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En handel hos nettoline 
vil du MED GARANTI 
altid sætte pris på

Vi er stolte over at kunne tilbyde dig alle disse spænden-
de køkken, bad og garderobe produkter, som du finder 
her i kataloget. Fælles for dem alle er, at det er høj-
kvalitetsprodukter produceret på vores egen danske 
fabrik. Og det er en fabrik med stolte køkken traditioner 
helt tilbage fra begyndelsen af 1970’erne.

Vores erfaring og de råvarer, som vi 
anvender til produktionen, giver os en 
fantastisk selvtillid, som vi gerne vil 
dele med dig. Derfor yder vi 30 års 
garanti mod produktionsfejl på alle 
vores skuffer, hængsler, fronter og 

skabe. Vi står inde for vores produkt.

Du bestemmer selv om dit køkken skal leveres i 
færdigsamlede elementer fra vores fabrik eller om du 
foretrækker at samle det hele selv ved hjælp af gode og 
letforståelige samlevejledninger. Vi rådgiver dig i 
butikken om, hvad der vil være bedst i din situation.

Vi vil ønske dig god fornøjelse med kataloget her og 
husk, at du kan kombinerer det meste på tværs af stil, 
farver og prisniveau.

… vi leverer lige, hvad du kunne ønske dig – med garanti!

Jan Thomsen
Administrerende direktør, Nettoline A/S
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Paris mørk grå / Torino Ask
Kombinationen af farver og materialer sætter sit præg på indretning af boligen. 
Her er køkkenet indrettet med mørkegrå malede fronter kombineret med åbne 
reoler i ask.  Der er valgt en hvidolieret bordplade i massiv bambus med under-
limet stålvask.

Legen med farver og materialer har fået dette køkken til at blive en helt naturlig 
del af dette smukke hjem i vandkanten af Oslofjorden.
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Flere smalle skuffer 
giver fantastisk orden 
og overblik. Samtidigt 
giver det et nostalgisk 
udtryk med reference 
til historiske 
købmandsdiske.

Pladsen under 
ovnen udnyttes til 
en praktisk skuffe 
med softclose, hvor 
bageplader, riste med 
mere kan opbevares.

Nice Grå
Nostalgisk køkken som kombinerer de romantiske fyldningslåger og vitriner med moderne funktionalitet. Loftshøjden 
er udnyttet til fulde – både ved bordskabene med glasvitrine og over side-by-side køle/frysearrangementet.

De høje skabe afsluttes smukt med en lysliste op mod loftet. Bemærk de 9 små skuffer, som giver en fantastik orden 
og overskuelighed. Under indbygningsovnen er der opbevaringsplads til bageplader med mere.

Til dette køkken blev der valgt en 30 mm massiv hvidtonet eg bordplade med underlimet vask.

Grebene er klassiske bøjlegreb i antik zink.
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Bag øverste skuffe kan der monteres en ind-
vendig skuffe, så funktionaliteten med 3 skuffer 
bevares ved det flotte design med 2 skuffer.

Venezia stone ash og hvid
Moderne køkken hvor gråtonet ask er kombineret med mat hvid. Køkkenet er designet med fokus på ubrudte linjer hvor 
der er to dybe skuffer i stedet for de traditionelle 3 eller 4 rækker af skuffer. Funktionaliteten er fortsat helt i top, da der 
gemmer sig en indvendig skuffe i den øverste skufferække. Det store arrangement med højskabe, der – ud over fantastisk 
opbevaringsplads – også rummer integreret køle- og fryseskab, er designmæssigt brudt af indbygget dampovn, kaffemaski-
ne og mikro/combiovn med en åben reol over.

Bordpladen er en 20 mm hvid solidcolor laminatbordplade med solidcolor kant. Den gennemfarvede laminat er utrolig slid-
stærk, så den bevarer sin hvide farve gennem årene. Ligeledes bliver kanterne også helt usynlige. Ud over den planlimede 
kogezone er der monteret en underlimet stålvask. 

Bemærk den loftsmonterede emhætte, som sikrer frit udsyn til og fra alle pladser i køkkenet.

Store og dybe skuffer kan organiseres smart 
med forskellige inddelinger eller indsatse.
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Frame
Frame fronterne giver køkkenet et helt specielt pift af nostalgi – selv om det fremstår minimalistisk og stramt skandinavisk 
designet. Den tynde ramme rundt om hver enkelt front skaber illusionen om 50’ernes og 60’ernes håndbyggede køkkener 
med rammer rundt om alle skuffer og låger. Det er dog topmoderne funktionalisme med dybe skuffer og total udnyttelse af 
al plads, som karakteriserer dette luksuriøse køkken. 

Overskabene er hængt frit og der er arbejdet med forskellige breder, som giver en flot detalje og sikrer lethed i rummet.

Bordpladerne er fremstillet i 20 mm mørk komposit med underlimet Cristalite vask. Øen har siddepladser rundt på to af 
siderne, hvor bordpladen er sænket i forhold til selve køkkenet, hvilket skaber en både design og brugsmæssig genialitet.

Køkkenet er forsynet med Grohe Red blandingsbatteri, som i én og samme vandhane indeholder almindeligt koldt/varmt 
brugsvand sammen med kogende vand. Der er monteret Trendline greb på alle fronter.

Kanten rundt om fronten 
giver en synlig og skarpt 
markeret ramme, uden der 
spildes plads til ramme-
træ – hverken vandret eller 
lodret. Bemærk hvor præcist 
hjørnerne er udformet.
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Nordic
Nice
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Nordic Hvid
Landkøkken i eksklusive materialer, som rummer alle moderne faciliteter samtidigt med,  
at nostalgien oser langt væk. 

Det massive rammetræ i ask og de finerede fyldninger giver en helt speciel klassisk og høj 
kvalitetsfornemmelse. Køkkenet er tænkt i helt traditionel udformning med overskabe og 
skjult emhætte. For at skabe lethed i køkkenet er ovn og køleskab placeret i et ¾ højt 
skab med en bordplade som afslutning på toppen.

Læg mærke til øen med de murede gavle, som igen understøtter det klassiske look.  
Bordpladen er en 30 mm massiv natur eg med underlimet stålvask. 
Grebene er antik brune bøjlegreb.

Alle vaske kan leveres underli-
mede, hvilket giver en praktisk 
og hygiejnisk bordplade uden 
kanter, der kan samle skidt.  

Nice Hvid
Et stort og hyggeligt landkøkken. Alle elementer er smukt ind-

rammet af pilastre, hvorved det håndbyggede look er helt intakt. 

De smukt udskårne hvide fronter blender ind i illusionen sammen 
med det patinerede gulv og de små fliser rundt ved bordet. 

Valget af gaskogezone, der er lagt ned i en granitbordplade, er 
helt naturligt til dette køkken. 

Lyslister afslutter alle skabe for oven. Bordpladen er en 30 mm 
massiv europæisk Valnød med underlimet hvid Silgranit vask. 

Der findes en lang række 
indretningsmuligheder til hjørne-
skabe, hvor det kan være svært 
at udnytte pladsen. 
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Paris

Paris hvid
Moderne køkken med hvide satinoverflader og 
brede greb, som kombinerer minimalistisk design 
og praktisk anvendelse i et.

Den dobbeltbrede bordplade giver masser af ar-
bejdsplads i køkkenet. Bemærk de to indbyggede 
jalousiskabe, der giver opbevaringsmuligheder lige 
ved hånden.

Løsningen med de to ovne, mikroovn og kaffe-
maskine sat i et kvadrat giver sammen med 
bordpladen en flot kontrast til den hvide overflade. 
Emhætten er bygget ind i loftet, så de rene linjer 
i køkkenet bevares.

Dette køkken er monteret med en 20 mm sort 
kompositbordplade med underlimet sort Silgranit 
vask. Grebene er kraftige bøjlegreb i rustfrit stål.

De indbyggede 
jalousiskabe giver 
mulighed for 
opbevaring, hvor 
pladsen er trang.

Paris-serien leveres i 8 forskellige farver både i 
højglans og mat overflade. 

Farvevarianterne giver uendeligt mange fanta-
stiske kombinationsmuligheder i forhold til det 
øvrige sortiment – se for eksempel billederne på 
forsiden, side 3 og side 43.
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Venezia

Venezia
Et fantastik flot grebsfrit køkken i mat hvid lakering. Mere stilrent køkken kan næppe 
skabes, idet gribelisterne er udfræset i fronterne og derfor lakeret sammen med disse.

Det er helt op til dekorationen af sådan et køkken, om det skal være diskret elegant 
eller anmasende frækt.

Låger og skuffesektioner er ens, hvorved alle linjer i Venezia køkkenet er ubrudte.

Dette luksuriøse køkken er monteret med 30 mm granitbordplade med ilagt Silgranit 
vask og gaskogezone. Bemærk ligeledes hvordan den mørke ovn og emhætte sammen 
med bordpladen komplementerer køkkenet.

Højglans
Stort åbent køkken hvor husets arkitektur er udnyttet til fulde.

Bagsiden af entreens garderobe udfylder hjørnet i køkkenopstillingen sammen med pladsen 
over højskabsarrangementet, idet der er et bånd af 32 cm høje skabe i entreen. I det hele taget 
er opbevaring prioriteret højt, hvilket går igen i køkkenet, hvor der er valgt overskabe hen over 
hele køkkenbordet.

Bemærk den brede barløsning mellem køkkenet og spisepladsen, som skaber en flot 
sammenhæng i rummet. 

Bordpladen er en 38 mm laminat i lys beton med underlimet stålvask.

De integrerede 
hvidevarer – her en 
opvasker – giver et 

stilrent design til 
køkkenet.
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Siena

Bianco 
På én og samme tid er køkkenet både 
moderne minimalistisk og klassisk.

De rene linjer i dette grebsfrie køkken 
skaber et enkelt design. Her er valgt hvide 
bagplader ved gribelisterne, således fronten 
er ubrudt hvid. Kontrasten i køkkenet 
skabes ved hjælp af bordplade, ovn og 
emhætte.

Dette køkken er monteret med en 38 mm 
højtrykslaminat bordplade i mørkt rustikt 
egelook.

Bemærk både køleskab, opvasker og 
mikroovn er skjult i dette køkken.

Sand 
Spændende køkkenindretning hvor der er 
leget med både farver og funktion.

Køkkenet er bygget op omkring det 3,5 meter 
lange og 92 cm brede køkkenbord samt et 
indbygget højskabsarrangement.

Arbejdspladsen blev – lidt utraditionelt for 
denne type af køkken – orienteret ud mod 
panoramaudsigten i stedet for ind i rummet.

Bemærk hvorledes køkkenets sandfarvede 
træstruktur spiller sammen med den rå 
betonvæg og giver et råt og upoleret 
udseende, som matcher udsigten fra 
køkkenet.

Bordpladen er en 38 mm højtrykslaminat 
i betonlook med stålkant.

Højskabsudtrækket 
giver god udnyttelse 
af skabet sammen 
med et fantastisk 
overblik.

Sokkelskuffer giver 
mulighed for at ud-
nytte spildplads til 
ekstra opbevaring.

Der er let og 
uhindret adgang 
til mikroovnen, 
som er placeret 
i skabet over 
køkkenets ovn.
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Siena

Sort Hvid 
Et gennemført køkken i sort/hvid design, hvor den sorte farve er dominerende.

Overfladen har en synlig og mærkbar træstruktur, som giver fronterne et eksklusivt udseende.

Der er valgt hvid sokkel, bordplade, gavle og bagplader ved gribelisterne, hvorved hele 
køkkenet bliver rammet ind.

Bemærk rækken af lave overskabe med tophængte låger, som byder på meget 
opbevaringsplads samtidigt med, at køkkenets lette design bibeholdes.

Den hvide bordplade i 38 mm højtrykslaminat er kantet med en sort/hvid stribet kant, 
og vasken er i sort Silgranit

Hvid Stål 
Med sin træstruktur i den hvide over-
flade er Siena Hvid et spændende 
alternativ til de glatte og højglans-
polerede køkkener. 

Udtrykket er stadigt moderne
minimalistisk men med et stænk  
af autencitet. 

Køkkenet er monteret med bagplader 
ved gribelisterne i børstet stål, hvorved 
der skabes en smuk helhed mellem fron-
ter, sokler, jalousilåge, ovn og emhætte. 

Øen med den underlimede vask er 
92 cm bred, hvilket giver et stort 
arbejdsbord og samtidigt et hav af 
opbevaringsmuligheder vendt ud 
i køkkenalrummet. 

Køkkenet her er vist med en 38 mm 
tyk højtrykslaminat bordplade i mørkt 
rustikt egelook.

Capri Højglans
Til dette etagebyggeri er der valgt helt enkle 
hvide fronter med højglans overflade.

Den meget ordinære opstilling får et touch 
af metropol gennem de blanke overflader.

Bemærk hvordan det ”kunstige” hjørne både 
giver rummet et designmæssigt løft og 
skjuler rør, faldstamme med mere.

Til dette køkken er der valgt en 28 mm 
retkantet mørk laminatbordplade.

Tophængte låger giver god komfort og let 
tilgængelighed i højtplacerede skabe.

Et jalousiskab placeret mellem bordplade 
og overskabene giver praktisk opbevarings-
mulighed.
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Basic Nature med click cubes
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Ask
Ask er en evergreen inden for køkkener og møbeldesign. Den karakteristiske 

åreaftegning og farvespillet i træet har alle dage fascineret. Det har også været 
hoveddrivkraften bag valget af dette køkken, som binder hjemmets klassiske 

møbler sammen med det store lyse rum.

Der er valgt en meget traditionel og funktionel opstilling med to parallelle 
arbejdsborde og en barløsning. Køkkenbordet kan derved være 

samlingspunktet for dagligdagens aktiviteter.

Bemærk overskabene hen over vasken. Her er valgt en kombination af tophængte 
Torino Ask og aluminiumsvitriner, som tilføjer køkkenet lethed. Fronterne er diskret 

afrundet og med mærkbar træstruktur.

Dette køkken blev leveret med en 38 mm laminatbordplade med underlimet stålvask.

Moderne og praktisk køkken i stilsikker naturlig trælook. Træ-
strukturen kommer fuldt ud til sin ret, idet der er monteret Formia 
gribelister i stedet for almindelige køkkengreb. Fronterne i alle 
underskabe – uanset om de rent faktisk indeholder skuffer eller 
vaskeskab eller integreret opvasker – har samme udseende. Dette 
er løst med Formia samlegreb, der elegant og usynligt kobler 
flere fronter sammen. Detaljen med kun at have to dybe skuffer 
kombineret med indvendige skuffer bidrager væsentligt til det 
stilrene design.

Bemærk at overskabene og de høje skabe er udført i ekstra høj-
de, så de slutter til mod loftet. Herved udnyttes pladsen optimalt 
og den daglige rengøring lettes uden svært tilgængelige hjørner 
og rum.

Bordpladen er en traditionel 30 mm hvid laminatbordplade med 
en sort Intra Juvel Nemo granitvask, der er underlimet.

Det meget stilrene køkken krydres med 7 Click Cubes i hvide, 
gule, lime, sorte og turkis farver, som er monteret i asymmetrisk 
mønster på sidevæggen. Click Cubes kan både hænges
 – som her – på væg, stables og monteres på hjul. 
Kombinationsmulighederne er uendelige. 
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Savelli
Sort
Et yderst spændende køkken, der er bygget op om en enkelt fritstående 
køkkenø. De sorte fronter med mærkbar træstruktur giver et yderst 
eksklusiv look. Al opbevaring er placeret i en indbygget skydedørs-
løsning med malet glas.

Køkkenet er inspireret af de professionelle køkkener, hvor der kan 
arbejdes fra alle sider i højt tempo.

Der er valgt en hvid 28 mm laminatbordplade med underlimet stålvask

Grå 
Dette køkken blev valgt på grund af de indfræsede Square 
greb, som matcher det øvrige design i huset, hvor kvadratiske 
og rektangulære former er altdominerende.

Den ensartede placering af grebene centralt på alle fronter 
– uanset formål – giver en fantastisk ro i designet.

De grå vedligeholdelsesvenlige overflader med mærkbar 
træstruktur passer utroligt godt ind mellem det mørkegrå 
skiffergulv, og de hvide vægge og lofter. Af samme årsag er der 
valgt en hvid 28 mm laminatbordplade med hvid kant 
og underlimet stålvask.

Bemærk løsningen med ¾ høje skabe med aluvitriner over, 
som udgør et elegant alternativ til høje skabe.

Et praktisk affalds-
udtræk gør den daglige 
affaldssortering let.

Der findes et hav af forskellige muligheder 
for at organisere indholdet i skufferne. 
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Savelli

Sand 
Enkel og traditionel køkkenopstilling i et stort køkkenalrum. De rengørings-
venlige og lyse overflader med træstruktur giver rummet karakter. 
De kvadratiske bøjlegreb matcher de meget stramme linjer i køkkenet.

Bemærk at højskabsarrangementet er trukket 10 cm ind i væggen, hvorved 
der dannes en elegant ramme.

Der er valgt en 28 mm mørk højtrykslaminat bordplade med underlimet 
stålvask til dette køkken.

Hvid
Moderne hvidt køkken med træstruktur, som giver det 
meget stilrene køkken et touch af naturlige materialer.

Læg mærke til de 100 cm brede skuffesektioner, der byder 
på fantastisk meget opbevaringsplads.

Køkkenet er monteret med en 28 mm retkantet mørk 
laminat bordplade med en underlimet sort Silgranit vask.

Grebene er traditionelle Marina bøjlegreb.

Under vasken er der 
monteret praktisk skuffe 

med affaldssortering.

Indvendige skuffer 
giver mulighed for et 
mere stilrent køkken 
med låger uden at gå 
på kompromis med 
funktionaliteten.
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Shaker

Hvid 
Shaker stilen er indbegrebet af traditionelt køkkenudseende.

Den hvide farve samt de diskrete udfræsninger gør køkkenet 
fuldstændig tidløst – aldrig har et design været moderne i 
så mange år.

Læg mærke til relingsgrebene, som giver køkkenet et 
maritimt præg.

Den fulde loftshøjde er udnyttet med ekstra høje overskabe 
samt topskabe monteret over de almindelige højskabe.

I dette køkken er der valgt en åben reol ved køkkenbordet 
med kogezonen. Det er både praktisk og et smart 
designelement.

Der er valgt en 38 mm laminatbordplade med underlimet 
hvid Silgranit vask.

Eg Elegant / Stecca 
Et fantastisk spændende køkken, som lever op til både designet og kvaliteten på det 
yderst moderne og veldesignede hus. Hele køkkenet er en integreret del af alrum og 
opholdsstue, der er fordelt over to plan.

Køkkenet er produceret i hvidt højtrykslaminat (samme materiale, som bruges til bord-
plader) med en massiv egekant. Den diskrete kant matcher den yderst utraditionelle 
løsning i kogenichen, hvor væggene er beklædt med hvidtonede gulvplanker. 
Kuben med de fire overskabe bliver et selvstændigt designelement på baggrunden.

I nichen med højskabsarrangementet er det den massive Stecca egetræsfront, som 
danner kontrasten på den hvide væg.

Øen med vask er, med sine indbyggede siddepladser, et naturlige samlingspunkt i hele 
rummet.

Bordpladen er en retkantet 28 mm laminatbordplade, som matcher sokkel, ovn og 
Trendline grebene.

Et smalt udtræksskab ved siden 
af vasken er både praktisk og 
ergonomisk med højtplacerede 
affaldsspande.
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Basic
Siena 
Grå Stål
I denne baggang er der valgt en rolig afdæmpet 
grå grebsfri front med træstruktur. Bagpladerne 
ved gribelisterne er i børstet stål, og matcher 
derved bordpladekant og sokkel.

Vaskemaskine og tørretumbler er brugt som et 
designelement for at bryde skabsoverfladen.

Bordpladen er en 38 mm laminatplade med 
stålkant og underlimet stålvask.

Torino Eg 
Den traditionelle lange og ofte lidt mørke baggang er her forvandlet til et lyst og venligt bryggers 
ved hjælp af de lyse ege overflader.

I denne løsning valgte kunden at flytte vaskemaskine og tørretumbler over på væggen med høje 
skabe, da der herved kom et praktisk og flot designelement i højskabsvæggen.

Samtidigt blev der plads til den lave bordpladesektion, som er uundværlig, når de tunge indkøbs-
poser skal sættes. Bemærk hvorledes bøjlegrebene er centreret på alle fronter. Det giver en flot 
symmetri og helhed i rummet.

Der er valgt en 28 mm retkantet laminatbordplade med underlimet stålvask. 

Grå
Yderst praktisk baggang hvor slidstyrke, daglige rengøring 
og plads til opbevaring er sat i højsæde. Den grå front er 
både teknisk set og farvemæssig yderst velegnet til det 
hårde slid, som en baggang kan være udsat for. Al mulig 
plads er udnyttet til opbevaring her – tophængslede 
skabe over de høje skabe og sokkelskuffer under. 

Vaskemaskine og tørretumbler er løftet op i en ar-
bejdsvenlig højde med den lille finesse, at de to lave 
skuffer under maskinerne fungerer, som holder for vaske-
tøjskurven. Skuffens lave kanter forhindrer vasketøjskur-
ven i at skride ned. Skuffens konstruktion er 
dimensioneret til at kunne bære en fyldt vasketøjskurv, 
idet standardskufferne er testet til en belastning på 
minimum 30 kg.

De 32 cm brede Neat greb er yderst brugervenlige, idet 
de levner meget plads mellem greb og front.

Bordpladen er 28 mm sort laminat med afrundet forkant 
og underlimet stålvask. Som det fremgår af billedet bliver 
bordet anvendt som pusleplads, hvorfor den afrundede 
forkant er ideel uden skarpe kanter.
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Garderobe 
indretning
Indretningen af den enkelte garderobe 
er selve omdrejningspunktet – uanset 
om det drejer sig om et enkelt skab 
eller en komplet ”walk-in”-løsning.

Der vælges individuelt både med 
funktionen og farve på indretningen.

Sort Espresso
Brede rammer i træ med mærkbar struktur, 
som gør skydedørene til et møbel. 

De monterede spejle er både praktiske og 
giver en større rumfornemmelse.

Fiorini Højglans
Dette bryggers er udstyret med de elegante Fiorini fronter i hvid højglans kom-
bineret med en skydedørsløsning, som rummer vaskesøjlen og teknikskabet. 
Skydedørsfronterne er naturligvis i samme hvide højglansoverfalde.

Alle fronter er udstyret med massive aluminiumsgribelister, som giver et 
elegant udseende. Overskabsløsningen er let i sit udtryk og giver plads til 
vinduespartiet.

For at bevare letheden er der valgt en baldakin med indbyggede LED-spots 
hen over bordet.

Bordpladen er en sort granitbordplade med underlimet stålvask.

Skydedøre giver mulighed for elegant opbevaring i hele hjemmet – i køkkenet, badet, entreen, soveværelset, 
kontoret. Det er kun fantasien, som sætter grænsen.

Skydedørene og indretningen specialtilpasses til alle typer af rum, hvorved skåvægge, hjørner, trapperum 
med mere kan udnyttet til rationel opbevaring.

Der findes et utal af varianter på både indretning og skydedøre. Derfor er disse samlet i specialbrochurer. 
Spørg efter disse i butikken.

Hvid Glas
Hvide skydedøre med designsprosser, 
som giver en fin effekt på de enkelte døre. 
Bemærk hvor elegant der er afsluttet 
mod den skrå væg.

Skydedøre
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Nice
Hvid 
Romantisk badmiljø i landhausstil. De hvide fyldningslåger og glasvitrinerne udgør sammen med lyslisten en smuk ramme, 
som komplementerer rummets gulv og loft.

Bemærk detaljen, hvor pladsen til det væghængte toilet bruges som en hylde i hele rummets brede. Oplevelsen fuldendes 
af det store facetslebne spejl og de indbyggede LED-spots.

Dette bademiljø er leveret med en blanksort Granitex bordplade/vask med en enkelt kumme.
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Shaker

Nordic

Hvid 
Det klassiske design leder tankerne hen mod gamle 
møbeltraditioner samtidigt med, at den hvide og glatte 
overflade giver et nutidigt udseende.

Den væghængte reol giver mulighed for at dekorere 
badeværelset med kontrastfarver i de fire åbne kuber.

Bemærk den elegante Getacore vask, som er formet ud 
af ét stykke Getacore i kun 12 mm tykkelse.

Hvid
Klassisk romantisk badeværelse udført i eksklusive fronter 

i massivt rammetræ af ask og finerede fyldninger. 
De 5 cm brede pilastre, som er monteret mellem 

skuffesektionerne under vasken, fuldender designet.

Her er valgt en helstøbt bordplade med en enkelt vask i 
mørkegrå/matsort udførsel. Det væghængte skabs-

arrangement med glasvitriner og indbygget lys er 
afsluttet med en topplade i samme materiale som vasken.

Grebene er store knopgreb i sort antik udførsel.

Bademiljøet er kombineret med et antikt spejl.
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Capri

Basic

Hvid 
Et helt stilrent mat hvidt arrangement, hvor der er tilføjet 
spændende detaljer gennem opstillingen.

”Trappefaconen” går igen i såvel vask/bord som overskabene, 
og skaber dynamik i rummet.

Vaskearrangementet har fået monteret sokkelben, hvorved 
den lave sektion sagtens kan bruges som siddeplads.

Nature med limefarvede click cubes
Stort og rummeligt badeværelse som både er stramt designet og samtidig oser af natur 

og organisk miljø. Selve vaskemiljøet er udført i naturlig trælook og vask/bordplade 
er af det eksklusive Getacore materiale. Selve Getacore pladen er kun 10 mm tyk og vasken

 vakuumformet ud af denne plade, hvilket giver fine og bløde former. De to 120 cm brede 
skuffer med softclose er forsynet med Trivento gribeliste, hvilket underbygger de fine 

og elegante linjer fra Getacore vask/bordplade.

Som det anes i ”gulv til loft”-spejlet er der et bredt skydedøres arrangement bag væggen, 
som også skjuler brusenichen. Skydedørenes grønne glasfront giver sammen med den 

limefarvede rullevogn/bænk fornemmelsen af natur. Rullevognen er kreeret af 
3 Click Cubes med en topplade af Getacore – magen til vasken.

På væggen ses ligeledes en limefarvet Click Cube i kombination med 
et Basic Natur skab med reolhylde og tophængt front. 

Spejlet over vasken er – i lighed med vaskemiljøet – 120 cm bredt. 
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Venezia

Paris

Hvid
Stilrent grebsfrit bademiljø, som har fået en central placering i dette 
store badeværelse.

Der er valgt en Granulon vask med en enkel rektangulær vaskekumme 
over de seks skuffer, som den 180 cm brede opstilling består af.

Det 160 cm brede spejl er med indbygget lys.

Hvid Højglans
Minimalistisk bad i 80 cm brede med to brede skuffer 

og helstøbt vask i Granitex.

Kombinationen mellem de hvide højglans fronter og den 
mørkegrå/sorte vask understreger badeværelsets enkle 

fremtoning med nøgne vægge og en glasbruseniche.

Der er monteret 80 cm spejl med indbygget lys.
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Stecca

Siena

Eg 
Eksklusivt lille gæstetoilet med det 80 cm brede og 
32 cm høje vaskeskab med én stor praktisk skuffe.

Fronten består af massive egetræslister, som giver 
et elegant udseende.

Vasken er en 40 mm Galicia vask.

Grå/hvid 
Enkelt og stilrent bademiljø med masser af skabsplads. 

Der er taget udgangspunkt i 40 cm brede elementer 
– både i skabet og det slanke vaskearrangement.

Den blanke helstøbte hvide vask er 160 cm bred.

Bemærk hvor elegant linjerne fra vaskearrangementet 
går igen over på skabet.

Både de hvide og grå overflader har en mærkbar 
træstruktur, som forener det moderne med de 

klassiske dyder.
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Fiorini

Paris

Sort 
Denne løsning fornyer den traditionelle opfattelse 
af, hvordan et bad skal se ud. 

De sorte fronter med mærkbar træstruktur sammen 
med de massive aluminiumsgribelister giver bademiljøet 
et unik eksklusivt udseende. Bemærk hvorledes skunken 
er rykket frem, således den er udnyttet til skuffer i 
fuld dybde. 

Spejlet er specielt tilskåret til rummet. 

De hvide vaske og bordplader er 60 mm Rector®,
som er et kemikalieresistent helstøbt materiale. 

Hvid satin med mørk 
petroleum højglans 

Badeværelse hvor der er leget med både højglans og matte farver i Paris-serien. 
Vaskearrangementet er 160 cm bred med 6 dybe opbevaringsskuffer. 

Vasken er i hvid blank marmor, mens skuffefronterne er mat hvid lakeret. 

Skabsarrangementet er ligeledes mat hvid – dog med 
3 højglans lakerede låger i farven mørk petroleum. 

Badet får derved et fuldkomment design, hvor alt under 
vaskehøjde er mat, og alt over er blankt.

Spejlet er 120 cm bredt med indbygget LED-lys.
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