeseksjoner med Tandemboxskuffer.
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K-høyde 211,8

L-høyde 199,0

25,6

Illustrasjonen under viser våre skapmål. Lengst til høyre har du målene for vårt halvhøye skap og tre komplette 

høyskapshøyder: Kontinental (K), Standard (S) og Fullhøyde (F). Deretter følger vårt sortiment av over- og benkeskap.

Målene står til høyre. Under illustrasjonen finner du de forskjellige breddene. I midten vises de ulike dybdemålene. 

Samtlige skap er miljømerket med Svanen.

Mål
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Overskap Fullhøyde
Høyde 96 cm. Dybde 33 cm.

Overskap Standardhøyde
Høyde 86,4 cm. Dybde 33 cm.

Overskap Kontinentalhøyde
Høyde 70,4 cm. Dybde 33 cm.

Overskap Lavhøyde
Høyde 32 cm. Dybde 33 cm.

Overskap Lavhøyde
Høyde 57,6 cm. Dybde 33 cm.

Overskap Extrahøyde
Høyde 124,8 cm. Dybde 33 cm.

Overskap1

30, 40, 50, 60, 
70, 80 cm

Hjørneoverskap
80 cm

Hjørneoverskap
60x60 cm

Ventilatorskap 
for høy ventilator1 

dybde 9,3 cm 
60 cm  

Ventilatorskap1

60 cm
Overskap
for mikro
50, 60 cm

Overskap
40, 50, 60 cm

Hjørneoverskap
80 cm

Ventilatorskap 
for høy ventilator1 

dybde 9,3 cm 
60 cm 

Ventilatorskap1

60 cm

Overskap
40 cm

Overskap1

30, 40, 50, 60, 
70, 80 cm

Overskap
80 cm

Hjørneoverskap
60x60 cm

Overskap med 
topphengslet dør
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
for mikro
50, 60 cm

Overskap
80 cm

Overskap1

30, 40, 50, 60, 
70, 80 cm

Overskap med
topphengslet
foldedør
60, 80 cm

Hjørneoverskap
60x60 cm

Ventilatorskap1

60 cm
Hjørneoverskap
80 cm

Ventilatorskap 
for høy ventilator1 

dybde 9,3 cm 
60 cm  

Overskap
for mikro
50, 60 cm

Benkeskap Lavhøyde
Høyde 74,2 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.

Benkeskap
40, 50, 60 cm

Skuffeseksjon 
med 3 skuffer
40, 60 cm
Legrabox

Skuffeseksjon 
med 2 skuffer
40, 60 cm
Legrabox

1 Leveres med enkeltdør alt. pardør

Skapoversikt

Benkeskap 
uttrekkbar innredning
20 cm

Brettskap
20 cm

Håndkleskap
20 cm

Benkeskap med uttrekkbar 
innredning 30, 40 cm.
Hyller nederst, kompletteres med 
hyller eller boxsystem øverst.

Benkeskap
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.

Ventilatorskap1

dybde 9,3 cm
60 cm

Ventilatorskap1

dybde 9,3 cm
60 cm

Ventilatorskap1

dybde 9,3 cm
60 cm

Hjørneoverskap
70x70 cm

Hjørneoverskap
70x70 cm

Hjørneoverskap
70x70 cm

Overskap med 
sidehengslet dør
40, 50, 60, 80 cm

Sjalusiskap
Høyde 121,8 og 137,8 cm
Dybde 33 cm og 56,5 cm 

Sjalusiskap
60 cm



Skapoversikt

Benkeskap
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.

Benkeskap 
med maskinløft
50 og 60 cm

1 Leveres med enkeltdør alt. pardør
2  Skap med skuffer system Tandembox leveres også med dybde 66,5 cm

Gryteskap
40, 50, 60 cm

Skuffeseksjon med 
3 skuffer og 1 stor skuff 
30, 40, 50, 60 cm 
Tandembox2  og Legrabox.

Benkeskap med
strykebrett og 
trådkurver 40 cm

Benkeskap med skuff 
og innvendige skuffer
40, 50, 60 cm
Tandembox

Underskap med skuff for 
oppbygd oppvaskmaskin. 
Høyde 35 cm inkl sokkel. 
Tandembox og Legrabox.

Benkeskap med skuff1 
40, 50, 60, 80 cm.
Tandembox og Legrabox.

Benkeskap med skuff 
og 2 store skuffer
40, 50, 60, 80, 100 cm.
Tandembox2  og Legrabox.

Oppvaskbenkeskap1 med 
platebelagt bunn for porse-
lensvask. 60, 80 cm. Høyde 
61,2 cm inkl sokkel

Hjørnebenkeskap 120 cm
(Skrog 100 cm)

Hjørnebenkeskap Le 
Mans med utsvingbare, 
gummierte hyller 110 cm 
(skrog 100 cm)

Oppvaskbenkeskap 
for kildesortering med 
fire bøtter. 60 cm

Oppvaskbenkeskap 
for kildesortering med 
seks bøtter. 80 cm

Benkeskap med 
innvendige skuffer
40, 50, 60 cm
Tandembox og Legrabox

Benkeskap
30, 40, 50, 60 cm

Benkeskap 
80, 100 cm

Hjørnebenkeskap med
karusellhyller 90x90 cm

Hjørnebenkeskap
90x90 cm

Benkeskap for 
koketopp 60 cm

Hjørnekarusell
Diskus 90x90 cm

Benkeskap for koketopp 
60, 80 og 100 cm.
Tandembox og Legrabox

Benkeskap1

30, 40, 50, 60,
80, 100 cm

Oppvaskbenkeskap 
med platebelagt 
bunn. 60 cm

Oppvaskbenkeskap 
med platebelagt bunn
70, 80, 100 cm

Hjørneoppvaskbenkeskap 
med platebelagt bunn 
120 cm (skrog 100 cm)

Hjørneoppvaskbenkeskap 
med platebelagt bunn 
140 cm (skrog 100 cm)

Benkeskap for ovn 
med uttrekkbar 
gitterskuff 60 cm

Benkeskap for ovn, 
med skuff i sokkel 
60 cm

Oppvaskbenkskap1 med 
platebelagt bunn og 
uttrekkbar kildesortering.  
60, 70, 80, 100 cm

Oppvaskbenk med 
platebelagt bunn og 
uttak for vask i øvre 
skuff. 60, 80 cm

Hjørnebenkeskap med 
halvkarusell 110 cm

Benkeskap med 2 store 
skuffer og 1 innvendig 
skuff.  I bredder 60, 80, 
100 cm. Tandembox 
og Legrabox

Benkeskap med 2 store 
skuffer. 40, 50, 60, 80, 
100 cm. Tandembox og 
Legrabox

Sokkelskuff 
40, 50, 60, 80 cm
Tandembox og Legrabox   

Oppvaskbenkeskap 
med platebelagt bunn
60 og 80 cm
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Skapoversikt

Høyskap Kontinental-, Standard- og Fullhøyde
Høyde 211,8 cm resp 227,8, inkl sokkel. Dybde 56,5 cm.

Garderobskap1

40, 50, 60 cm
Garderobskap1

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Hjørnematskap 114,5x114,5 cm.Høyskap1

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Hylleskap1

40, 50, 60 cm
Lintøyskap1

40, 50, 60 cm

Avslutningshyller

Vaskeskap med inntrukket bunn og plastbelagt bunn
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm

Oppvaskbenkeskap 
forporselensvask
 60 og 80 cm.

Endebokhylle for
undeskap 20 cm
dybde 56,5 cm. Endebokhylle for kjøkkenøy-

løsninger 89,5 cm.
Dybde 20 cm.

Endebokhylle for kjøkkenøy-
løsninger 113 cm.
Dybde 20 cm.

Endebokhylle fhøyskap 
20 cm.
Dybde 20 cm, høyde
195,2/211,2 cm.

Oppvaskbenkeskap
60, og 80 cm. Fast
front.

Oppvaskbenkskap
med uttrekkbar
kildesortering. 60, 70,
80, 100 cm.

Hjørneoppvaskbenkeskap
120 cm (skrog 100 cm).

Oppvaskbenkeskap i
60, 70, 80 og 100 cm.



Høyskap Kontinental-, Standard- og Fullhøyde
Høyde 211,8 cm resp 227,8, inkl sokkel. Dybde 56,5 cm.

Høyskap med skuff 
og 2 store skuffer
40, 50, 60 cm
80 cm (pardør)
Tandembox og 
Legrabokx.

Kosteskap1

med uttrekkbar
innredning og 
platbelagt bunn 
60 cm

Matskap1

40, 50, 60 cm
Tandembox og 
Legrabox.

Høyskap for 
oppvask-
maskinsøyle 
K 60 cm
Høyde 89,6 cm

Bokhylle
40, 60, 80 cm
Kun K-høyde
Dybde 33 cm

Kosteskap1

60 cm

Høyskap for 
oppvaskmaskin-
søyle S med 
skuff 60 cm. 
Høyde 105,6 cm. 
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggingsskap Kontinentalhøyde
Høyde 211,8 cm, inkl sokkel. Bredde 60 cm. Dybde 56,5 cm.

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggingsovn 
+ mikro med skuff. 
Tandembox og 
Legrabox.

Integrert
kjøl-frys

Innbyggningsovn 
+ mikro

12
24

8
8

0
8

72

13
92 17

68 18
0

8

3
9

2–
5

0
2 ▲

▼

5
9

2

▲

▼

5
8

8

▲

▼

3
9

2–
5

0
2 ▲

▼

5
9

2

▲

▼

3
9

2–
5

0
2 ▲

▼

1 Til de fleste modeller leveres høyskapene med delt dør.

Skapoversikt

Innbyggingsskap Standardhøyde
Høyde 227,8 cm, inkl sokkel. Bredde 60 cm. Dybde 56,5 cm.

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggingsovn 
+ mikro med skuff. 
Tandembox og 
Legrabox.

Integrert
kjøl-frys

Inbyggingsovn +
mikro

17
68
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9

2

▲

▼
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6

8

▲

▼

17
8

4

▲

▼

18
0

8
17

8
4

5
9

2

▲

▼

5
9

2

▲

▼ 5
9

2

▲

▼

3
5

0
–

47
0 ▲

▼ 3
5

0
–

47
0 ▲

▼

Matskap med utrekk-
bar hylleinnredning 
i eksklusiv sølvgrå 
finish, 50 cm
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Skap over kjøl/frys 60 cm,

Fullhøyde 2374 mm
For kjøleskapshøyder 1740 - 1810 mm

Standardhøyde 2278 mm
For kjøleskapshøyder 1740 - 1810 mm

Høyde 
i mm:  
224 
256
288
352  
400 
448 
496 
544 
656 
704

Kontinentalhøyde 2118 mm
For kjøleskapshøyder 1550 - 2025 mm

Standardhøyde 2278 mm
For kjøleskapshøyder 1550 - 2025 mm

Høyde 
i mm: 
84 
224 
256 
288
320
352
496 
544

Høyde 
i mm:  
320 
352
400
448  
496 
544 
576 
608 
656
752 
800

Fullhøyde 2374 mm
For kjøleskapshøyder 1550 - 2025 mm

Kontinentalhøyde 2118 mm
For kjøleskapshøyder 1740 - 1810 mm

Høyde 
i mm: 
256
320

Side-by-side skap 90 cm

Høyde 
i mm:  

448  

Høyde 
i mm:  
512

576  

1 Finnes med kryss-sprossedør i K- og S-høyde.

Skapoversikt

Underskap med stor skuff
50, 50, 60 80 cm
Høyde 42,2 cm inkl sokkel
Tandembox og Legrabox.

Toppskap høyde 25,6 cm 
40, 50, 60, 80 cm
For at høyskap skal oppnå 
fullhøyde kreves enten 
toppskap (se over) eller 
underskap (se under).

Innbyggingsskap Kontinental-, Standardhøyde1

Høyde 211,8 cm resp. 227,8 cm, inkl sokkel. Bredde 60 cm. Dybde 56,5 cm. Innbyggingsmålet på skapet innvendig gjelder kontinentalhøyden. 
For Standardhøyde er tilsvarende mål:  Figur 1: 312–432 alt 376–496, Figur 2: 376–496, Figur 3 og 4: 536–656, Figur 5: 824–944, Figur 6: 1080–1200.

Innbyggningsovn 
alt mikro

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggningsovn 
alt mikro

Innbyggingskjøle-
skap med 1 stor skuff
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox.

Innbyggingskjøleskap
Skap i S-høyde
har sidehengslet
dør øverst.

3
4

4
– 

4
6

4

▲

▼

4
0

8
–

5
28

▲

▼ 5
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6
–

6
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▲

▼

5
3

6
–

6
5

6

▲

▼

79
2–

9
12

▲

▼ 10
4

8
–1

16
8

▲

▼

Innbyggingsskap Lavhøyde

Lavt høyskap
40, 50, 60 cm

Skap for innbyggingsovn
med 2 skuffer och 1 stor 
skuff. Tandembox og 
Legrabox.

Skap for inn-
byggingsmikro

Skap for innbyggings-
kjøl/frys med 2 skuffer
Tandembox og 
Legrabox.

Skap for innbyggings-
ovn + mikro med
1 skuff. Tandembox og 
Legrabox.

93
6

5
8

4

3
42

–
4

6
2

5
9

2

4
0

0
–

5
20 ▲

▼▲

▼

▲

▼



Dekorskap
Obs! Dekorskapene finnes ikke i alle utførelser.
Overskap. Høyde 32 cm resp 57,6 cm. 
Dybde 33 cm.

Overskap
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
med glasshylle
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
med vitrinedør
50, 60, 80 cm

Vinkassett for skap 40 cm
Høyde 33,5 cm. Dybde 30 
cm. Vinkassetter kan stables i 
høyden for å få flere rom.

Overskap
med vitrinedør
40, 50, 60, 80 cm

Overskap Kontinentalhøyde. 
Høyde 70,4 cm. Dybde 33 cm.

Overskap  Standard- og Fullhøyde. 
Høyde 86,4 cm resp 96 cm. Dybde 33 cm.

Tilbehør til Dekorskap

Endehylle 
overskap
med kantede
hyller 30 cm.
Dybde 34,5 cm

Overskap
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
med glasshylle
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
20 cm

Overskap med vitrine- 
el sprossedører. 
Glasshyller. 801 cm

Overskap
med vinhylle
20 cm

Overskap med
vitrine- el sprosse-
dører. Glasshyller.
401, 50, 60 cm

Endehylle 
overskap
med kantede
hyller 30 cm.
Dybde 34,5 cm

Overskap
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
med glasshylle
40, 50, 60, 80 cm

Overskap
20 cm

Overskap med vitrine- 
el sprossedører. 
Glasshyller. 801 cm

Overskap
med vinhylle
20 cm

Overskap med
vitrine- el sprosse-
dører. Glasshyller.
401, 50, 60 cm

Overskap med 
trehyller, 40 cm. 
Dybde 33 cm. 
Høyde 112.0 cm, 
124,8 cm resp 
140,8 cm.
Høyde 140,8cm: 
5 hyller.

Overskap med 
trehyller, 80 cm. 
Dybde 33 cm. 
Høyde 112.0 cm, 
124,8 cm resp 
140,8 cm.
Høyde 140,8cm: 
5 hyller.

Overskap med vitrine- el 
sprossedør. 40 cm1. 
Dybde 33 cm.
Høyde 112,0 cm, 124,8 cm 
resp 140,8 cm
Høyde 140,8 cm:
5 glasshyller og 
6 glassruter i høyden.

Høyskap med vitrine- 
el sprossedør. 80 cm. 
Dybde 33 cm.
Kontinental- og
Standardhøyde.

Høyskap 40 cm 
og 80 cm. 
Dybde 33 cm.
(8 hyller S-høyde)
Kontinental- og
Standardhøyde.

Overskap med vitrine- el 
sprossedør. 80 cm1. 
Dybde 33 cm.
Høyde 112,0 cm, 124,8 
cm resp 140,8 cm
Høyde 140,8 cm:
5 glasshyller og 
6 glassruter i høyden.

Høyskap med vitrine- 
el sprossedør. 40 cm. 
Dybde 33 cm.
Kontinental- og
Standardhøyde.

Overskap  for plassering på benkeplate. Kontinental-, Standard-, og Fullhøyde. 
Høyde 121,8 cm/120,8 cm, 137,8 cm/136,8 cm resp 147,4 cm/146,4 cm inkl sokkel.

Høyskap. Kontinental- og Standardhøyde.
Høyde 211,8 cm resp 227,8 cm inkl sokkel.

Endehylle
benk 30 cm

Sokkel 80 cm til overskap
for plassering på benkeplate.
Høyde tilpasset 30 resp 40 mm
benkeplatetykkelse.

Sokkel 40 cm til overskap
for plassering på benkeplate.
Høyde tilpasset 30 resp 40 mm
benkeplatetykkelse.

Benkeskap.
Høyde 70,4 cm. Dybde 58,3 cm.

1 Finnes med kryss-sprossedør i K- og S-høyde.

Sokkel til overskap for plassering på benkeplate

Skapoversikt
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NOTATER
Når man planlegger å kjøpe kjøkken, bad, gardeobe eller vaskerom, dukker

 det ofte opp ønsker  i forbindelse med både planløsning, fargevalg, innrednings-

muligheter og finish. Vi håper og tror at denne katalogen har inspirert deg til 

å finne gode og lekre løsninger, slik at du får et kjøkken, bad, garderobe eller 

vaskerom du blir fornøyd med. På disse to sidene kan du skrive ned ønsker, 

tanker, spørsmål, samle fargeprøver m.m.  som kan være til hjelp i prosessen.
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Produktfakta

Leverings- og kjøpsvilkår

I henhold til Forbrukerkjøpsloven er det 5 års reklamasjonsrett.
Marbodal har utvidet funksjonsgaranti på 25 år på hengsler, 
skuffer og skinner med forbehold om at monterings- og vedlike-
holdveiledning er fulgt og ved normal bruk. Marbodal har i tillegg 
to års kompletteringsgaranti på ovennevnte, samt på skap, 
dekortilbehør og fronter.

Reservasjon

Skapfronter i massivt tre eller med finer samt skuffefronter og 
listverk i våre kjøkken er lagd av naturmaterialer. Det kan derfor 
forekomme variasjoner i farge og struktur mellom enkeltprodukter 
og -leveranser. Materialet endrer seg dessuten naturlig med 
tiden. Vi i Marbodal jobber hele tiden med produktutvikling 
og miljøtilpasning, og forbeholder oss derfor retten til å gjøre 
endringer i utførelse og konstruksjon. Av trykktekniskeårsaker kan 
farger på treslag og andre overflater i brosjyrematerialet avvike 
fra virkeligheten. Se produktprøver hos Marbodals forhandlere.

Miljømerking

Marbodal kan tilby følgende Svanemerkede kjøkken: 
Arkitekt klassisk hvit, Arkitekt Plus klassisk hvit,  
Arkitekt Plus lys grå, Arkitekt Plus mellomgrå, Arkitekt 
Plus lingrønn, Fagerø klassisk hvit, Fagerø lingrønn, 
Fagerø lys grå, Fagerø mellomgrå, Form klassisk hvit, 
Form lys grå, Form mellomgrå, Form lingrønn, Lindø klassisk hvit, 
Lindø lys grå, Lindø mellomgrå, Lindø lingrønn, Malevik lys alm, 
Malevik mørk alm, Malevik grå eik, Øland klassisk hvit, Øland 
mellomgrå, Vinga mørk grå, Ramsvik eik. Skapskrog i hvit MFC 
er også Svanemerkede. Avhengig av valgt tilbehør kan det være 
noen deler av kjøkkenet ditt som ikke er Svanemerkede.

Basta

Noen av Marbodals produkter er registrert i Basta- 
systemet, som er byggsektorens felles system for  
utfasing av farlige stoffer.

ISO 9001 og 14001 

Marbodal er sertifisert i henhold til kvalitets-
standarden ISO 9001 og miljøstandarden 
14001. Dette innebærer kvalitets- og miljø- 
sikring ved konstruksjon, utvikling, produksjon, 
installasjon og service. 

Energi

Virksomheten ved Nobia Produktion i Tidaholm i Sverige er god-
kjenningspliktig i henhold til miljølovgivningen. Selskapets res-
sursbruk og utslipp dokumenteres årlig til Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Restprodukter fra produksjonen i form av fornybar 
råvare brukes som energi til oppvarming.

Transport

Transport av gods til og fra Tidaholm skjer med lastebil ved bruk 
av autoriserte transportører.

Emballasje

Marbodal er tilknyttet REPAREGISTERET, noe som innebærer 
at emballasje merket for resirkulering tas hånd 
om av materialselskaper.

Elektronikk

Marbodal er tilknyttet ELKRETSEN, som innebærer at            at 
kassert elektronikk tas om hånd ved returstasjoner.

Formaldehyd i våre platematerialer

Våre MDF- og sponplater inneholder svært lave konsentrasjoner 
av formaldehyd. Utslippene fra sponplatene våre skal ikke over-
stige 0,07mg/m3 luft som målt i henhold til EN 717-1. 

 

Skapskrog

Skapskrog fremstilles av 16 mm MFC (melamine faced chipboard). 
Forkanter på hvite skapskrog er kantlistet med hvit list av ABS-
plast eller med fargetilpasset list av melamin.

Dekorsider

Fremstilles av 16 eller 25 mm platemateriale med svakt av- 
rundede sidekanter. Dekorsider fremstilles av malt eller folie- 
belagt MDF-plate, finerbelagt sponplate eller MFC. 

Dører, skuffefronter

Dører og skuffefronter lages av 16, 19 eller 21 mm belagt eller 
finerbelagt sponplate, MDF-plate eller massivt tre. Fronten Ekerø 
fremstilles av 21 mm 3-sjikts massiv eik.

Skuffer

TANDEMBOX: Skuffer lages med sider og bakstykke av dobbelt- 
mantlet eller profilert epoksylakkert metall. Bunn av hvit MFC.  
Glideskinner av metall med skjult rullefunksjon og demping. 
Samtlige skuffer leveres med fulluttrekk. Bestikkinnsatser fås som 
tilbehør.

LEGRABOX: Skuffer lages med rette sider og bakstykke av 
mørk grå, matt stål. Skinner av metall med skjult rullefunksjon, 
demping og synkronisert rullesystem. Bunn av hvit MFC. 
Samtlige skuffer leveres med fulluttrekk. Antisklimatter er 
standard i alle skap med Legraboxskuffer. Finnes også med 
mekanisk tip-on funksjon for håndtaksløs åpning. Fleksibelt 
innredningssystem finnes som tilbehør.

Hengsler

Fronter monteres på skjulte helmetallhengsler som er justerbare 
i høyde-, side- og dybderetning. Hengslene er utstyrt med 
innebygd selvlukkingsfunksjon. Våre standardhengsler har en 
åpningsvinkel på 107°.

Overflatebehandling

Malte overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende eller 
syreherdende maling. Klarlakkerte overflater er behandlet med 
UV-herdende eller syreherdende klarlakk. Disse overflatene er 
ripebestandige og har god motstandskraft mot slitasje, hushold-
ningskjemikalier, fett og løsemidler.

Lagring

Ettersom tre er et materiale som påvirkes av forskjeller i den relative 
luftfuktigheten, skal våre produkter lagres i lokaler der temperatur 
og luftfuktighet tilsvarer et normalt inneklima.

Fronter 

ARKITEKT – Slett front av belagt 16 mm sponplate, kantlistet med 
hvit list av ABS-plast. For- og baksider er behandlet med UV- 
herdende farge. Svanemerket. Nærmeste NCS S 0500-N.

ARKITEKT PLUS KLASSISK HVIT, LINGRØNN, LYS GRÅ OG 
MELLOMGRÅ. Slett front av 19 mm MDF-plate med svakt  
avrundet kant. Alle overflater er behandlet med vannbasert UV- 
herdende maling. Svanemerket.      

ARKITEKT PLUS KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N.

ARKITEKT PLUS LINGRØNN – Nærmeste NCS S 2005-G10Y.                          

ARKITEKT PLUS LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N.

ARKITEKT PLUS MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N. 

ARKITEKT PLUS ASK. Kantlistet og askfinerbelagt slett front i 
19 mm med svakt rundet kant. Kjerne av sponplate. Kanter, for- 
og baksider er overflatebehandlet med vannbasert  UV-herdende 
klarlakk.

ARKITEKT PLUS EIK. Kantlistet og askfinerbelagt slett front i 
19 mm med svakt rundet kant. Kjerne av sponplate. Kantene er 
oveflatebehandlet med syre/vannmasert klarlakk, for- og baksider 
er overflatebehandlet med vannbasert  UV-herdende klarlakk.

ARKITEKT PLUS EIK SORTBEISET. Kantlistet og eikefiner- 
belagt slett front i 19 mm med svakt rundet kant. Kjerne av spon-
plate. Alle overflater er behandlet med syreherdende grunning 
og toppfarge. 

ASPEKT KLASSISK HVIT – 16 mm slett, hvitmalt front i MDF. 
Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende 
maling. Svanemerket. Nærmeste NCS S 0500-N.

EKERØ EIK SORTBEISET. Svartbeiset slett 19 mm front av 
3-sjiktlimt massiv eik med mykt faset kant. Alle overflater er  
behandlet med innfarget syreherdende klarlakk.

EKERØ KLASSISK HVIT. Slett front av 19 mm MDF-plate med 
mykt faset kant. Alle overflater er behandlet med syreherdende-
grunning og toppfarge. Nærmeste NCS S 0500-N.

FAGERØ  KLASSISK HVIT, LYS GRÅ, MELLOMGRÅ OG 
LINGRØNN. Rammefront med profilert innerkant og slett speil. 
Ramme og speil av 19 mm MDF-plate. Alle overflater er behand-
let med vannbasert UV-herdende maling. Svanemerket.

FAGERØ KLASSISK HVIT - Nærmeste NCS S 0500-N.

FAGERØ LYS GRÅ - Nærmeste NCS S 2500-N. 

FAGERØ MELLOMGRÅ –  Nærmeste NCS S 5500-N.

FAGERØ LINGRØNN -  Nærmeste NCS S 2005-G10Y.  

FORM KLASSISK HVIT, LYS GRÅ, MELLOMGRÅ OG  
LINGRØNN. Rammefront med slett speil. Ramme og speil av 
19 mm MDF-plate. Alle overflater er behandlet med vannbasert 
UV-herdende maling. Svanemerket.

FORM KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N.

FORM LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N.

FORM  MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N. 

FORM LINGØNN –   Nærmeste NCS S 2005-G10Y.  

LINDØ EIK. 19 mm eikefront med massiv profilert ramme og speil. 
Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende klarlakk. 
Svanemerket.

LINDØ EIK MØR KGRÅ. Eikefront med massiv profilert ramme og 
speil. Alle overflater er behandlet med syreherdende grunning og 
toppfarge. Nærmeste NCS S 7500-N.

LINDØ KLASSISK HVIT, LINGRØNN, LYS GRÅ OG MELLOM-
GRÅ. Speilfront av profilert 19 mm MDF-plate. Alle overflater er 
behandlet med vannbasert UV-herdende maling. Svanemerket. 

LINDØ KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N.

LINDØ LINGRØNN – Nærmeste NCS S2005-G10Y. 

LINDØ LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N.    

LINDØ MELLOMGRÅ –  Nærmeste NCS S 5500-N.        

LJUSTERØ KLASSISK HVIT. Slett 16 mm laminatbelagt front 
med ABS kantlist. Kjerne av spon. Laminatkulør.  
Nærmeste NCS S 0500-N.

MALEVIK LYS ALM. Slett front av MFC med liggende tre-
struktur i en lys fargetone. Kantlist av ABS-plast med preget 
trestruktur. 16 mm. Svanemerket.

MALEVIK MØRK ALM. Slett front av MFC med stående tre- 
struktur i en mørk fargetone. Kantlist av ABS-plast med preget 
trestruktur. 19 mm. Svanemerket. 

MALEVIK GRÅ EIK. Slett front av MFC med stående trestruktur 
i en grå eik fargetone. Kantlist av ABS-plast med preget trestruk-
tur. 16 mm. Svanemerket.

TORØ2 KLASSISK HVIT/EIK. Kantlist i eik og laminatbelagt  
slett 19 mm front med faset kant. Kjerne av sponplate.  
Kantene er behandlet med syreherdende klarlakk.  
KLASSISK HVIT – Laminatfarge. Nærmeste NCS S 0500-N.

VIKEN KLASSISK HVIT. Slett front i 19 mm av hvitmalt MDF 
med integrert håndtak. Framside og kanter er behandlet med 
PU-farge, baksidenav melanin. Nærmeste NCS S 0500-N.  

VIKEN MELLOMGRÅ –  Nærmeste NCS S 5500-N.

VINGA MØRK GRÅ. Slett front av MFC med kantlist av ABS-
plast. 16 mm. Svanemerket. Nærmeste NCS S 7500-N.

ØLAND KLASSISK HVIT. Front av 16 mm MDF-plate med  
profilfresing. Alle overflater er behandlet med vannbasert UV- 
herdende maling. Svanemerket. Nærmeste NCS S 0500-N.

ØLAND MELLOMGRÅ –  Nærmeste NCS S 5500-N.

RAMSVIK KLASSISK HVIT. Rammefront med slett speil. 
Ramme og speil av 19 mm MDF-plate. Framside og kanter er 
behandlet med PUfarge. Bakside av MFC Nærmeste NCS S 
0500-N.

RAMSVIK EIK. 19 mm Eikefront med massiv ramme og slett,  
finérbelagt speil. Alle overflater er behandlet med vannbasert UV- 
herdende lakk. Svanemerket.

RAMSVIK SORT EIK. 19 mm Eikefront med massiv ramme og 
slett, finérbelagt speil. Alle overflater er behandlet med innfarget 
syreherdende klarlakk.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i konstruksjoner og 
modeller. Vi tar forbehold om trykkfeil. © 2018 Marbodal.
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