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Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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DITT LIV.
DITT 
KJØKKEN.
Du står nå på terskelen til ditt nye 
kjøkken. Du skal velge stil. Bestemme 
innredning. Finne praktiske løsninger 
som fungerer bra for deg. Derfor 
inviterer vi deg inn i vår kjøkken-
verden. Vi har dekket på med 
mange fristende kjøkken-, bad- 
og garderobeløsninger og 
håper at det finnes noe 
for enhver smak! 
God inspirasjon!
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HEADING SMART!
Lorem ipsum dolor sit amet, 

cu ius eros diceret, id graeco 
ceteros vel. Sed aliquid del-
eniti accommodare et, ius eu 
laoreet rationibus interesset, 
ius ad dico timeam diceret. 

His instructior i

BÆREKRAFT
OG MILJØ

BÆREKRAFTIG KJØKKEN FOR DEG OG NESTE GENERASJON

Er du også opptatt av at produktene du kjøper skal 
være så rene og miljøvennlige som mulig? Maten du 
spiser. Klærne du går med. Og boligen du bor i. 

Bærekraft er blitt et begrep som har høyeste prioritet 
hos oss i Norema. Som en del av Nobia, et av de 
største kjøkkenkonsernene i Europa, er vi dedikert 
til å følge interiørindustriens høyeste standarder for 
råvaretilgang, materialbruk, foredling, produksjon og 
transport. 

Tre er hovedkomponenten i Noremas kjøkken. 
Nytt treverk kommer alltid fra ansvarlig skogbruk hos 
sertifiserte produsenter. Alle plateprodukter, som 
sponplater og MDF, består av resirkulerte gjenbruks-
materialer, også dette i henhold til gjeldende klima- og 
miljøkrav.

For oss betyr bærekraft både å ta hensyn til klima og 
miljø, samt at produktene er holdbare år etter år. 

Oppgradering av bolig er en viktig investering, og for 
oss er det viktig at du opplever en varig kvalitet på 
kjøkkenet ditt. Hvis barna dine en gang vil overta barn-
domshjemmet, skal de også kunne glede seg over et 
solid og tidløst interiør som ikke har gått av moten. 

SVANEMERKET KJØKKEN
Svanemerkede produkter er ikke bare et 
gjennomtenkt valg for miljøet, de er også 
et smart valg fordi kjøkkenet tåler strenge 
funksjons- og kvalitetskrav. Bærekraft handler også 
om å kunne leve klimasmart på kjøkkenet ditt, derfor 
designer vi produkter som letter kildesortering og som 
reduserer matsvinn – alt for at du skal føle at du gjør 
en innsats – hver dag.

Norema har et stort utvalg av svanemerkede kjøkken 
som oppfyller strenge krav til miljø, helse, kvalitet og 
funksjon.
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SERVICE. Vi vet at du forventer god service, og vi har 
som mål å være best på dette, fra ditt første møte med 
oss, til oppfølging i etterkant av kjøp. Vi hjelper deg 
selvsagt også med montering dersom du ønsker det.

Norema ønsker å hjelpe deg på veien slik at prosessen med å 
velge kjøkken skal bli så enkel som mulig. Drøm deg bort og 
hent inspirasjon fra våre bilder, før du bestiller time hos en av våre 
selgere – enten i butikk eller hjemme hos deg selv. 
Se side 92-93 (avtal kjøkkenpraten nå).

I kapittelet ”Planlegg” finner du nyttig informasjon og verktøy som 
hjelper deg på riktig vei i prosessen med nytt kjøkken. Her får du 
hjelp med områder det kan være lurt å være litt forberedt på i 
forkant av møtet med en av våre interiørselgere.

Når kjøkkenet ankommer, har du enten valgt at dette skal monteres 
av Noremas montører eller at dette er noe du ønsker å gjøre selv. 
Om du velger å gjøre det selv, så leveres Noremas skap fra 
Home collection ferdig sammensatt med fronter påmontert.

FERDIGE SKAP. Vi leverer alltid ferdig sammensatte 
skap fra butikk. Dette sikrer at skapene er riktig og 
sikkert montert, og man unngår løse og uoversiktlige 
elementer (kun et utvalg av høyskap leveres flatpakket,  

          gjelder ikke alle).

FULL FLEX. Hos Norema får du skapløsninger 
til alle rom. Praktisk betyr dette at hvis du velger 
samme fronttype i alle rom, får boligen din et unikt 
og helhetlig uttrykk. 

Som leverandør av kjøkken, bad og garderobe til 
det norske folk gjennom 76 år, har vi lært mye om 
hva forbrukerne legger vekt på: God kvalitet. 
Skandinavisk livsstil. Gjennomførte innrednings-
løsninger. Trygge og gode garantier. 
Og en service du kun kan få hos erfarne fagfolk.

WHAT’S IN IT 
FOR ME?
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DESIGN AKSE
– EN NATURLIG INSPIRASJON
Naturens former og materialer har vært inspirasjonskilde til 
vår nye modellserie Design Akse.
Design Akse gir kjøkkenet ro og en naturlig varme – et tidløst 
samlingspunkt i en travel hverdag. Linjene er slanke og rolige. 
Materialene er rene og enkle.

Design Akse åpner for mange gode kombinasjonsmuligheter. 
Eikefrontene og innrammingen gir kjøkkenet et vakkert preg 
av møbelkvalitet og godt håndverk. Kombinerer du dette med 
vitrineskap og åpne hyller, tilfører du lys og letthet. Glasset i 
vitrinedørene fra Design Akse har en subtil bølgestruktur 
- lett som krusninger på vannet. 

Opplev Design Akse på de neste sidene og bli inspirert.
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DESIGN AKSE
Den skandinaviske designtradisjonen handler om 
det enkle, naturlige og funksjonelle. Opplevelsen av 
disse kvalitetene er både innbydende og uformell. 
På bildet er eikefrontene fra Design Akse kombinert 
med malte fronter fra Areal-serien. 
Med den Svanemerkede benkeplaten 
Delaware Stein kompletteres det naturlige 
uttrykket og den duse fargepaletten. 
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Avbildet modell: Design Akse / Areal beige
Front: Brunbeiset eik finér / malt MDF, 19 m
Benk: Laminat 652 Delaware stein
Grep: Akse i brunbeiset eik Design Akse i kombinasjon med Areal beige.    

Veggfarge: S4005-G50Y • Håndtak: Akse i brunbeiset eik • Benkeplate: Delaware stein  
Gulv: Varmgrå flis



Design Akse i kombinasjon med Areal mellomgrå.  
Veggfarge: Jotun Tåkedis • Benkeplate: Lys Betong • Anbefalt Gulv: Mørk eik

Design Akse i kombinasjon med Areal Hvit.  
Veggfarge: Jotun Gentle Whisper • Grep: Akse i brunbeiset eik • Benkeplate: Corestone Mild Marmor • Gulv: Lyst eikegulv
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Det naturlige i Design Akse er perfekt å kombinere 
med malte fronter. Variasjon i fronter, farger og 
materialer gir et unikt og personlig preg. 
Her har vi satt sammen flere gode material-
collager som du kan la deg inspirere 
av på veien til ditt nye kjøkken.

LA DEG
INSPIRERE

Design Akse i kombinasjon med Areal Grønn.  
Veggfarge: S7005-G50Y Benkeplate: Hvit Rå Betong • Knott: Punkt Krom • Anbefalt gulv: Gyldenbrun eikeparkett

Design Akse i kombinasjon med Areal mørk blå. 
Veggfarge: Jotun Kalk • Håndtak: Akse i brunbeiset eik/Sopran antikkbrunt • Benkeplate: Rå Betong/Jordbrun Eik • Gulv: Mørk eikeparkett
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DESIGN AKSE
Velkommen til en kulinarisk og urban kjøkkenopplevelse! 
Her ser du Design Akse i kombinasjon med Areal 
mørk grå, og sammen med de åpne og funksjonelle 
vegghyllene fra Design Akse gjør det kjøkkenet 
dynamisk og levende. Ved å velge ton-i-ton mørke 
farger får kjøkkenet også et tøft og eksotisk, 
men samtidig rolig uttrykk. Akse vitrineskap 
med bølget glass tilfører kjøkkenet en 
elegant touch.

Avbildet modell: Design Akse / Areal mørk grå
Front: Brunbeiset eik finér / malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 637 Skifer
Grep: Minimal sort matt, lengde 188 mm

Design Akse i kombinasjon med Areal mørk grå. 
Veggfarge: S5502-B • Vitrinedør: Design Akse • Benkeplate: Slate Stone 
Håndtak: Minimal • Forslag gulv: Hvitpigmentert eik
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TONITON
Det unike Toniton konseptet er et utvalg av seks 
unike fargepaletter utviklet av en av verdens 
fremste kolorister, Tekla Severin. Velger du 
et Toniton-kjøkken kan du få detaljer som 
blandebatteri, ventilator, komfyr og benke-
plate fargesatt i den paletten som kler 
din personlighet. Mer informasjon 
finner du i vår egen Toniton-
brosjyre og på norema.no 

Toniton konseptet inkluderer også badet. Kombiner 
gjerne baderomsinnredningen med fliser, dusjvegg, 
dusj- og blandebatteri i matchende farge, slik som vist 
her.

Utvalget av Toniton knotter og håndtak i 6 ulike farger 
ser du på s. 131, og kjøkkenkraner ser du på s. 141.
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Trapes i sort eik er mørk og eksotisk, spicy 
og sanselig. I et kjøkkenmiljø som dette 
er det helt naturlig å fremkalle franske 
gourmetfølelser. Chataubriand. Coq-au-vin. 
Bouillabaisse. Boef Bourgignon. 
Og en god bordeaux.

TRAPES

Avbildet modell: Trapes sort eik
Front: Sortbeiset eik, 19 mm
Benk: Laminat 597 Sort skimmer
Grep: Sopran børstet antrasitt, 200 mm
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Avbildet modell: Trapes Ask
Front: Finert ask, 19 mm
Benk: Corestone 807 Mild marmor, 30 mm
Grep: Loop natur lær/krom

TRAPES
Fins det noe deiligere enn å starte dagen 
i et smilende morgenkjøkken som er varmt 
og innbydende og mildt i humøret?
Med Trapes ask får du et vennlig 
kompiskjøkken som lyser opp hverdagen 
og får frem det beste i deg. Selv opp-
vasken går lett på dette kjøkkenet.



- 
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Avbildet modell: Areal klassisk hvit
Front: Hvit malt MDF, 19 mm
Benk: Ask brunkjerne med hvit hardvoksolje
Grep: Minimal stål, lengde 24 mm

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

SMART!
Kun fantasien, og ikke 

plassen, setter grenser for 
utfoldelsen på kjøkkenet ditt. 
En flyttbar benkemodul gir 

deg et multifunksjonelt 
møbel, som du kan rotere 

i kjøkkenet etter 
behov. 

Det er en kunst å være chef på liten plass. 
Noremas innredningsløsninger er så 
fleksible og tilpasningsvennlige at du får 
tilgang til mye arbeidsflate på lite gulvareal. 
Med en kjøkkenøy på hjul kan du flekse 
mellom vinkelkjøkken, u-formet kjøkken
eller  flyttbar anretingsdisk. 

AREAL
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Areal er et begrep for flatemål eller størrelse. 
Noremakjøkkenet Areal har fått sitt navn 
nettopp fordi dette er en modell som gjør 
det mulig å bygge romslige og innholdsrike 
innredningsløsninger på begrenset plass, 
uten at kjøkkenet virker ruvende.

Avbildet modell: Areal beige
Front: Beige malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 643 Modella marmor
Grep: Duett messing, cc 128 mm

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

AREAL
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AREAL
Er du tiltrukket av det eksotiske, vil Areal 
Mellomgrå være et godt utgangspunkt 
for et spicy kjøkken! Med hengende 
urtekvaster og kryddercollage i en åpen 
benkereol på hjul skaper du en organisk 
atmosfære mot vegger og benkeplater 
i svart.  

Avbildet modell: Areal mellomgrå
Front: Mellomgrå malt MDF, 19 mm
Benk: Heltre eik sort 
Grep: Tip-on døråpner

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå
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FAGER
Ikke noe sted er det vel mer aktuelt å heie på 
det grønne skiftet, enn på ditt eget kjøkken. 
Olivengrønne fronter i lavmælt shakerstil 
og høye glassvitrine overskap med klassisk 
sprossedesign tilfører kjøkkenet ditt et herlig, 
lunt miljø fylt av saftig sommer. 

Avbildet modell: Fager grønn
Front: Grønn malt MDF, 19 mm
Benk: Heltre valnøtt 
Grep: Grønn marmorknott

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå
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FAGER
Fager er et kjøkken med et klassisk og 
vakkert uttrykk. Kjøkkenet på bildet gir 
assosiasjoner til sommerferie på landet 
og en enkel, smakfull livsstil. Den lange 
benkeseksjonen med åpen hylle og 
knaggrekke gjør kjøkkenet innbydende 
og luftig. Her er Fager vist i en 
mørk blå farge.

Avbildet modell: Fager mørk blå
Front: Mørk blå malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 619 Marmor
Grep: Duett krom, cc 128 mm

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå
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Avbildet modell: Fager klassisk hvit
Front: Hvitmalt MDF, freste profiler, 19 mm
Benk: Heltre sort eik
Grep: Punkt messing knott

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå,  
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

FAGER
Et kjøkken som virkelig lever opp til navnet 
sitt. Med enkle, tradisjonsrike speilfronter 
har Fager et utseende som stråler av 
klassisk ynde og eleganse. Vakre art 
nouveau-inspirerte vitrinedører med stor- 
og smårutet sprossemønster er 
kronen på verket. 
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KVADRAT
Keep it simple! Kvadrat sort eik er tidløst, 
urbant og ungt. De utfallende dørene med 
eikestruktur gir kjøkkenet et stramt og ærlig 
uttrykk, uten overflødige detaljer. I dette 
kjøkkenet er det en fin kontrast mellom det 
sorte og det hvite, i kombinasjon med 
naturlige materialer i møblene. 
Hvis du liker det rene, ryddige og 
funksjonelle, er Kvadrat sort eik 
et godt valg. 

Avbildet modell: Kvadrat sort eik
Front: Sort eik MFC, 19 mm  
Benk: Laminat 638 Kandia marmor 
Grep: Tip-on døråpner
Fargevalg: Hvit, lys alm, trøffelgrå eik, brun eik, sort eik 
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KVADRAT
Kunstinteressert? Kvadrat må jo være 
en grafikers drøm! Med denne modellen 
bygger du et kjøkken som er velorganisert 
og linjerent med et tydelig formspråk. 
Og med bruk av moderne materialer, 
som kompaktlaminat. Helt i tråd med 
minimalistiske idealer. Ingen unødige 
detaljer. Bare funksjonell estetikk.

Avbildet modell: Kvadrat trøffelgrå eik
Front: Trøffelgrå eik MFC, 16 mm
Benk: Kompaktlaminat sort med sort kjerne 602H 
Grep: Minimal sort matt, lengde 188 mm

Fargevalg: Hvit, lys alm, trøffelgrå eik, brun eik, sort eik 



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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Avbildet modell: Kvadrat klassisk hvit
Front: Hvit MFC, 16 mm
Benk: Corestone 807 Mild marmor
Grep: Tip-on døråpner

Fargevalg: Hvit, lys alm, trøffelgrå eik, brun eik, sort eik

  

KVADRAT
Igjen et svært prisgunstig kjøkken fra Norema: 
Kvadrat hvit med slette, rengjøringsvennlige 
fronter i melamin. Og en ekte ”kameleonmodell” 
som kan tilpasses omgivelsene i det uende-
lige. En barløsning fungerer både som 
avlastnings-bord og minikontor.



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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KUBE
Når et eikekjøkken behandles med sort beis, 
oppstår det en helt spesiell effekt. 
Kube Sort er kjøkkenet for deg som følger 
trendene og dyrker en urban livsstil. 
Lysspillet i eikens overflateporer gir en 
grafittlignende silkeglans, nærmest 
en slags metallicfeeling. 
And nothing else matters…

Avbildet modell: Kube sort eik
Front: Sortbeiset eik, 19 mm
Benk: Laminat 542 Grå metall
Grep: Piano stål, 192 mm

Fargevalg: Eik, sort eik
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Avbildet modell: Pluss mørk grå
Front: Mørk grå MFC, 16 mm
Benk: Silestone Kensho (kjøkken) 
+ heltre hvitoljet bjørk på spiseplassen
Grep: Minimal sort matt, lengde 24 mm  

Hvorfor må kjøkkeninnredningen spise av 
gulvplassen i rommet? Og hva med 
kjøkkenbenken innfelt i en veggnisje? 
Da får du ditt eget «Hole in the wall»! 
(Amerikansk urban slang for et bittelite, 
utsøkt kulinarisk spisested som bare 
stamgjestene kjenner til).

PLUSS
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FORMAT

Avbildet modell: Format mørk grå
Front: Mørk grå malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 641 Hvit rå betong
Grep: Duett krom, cc 128 mm

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

Format er et godt valg dersom du skal 
innrede et stort kjøkken og liker et klassisk 
og moderne uttrykk. Frontene har et enkelt, 
håndverksmessig uttrykk og skaper en 
fin rytme når du kombinerer de brede og
de smalere modulene. Drømmer du om en 
ekstra bred koketopp finner du skuffe-
modulen som passer i Format.
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Avbildet modell: Format klassisk hvit
Front: Hvitmalt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 653 Sort granitt
Grep: Loop sort lær/krom

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

FORMAT
Kjøkkenklassiker i moderne design. Frontene har 
ramtre og slett fylling, en elegant kombinasjon av 
tradisjonell kjøkkendesign og en moderne touch. 
Format-serien byr på en stil som er nett og diskret, 
landlig og litt shakeraktig. Prikken over i-en er 
vårt hjørneskap ”BistroPantry” – et moderne 
spiskammer. En annen smart løsning er 
hjørneseksjonen med heisfunksjon 
nedfelt i benken! Les mer 
om den på s. 123. 
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Avbildet modell: Format lys grå
Front: Lys grå malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 615 Askegrå matt med sort eik kantlist
Grep: Solid stål 

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå

PSSST:
Horfor ikke ta begrepet 
etasjeseng noen trinn 

videre og innrede kjøkkenet 
med «etasjeskap»?! 

Stig til værs og hent enkelt 
ned ingredienser fra 

øverste hylle.

Klassisk shakerstil, designet for effektive, 
urbane kjøkkenløsninger. Ypperlig i boliger 
med begrenset plass. Separat kjøkkenøy er 
et genialt grep i «hjemmekontorets tidsalder»! 
Du får økt arbeidsflate for matlaging – 
og en skreddersydd plass for notater,
PC og deg selv.. 

FORMAT
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EDEL
Vinkelkjøkken med store benkeflater 
og rikelig med skap- og skuffeplass. 
Kjøkkenøy for avlastning og effektiv 
plassutnyttelse. Rause overskap 
og vitrine med glassdører i klassisk 
sprosseutførelse. Mangler ingenting 
her! Du kan til og med få ditt eget 
oppskrift- og chefbibliotek i hjørnet! 

Avbildet modell: Edel mørk blå
Front: Fyllingsdør, mørk blå malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 638 Kandia marmor
Grep: Oval stål knotter

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå
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EDEL
Er du fjellrype? Liker du friske turer i 
fjellheimen, og komme hjem til en lun hytte 
med et kjøkken som er rigget for å hjelpe 
deg å tilberede de deiligste matretter? 
Noremas modeller kan absolutt tilpasses 
det moderne hytteliv. For eksempel Edel, 
som med sine romantiske fyllingsdører, 
kler hyttemiljøer i landlig, rustikk stil. 

Avbildet modell: Edel mørk grå eik
Front: Fyllingsdør i mørk grå eik, 19 mm
Benk: Laminat 599 Delano eik
Grep: Oval stål knotter + Tradisjon stål håndtak

Fargevalg: Eik og mørk grå eik



Avbildet modell: Edel beige
Front: Fyllingsdør, beige malt MDF, 19 mm
Benk: Laminat 637 Skifer
Grep: Pan knott, sort støpejern

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lys grå, mellomgrå,  
mørk grå, lingrønn, grønn, mørk blå
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EDEL
Velkommen til det utvidede kjøkkenbegrep. 
Edel er en modellserie som innbyr til å 
bygge en stor og flerfunksjonell innredning. 
Med en barløsning foran vinduet. Med høye 
glassvitriner for finere dekketøy. Sentralt 
plassert kjøkkenøy med sosial minglebenk. 
Og benkeplass i metervis. Lucky you.



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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JELØY
Liker du den nye trenden med kjøkken uten 
overskap? Norema har et kjempeutvalg av 
oppbevaringsløsninger for underskap, som gjør 
at du aldri vil savne å stå på tå eller krakk for 
å hente serviset, kaffekrukka, blenderen eller 
eggeglassene. Til gjengjeld får du et opp-
stemt jippi-kjøkken som er luftig og fluffy. 
Jeløy hvit, med sine slette fronter,
 er med på å understreke det.

Avbildet modell: Jeløy klassisk hvit
Front: Hvitmalt MFC, 16 mm
Benk: Laminat 600 Grå betong
Grep: Fiolin eik, 32 mm



Avbildet modell: Parallell mellomgrå
Front: Mellomgrå malt MDF med innfreste grep, 19 mm
Benk: Laminat 635 Klassisk hvit

Fargevalg: Klassisk hvit og mellomgrå
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PARALLELL
Du skal kanskje innrede et kompakt hjem? 
Mindre boliger er jo en trend nå, særlig i byene. 
Da vil du ha et kjøkken som er funksjonelt og 
renholdsvennlig. Med en effektiv plassutnyttelse
kan også én helhetlig benkeløsning være 
nok til å dekke hele kjøkkenbehovet ditt. 
Slik som denne!

SMART!
Har du litt vegg eller en 

skapside til overs, så passer 
våre redskapssider i malt 

utførelse perfekt til småting du 
trenger for hånden på kjøkkenet. 

Smart! Og dekorativt! 
Les mer på s. 122
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PARALLELL

Avbildet modell: Parallell klassisk hvit
Front: Hvitmalt MDF med innfreste grep, 19 mm
Benk: Laminat 653 Sort granitt

Fargevalg: Klassisk hvit og mellomgrå

Bor det en liten designfreak i deg? Når du skal 
innrede hjemmet ditt, tenker du form, linjer og 
proporsjon? Du vil elske en modell som Parallell, 
med slette fronter og innfreste grep. 
Et mer linjerent og stilsikkert kjøkkendesign 
må du lete lenge etter. Her vist som kompakt 
helveggsløsning bygd rundt en innbydende 
nisjebasert arbeidssone.



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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Avbildet modell: Aspekt klassisk hvit
Front: Malt MDF, 16 mm
Benk: Klassisk hvit kompaktlaminat 
med hvit kjerne 003H
Grep: Minimal klassisk hvit, lengde 188 mm

.

ASPEKT
Less is more! Med denne enkle, stilrene 
og prisgunstige kjøkkenmodellen kan du 
skape mye deilig kjøkken for pengene. 
Aspekt har hvitmalte glatte fronter i ren 
og presis design. En slik formgivning 
er svært lett å tilpasse alle bolig-
typer og romløsninger. 

SMART!
Vårt IQ-hyllesystem 

for vegg og benk hjelper 
deg å holde en dekorativ 
orden på sakene! Mange 
kombinasjonsmuligheter! 

Veldig smart!
Se også s.122
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TIPS!
Planlegg med nok opp-

bevaringsplass til tørrvarer. 
Den beste oppbevarings-
metoden for matvarer er

 skuffer eller høyskap med 
innvendig skuff.  

TIME
Prisgunstig modell med masse sjarm. 
Skuffefronter og skapdører har innfreste
profileringer i speildør-look. Lett å 
innrede store romløsninger med et 
elegant resultat. Et raust og gavmildt 
kjøkken som byr på seg selv.

Avbildet modell: Time klassisk hvit 
Front: Hvitmalt MDF 16 mm,  med innfreste spor
Benk: Nero assoluto steinplate
Grep: Marmorknott 

Fargevalg: Klassisk hvit og mellomgrå
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SYSTEM
System fremstår som et delikat og pyntelig 
staskjøkken i ren og lekker design. Joda, det 
også. Men denne modellens store fortrinn ligger 
i de robuste frontene i høytrykkslaminat, som 
er markedets mest slitesterke materiale for 
kjøkkeninnredning. Tåler godt slag 
og støt. Suveren vaskbarhet. Et virkelig 
brukskjøkken for den aktive familie. 

Avbildet modell: System hvit
Front: Klassisk hvit høytrykkslaminat, 16 mm
Benk: Laminat 635 Klassisk hvit
Grep: Piano stål, 448 mm og Tip-on

Fargevalg: Klassisk hvit (16 mm front)
klassisk hvit m/eikekant, sort m/eikekant (19 mm front)



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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SYSTEM
Er dere en stor familie med mye trafikk 
på kjøkkenet? Viltre unger i søle- og 
klinealderen? Høytrykkslaminat med 
“anti-fingerprint” er tingen! 
Avsetter ikke fingermerker eller riper. 
Tåler utrolig mye. Meget lettstelt 
og renholdsvennlig. 

Avbildet modell: System sort m/eikekant
Front: Sort høytrykkslaminat, 19 mm, med faset eikekant
Benk: Heltre eik
Grep: Fiolin eik, 160 mm og Tip-on

Fargevalg: Klassisk hvit (16 mm front), 
klassisk hvit m/eikekant, sort m/eikekant (19 mm front)

WHY NOT?
Vær litt leken! Et kjøkken 

trenger ikke å være straight. 
Lek deg med vinkler og 

framspring. Og kombiner 
gjerne farger og materialer. 

Få ditt unike kjøkken!
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KAFFEMASKIN
Ta opp konkurransen med espressobaren på hjørnet! 
Vi leverer innebygde kaffemaskiner med en fantastisk 
kvalitet og smak – enten du foretrekker en dobbelt 
latte, eller bare skal ha en kopp svart kaffe. Fyll på 
kaffebønner, og maskinen maler selv kaffen til riktig 
grad, porsjonerer ut, tømmer og renser seg auto-
matisk. Vi har kaffemaskiner som kan tilkobles vann, 
så du slipper å fylle på, og maskiner som bruker det 
patenterte Nespressosystemet med ferdig pors-
jonerte kapsler med kaffe. Renslig og pålitelig.

KJØLELØSNINGER
Det finnes i dag mange spennende kjøleløsninger 
i markedet utover de tradisjonelle kjøleskapene. 
Ved å velge kjøleskuff fremfor kjøleskap oppbevarer 
du kjølevarene i skuffer og du får god oversikt over 
alle matvarene – og du får større arbeidsflater i 
kjøkkenet. Trenger du stor lagringsplass for kjølevarer 
kan kjølehjørne være noe for deg. 

VINSKAP
Er du interessert i vin men mangler vinkjeller? 
Et vinskap sørger for best mulig oppbevaring av 
dyre dråper, med jevn og riktig temperatur. Du får 
vinskap både for innbygging under benken og som 
høyskap, med kapasitet fra 30 til 100 flasker. Skal 
du oppbevare både hvit og rød vin, kan vi levere 
vinskap med ulike temperatursoner. Og hvis du har 
et langsiktig perspektiv på samlingen din, leverer vi 
også sotede dører for å hindre UV-stråler i å skade 
vinen over tid.

VENTILATOR
Velger du en billig ventilator blir du neppe helt for-
nøyd. Det er viktig å sørge for at utsugingskapasitet-
en er god nok, og at støynivået ikke blir plagsomt. 
Spør oss gjerne om råd. Vi har en stor bredde å 
velge i – fra usynlige modeller som er bygget inn i 
overskapet, til futuristiske modeller, eller ventilator 
med selvregulerende hastighet.

KOKKENS 
DRØM

INDUKSJON
Rask varm. Rask kald. Med induksjon oppstår 
varmen direkte i kasserollen ved hjelp av magnetiske 
bølger, og alle kasseroller med magnetisk bunn 
(jern/stål) fungerer på en induksjonstopp. Regulering 
av varmen skjer lynraskt – til og med raskere og mer 
energieffektivt enn gass, og det er enkelt å finjustere 
varmen til akkurat riktig temperatur. Selve kokeplaten 
har vesentlig lavere overflatetemperatur, og derfor vil 
maten heller aldri brenne seg fast på platen. Derfor 
er induksjon også noe av det tryggeste du kan velge!

DAMP
Gjør som profesjonelle kokker, bruk damp til 
matlaging, baking og oppvarming. All mat – både 
kjøtt, fisk og grønnsaker – bevarer smaken og 
saftigheten på en suveren måte, og dampovnen er 
en sann fryd å bruke både for hobbykokker og for 
de som bare vil lage mat på en enkel måte. Du vil 
bli like imponert over resultatet som dine gjester.

PYROLYSE
Lei av å skure ovnen innvendig med gryteskrubb og 
”vidundermidler” som lover å fjerne fastbrent fett 
og gamle matrester? Med en pyrolyse-ovn kan du 
glemme alt dette – denne ovnen renser seg selv. 
Pyrolysefunksjonen varmer ovnen opp til ca 500 
grader, og alle matrester blir til aske. Deretter tørker 
du bort støvet som blir igjen med en fuktig klut, og 
ovnen ser nesten ubrukt ut. Genialt og verdt hver en 
krone!

De fleste av våre kunder 
velger integrerte hvitevarer 
når de kjøper nytt kjøkken. 
Det gir kjøkkenet et flott 
helhetsinntrykk, og er den 
mest hygieniske løsningen. 
Noen hvitevarer, som opp-
vaskmaskin og kjøl/frys kan 
endatil skjules fullstendig 
bak en kjøkkenfront, og blir 
dermed ”usynlig” i ditt nye 
kjøkken. 

Når du kjøper hvitevarer 
hos oss, sørger vi for at alt 
kommer på plass og blir 
integrert av våre montører.
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FULL FLEX
Noremas kjøkkenskap finnes i mange 
ulike høyder, bredder og dybder, og 
brukes til å skreddersy store og små 
kjøkkenløsninger. Men har du tenkt 
på at disse skapene kan brukes 
flere steder i boligen også? 
Vi kaller det Full Flex!

Hva kan du gjøre med en 
potet? Koke, steke, grille, 
lage grateng, kroketter 
eller potetmos. Noremas 
kjøkkensystem er akkurat 

som poteten – superanvendelig, og kan til-
passes alle møbleringsbehov. Du kan bruke 
det til å bygge faste innredninger over hele 
huset. 

Hvorfor ikke bytte ut alle de løse skapene, 
kommodene, skjenkene, tv-benkene, skrive-
bordene, reolene og alt det andre som du 
må skyve, dra og flytte på under rengjøring. 
Erstatt dem med fastmonterte innredninger 
som gjør akkurat samme nytten. Det er mye 
mer praktisk, og faktisk også vel så stilig. 

Og du som skal innrede nytt hus – tenk på 
hva du sparer ved å satse på ett helhetlig 
innredningskonsept i stedet for alle ”løsøre-
kjøpene” av møbler i diverse stilarter. 
Det eneste du ikke kan bygge med Noremas 
Full Flex, er stoler!
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Har du begrenset plass, gjelder det å utnytte hver lille kvadratmeter. 
Trenger hele kjøkkenet å ”stå framme” hele tiden? Slett ikke. 
Hva med en kjøkkenbenk du kan rulle ut og inn? Framme når du 
trenger det. Borte når du trenger plassen til partygulv. Genialt! 

Eller hva med integrert musikkanlegg? Kompakte oppbevarings-
løsninger? Opphengssystem for mange formål? Norema har 
flere smarte og plassbesparende produkter, for oppbevaring og 
organisering av alt utstyr på kjøkkenet. Se mer på s. 112 og utover. 

IQ-KJØKKENET
Hvordan kan du bo smart på liten plass? 
Noen kaller det ”living in a box”. 
Eller ”compact living”. Vi kaller det 
IQ-kjøkken, fordi systemet består av 
kreative innredningsløsninger som 
gir ekstremt god plassutnyttelse 
selv i en trangbodd leilighet.  
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DITT LIV.
DIN ORDEN.
Hører du til de som ikke kan fordra klær som 
flyter rundt i hele huset? Norema har løsningene 
for deg som setter pris på ryddige omgivelser. 
Vårt sortiment omfatter også komplette 
innredninger for soverom, garderobe 
og vaskerom. Alt tøyet for hele familien 
har sine faste plasser i skuffer 
og skap. Mye triveligere! 
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PARALLELL
På hotell kan dere overnatte på et dobbeltrom. 
Eller leie en suite. Slik er det hjemme også. 
Har dere god plass - hvorfor ikke tilføre sove-
værelset en ekstra komfortdimensjon? 
Fullsize garderobeinnredning med plass til 
hele klesbeholdningen. Sittebenk med ekstra 
oppbevaringsrom. Noremas møbelsystem 
åpner for skreddersydde innrednings-
løsninger. Unn dere litt luksus!

Avbildet modell: Parallell mellomgrå
Front: Mellomgrå malt MDF med innfreste grep
Benk: Heltre ask brunkjerne hvitoljet, og 
skuffefronter i Areal mellomgrå.

Fargevalg Parallell: Klassisk hvit og mellomgrå

VISSTE 
DU...

... at alle våre kjøkken-
modeller kan du også få 

som garderobe. 
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Avbildet modell: Pluss mørk grå     
Front: Mørk grå MFC, 16 mm
Benk: Laminat 542 Grå metall
Grep: Punkt stål 

PLUSS
Kjøkken og vaskerom har mange likheter, 
som handler om effektiv håndtering, 
sortering og oppbevaring av ting som 
skal rengjøres og klargjøres for ny bruk. 
Da kommer raus benke- og hylleplass og 
et godt skapvolum virkelig til nytte.

EDEL
Herlig plassrik garderobeseksjon på soverommet. 
Eller en fullsize oppbevaringsløsning i entréen. 
Basert på Noremas velprøvde modulkonsept for 
kjøkken, tilbyr vi et stort program av skap- og 
skuffeløsninger til garderobeformål. God og 
praktisk innredning betyr: «Ute av syne, 
men allikevel slippe å lete». 

Avbildet modell: Edel klassisk hvit
Front: Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Grep: Oval stål

Fargevalg: Klassisk hvit, beige, lingrønn, 
grønn, lys grå, mellomgrå, mørk grå, mørk blå

[ 8 1 ]
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ASPEKT

 

DITT LIV.
DITT BAD.
Lite bad? Stort bad? Enslig? Stor familie? 
Med Noremas baderomssortiment har du alle 
muligheter. Praktisk og delikat kompaktbad. 
Eller storslagent relaxroom. 
Resultatet bestemmes bare av din egen 
fantasi, dine egne behov, og plassen 
du har til rådighet. Våre innrednings-
konsulenter hjelper deg gjerne 
å finne den beste løsningen.
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VANILJE
Få naturen inn på badet! Vanilje lys, med sine 
slette, renholdsvennlige fronter i lys trestruktur, 
minner om lyse varme sommermorgener 
med duggfriskt gress og solstråler gjennom 
trekronene.

Avbildet modell: Vanilje lys   
Front: MFC m/lyst tremønster, 16 mm
Benk: Laminat klassisk hvit matt 647, 
duo (laminat på over- og undersiden)
Servant: Porselensservant for montering på benk
Grep: Minimal stål, lengde 24 mm
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ORKIDÉ
Hva synes du er de viktigste stikkordene for 
baderomsinnredning? Delikat? Lettstelt? 
Renholdsvennlig? Oppbevaringsplass? 
Orkidé er en modell som scorer fullt på alle 
punkter. Her får du et bad for behagelig 
egenpleie og nytelse. Rett og slett 
et kosebad!

Avbildet modell: Orkidé lys grå   
Front: Lys grå malt MDF
Benk: Heldekkende servant
Grep: Solliden sort knott
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Avbildet modell: Orkidé hvit  
Front: Hvit malt MDF, 16 mm
Benk: Nero assoluto steinplate
Servant: 60 cm heldekkende  
Marmite servant
Grep:  Marmorknott

ORKIDÉ
Nyheten Orkidé i klassisk hvitt må vel 
være noe for alle som er morratrøtte! 
Hvitt gir et kraftsignal som booster energi 
og piffer opp dagsformen. Om du har 
badebelysning som kan dimmes, 
blir fargen dempet og beroligende 
før du  går til sengs.
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LOTUS
Eller Morgenfugl? Lyse farger virker 
oppkvikkende og gjør deg pigg. 
Lotus Hvit gir deg en duggfrisk start på 
dagen. Egentlig burde du hatt to bad. 
 Ett kveldsbad. Og ett morgenbad.

STRÅ
Er du Natteravn? Mørke farger dimmer 
ned spenningen i kroppen, virker 
avslappende og hjelper deg å finne 
roen før du kryper til køys. 
Strå i mørkebrun eikestruktur 
dufter av hvile og velvære.

Avbildet modell: Strå brun eik struktur
Front: 16 mm MFC m/eikestruktur
Servant: Heldekkende servant
Grep: Sopran antikkbrun 200 mm,
samt Tip-on åpning på dørene

Avbildet modell: Lotus klassisk hvit  
Front: MFC hvit, 16 mm
Benk: Heldekkende servant
Grep:  Piano stål, 128 mm
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– HVA ER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG?
Skal vi stole på øynene og entusiasmen til våre nye 
kunder, så er det helt opplagt. Det beste med å få seg 
nytt kjøkken, er å finne frem til drømmekjøkkenet! Hver 
dag opplever vi i Norema å få besøk av kunder med 
katalogen under armen og forventning i blikket. Nå har 
de endelig bestemt seg, nå skal det bli nytt kjøkken. 

Men veien frem til din kjøkkendrøm innebærer også 
mange valg, og noen av disse kan det være lurt å 
forberede seg litt på i for kant. Det viktigste er selvsagt 
å orientere seg om utvalget som finnes - finne frontene 
du har lyst på, benkeplaten du har drømt om og hånd-
takene som setter prikken over i’en. 
Hver dag er vi med å realisere våre kunders drømmer, 
og hjelper dem å finne frem til det mest optimale 
kjøkkenet ut fra de behov de har – og vi må innrømme 
– dette er også den fasen i kjøkkenprosessen vi har 

størst glede av. Det utfordrer oss og setter krav til at vi 
setter oss inn i behovene til den enkelte.  Sakte men 
sikkert blir kundens drøm virkeliggjort i former og farger 
tilpasset hver enkelt kundes unike hjem.

Denne fasen, i veien til nytt kjøkken, omtaler vi i 
Norema som valgfasen. Det er her du plukker og velger 
fra vårt sortiment for å skape ditt fremtidige kjøkken. 
Men dette er også den fasen hvor alle spørsmålene 
kommer opp. Vi opplever ofte at når vi stiller kunden 
et spørsmål så er svaret: ”Jeg vet ikke helt, hva synes 
du?” 

Mange problemstillinger kan det være lurt å drøfte med  
en interiørselger som kan kjøkken, men mange spørs-
mål kan det også være lurt å ha en mening om før du 
kommer til butikken. 

SPØRSMÅL SOM HJELPER OSS Å 
TEGNE RIKTIG KJØKKEN FOR DEG:
• Hvor skal kjøkkenet stå? På hytta, i et hus, i en 

leilighet?
• Hvor stort er rommet? Ta gjerne med en skisse.
• Hvordan bruker du ditt kjøkken i dag?
• Hvor ofte, hvor mye og hvor avansert mat lager  

du på ditt kjøkken?
• Hvilke behov har du for oppbevaring?
• Er du mer opptatt av design eller tenker du mest 

på kjøkkenets funksjonalitet?
• Hva slags stil har du ellers i leiligheten/huset?
• Er kjøkkenet til en familie på 2 eller 5?
• Er kjøkkenet et sted hvor dere kun lager mat,  

eller ønsker dere rom for spiseplass?

Svarene på disse spørsmålene er gull verdt for oss når 
vi skal tegne kjøkkenet - kjøkkenet som passer best til 
ditt bruk, til dine behov og til ditt hjem.

Nå har vi lært mye om deg som kunde, og nå kommer 
vi til de  valgene der vår kompetanse og erfaring kan 
utnyttes best – til alle de konkrete detaljvalgene. 
Her kobler vi informasjonen vi nå har om deg og dine 
behov, til vår kunnskap og erfaring for å gi deg 
løsninger som passer akkurat deg.

• Har du lyst på nedfelt eller underlimt vask?
• Vask med avrenningsfelt?
• Hva med kranene, vil du ha de  

uttrekkbare eller ikke?
• Hva slags bestikkinnlegg ønsker du?
• Hva med benkeplaten? Vil du ha tre, laminat, 

stein, kompositt?
• Hva med belysning?
• Hva med ventilasjon? 

ESTETIKK OG FUNKSJONALITET 
GÅR HÅND I HÅND!
Den kanskje største fordelen med å kjøpe kjøkken 
av en spesialist som Norema er at vi kan hjelpe deg 
med alle disse valgene. Vi er godt trent i å forstå våre 
kunders krav og forventninger. Vi gjør dette hver eneste 
dag, vi trener på det og vi har lang erfaring. For enkelte 
kan denne fasen i prosessen virke avskrekkende, rett 
og slett fordi det er så mye å ta stilling til.

Hos Norema tar vi oss god tid til å snakke med deg 
under 4 øyne. Vi vet hvordan det er å være kunde og 
vi har sympati for alle valgene du må ta. I Norema er 
vi stolte av å selge kjøkken som er tilpasset deg som 
kunde og kjøkken skreddersydd for din stil og ditt hjem. 

Men å velge handler ikke bare om å ta beslutninger, 
det handler også om valgfrihet. Som en erfaren og 
kvalitetsorientert kjøkkenaktør er vi svært bevisste på 
å tilby et rikt sortiment av både fronter, benkeplater, 
knotter og håndtak. I tillegg er vi er stolte av å kunne 
levere hvitevarer fra markedets beste leverandører.

Hos Norema har du nok å velge mellom, men det beste 
av alt er at vi hjelper deg med alle valgene du skal ta. 
På denne måten unngår du forvirring og frustrasjon, og 
veien til nytt kjøkken blir enklere enn du hadde trodd. 
Slik beholder du forventningene i øynene hele veien fra 
drøm til virkelighet!

VI GLEDER OSS TIL Å 
HJELPE DEG MED DINE VALG!

”Hver dag er vi 
med på å realisere 

våre kunders 
drømmer, og hjelper 
dem til å finne frem til 

det mest optimale 
kjøkkenet ut fra hvilke 

behov de har”

VANSKELIG Å
VELGE?
IKKE HOS
OSS!
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ROLIG,
VI HJELPER DEG!
Bestem deg for modell, farge, omfang, 
utstyr og tilbehør. Og glem hele kjøkkenet! 
Så kan du bare glede deg til første 
gang du skal skru på komfyren.

Enkelte handlinger i livene våre er forbundet med 
større gladfølelse enn andre. Det kiler i mellomgulvet 
når du skal bytte bil. Du er  forventningsfull hvis du skal 
ut på en spennende ferietur. Og foran viktige familie-
begivenheter bobler lykkehormonene litt ekstra.

Det å gå til anskaffelse av nytt kjøkken hører også 
til de handlingene som pirrer forventningsgenet 
ekstra mye. Dette merker vi på kundene som besøk-
er våre butikker for å orientere seg i modellutvalget. 

Vi møter interesserte og nysgjerrige mennesker som 
ser frem til en etterlengtet fornyelse av hjemmets
 viktigste rom! Du vil oppleve det samme selv. Først 
gjennomgår du en lang tankeprosess som ender med 
et indre bilde av et flunkende nytt kjøkken. 

Og så kommer ideene. Planleggingen. Katalog-
kikkingen. Utstillingsbesøk. Drømmene. Bestemme seg 
for sin egen personlige kjøkkenløsning. Ta beslutningen! 
Og endelig - glede seg til …monteringen?

KLAR, FERDIG, KJØKKEN! 

SLAPP AV. NYT FORVENTNINGEN. 
MONTERINGEN KAN VI TA OSS AV.
Det har vist seg at modningsfasen foran en kjøkken-
investering ofte er tidkrevende for folk flest. Erfarings-
messig er prosessen veldig ambivalent. På den ene 
siden er kundene litt «høye» på forventningen om nytt 
kjøkken, slik som beskrevet over. Men vi har også 
registert at svært mange ser med en viss bekymring 
på sluttfasen, nemlig monteringen. 
Det er fullt forståelig. Montering av kjøkken innebærer 
utfordringer på mange områder. Derfor er det viktig 
at jobben utføres av erfarne fagfolk med tilgang til 
hensiktsmessig verktøy.  

INGEN SORGER, BARE GLEDER.
Alle forhold tatt i betraktning, er det en sikrere, raskere 
og faktisk også rimeligere løsning å overlate monter-
ingen til noen som har dette som profesjon. Dette har vi 
i Norema tatt konsekvensen av og tilbyr kundene 
våre en komplett pakkeløsning som omfatter 
alt fra måltagning, kvalitetssikring, stedlig 
tilpasning og ferdigmontering av hele 
kjøkkenet med alle hvitevarer på plass. 
Du får et bruksklart kjøkken, bare til å 
sette pizzaen rett i ovnen.  
Vi tar oss kort og godt av hele den 
vanskelige jobben. Når det gjelder 
teknisk installasjon, er det naturlig at du 
selv engasjerer lokale håndverkere som du 
kjenner godt, slik som rørlegger og elektriker.

Eller kanskje du heller straks vil innvie ditt nye kjøkken 
med en saftig lammegryte eller en helstekt ørret med 
avocadokrem og urtepoteter? Men den jobben må du 
gjøre selv! Det er jo det som er hele vitsen med nytt 
kjøkken fra Norema, nemlig gleden over et funksjonelt 
og deilig kjøkken som innbyr til å utfolde seg på kokke-
fronten. Ja, for heretter blir til og med matlagingen 
noe du bare ser frem til med begeistring!

To til tre dager; det er tiden det normalt tar fra vår montør starter monteringen og til ditt 
nye  kjøkken står bruksklart. Er det noe å lure på?

Lykken er å glede seg!

Har du tenkt på at 
den raskeste, sikreste, 

rimeligste og mest 
problemfrie måte å 

montere kjøkkenet ditt på, 
er å overlate jobben til 

erfarne, kvalifiserte
 proffer?
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DITT LIV.
DINE VALG.
Å velge kjøkken med utstyr og tilbehør er nesten 
som å velge partner. Hvilke hjelpemidler brukte du 
da du valgte han eller henne som du deler bord 
og seng med? Du brukte magefølelsen! 
Gjør det nå også. Slipp lystene løs. La deg 
sjarmere av smarte finesser. Forelsk deg i lekre 
detaljer. Du kommer til å få kjærlig omsorg 
og et godt samliv med Norema. 
Bla videre. Og nyt! 
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AREAL LINGRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-G10Y
PRISGRUPPE 4

[9 9 ]

OVERSIKT 
MODELLER.
Her finner du en oversikt over 
Norema’s kjøkkenmodeller. 
Våre kjøkken finnes i  8 prisgrupper, 
der gruppe 1 har lavest pris.

TIME KLASSISK HVIT
Profilfrest malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 3

TIME MELLOMGRÅ
Profilfrest malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 4

AREAL MØRK GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 4

AREAL MØRK BLÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 8005-R80B
PRISGRUPPE 4

AREAL GRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5005-G50Y
PRISGRUPPE 4

AREAL BEIGE
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-Y20R
PRISGRUPPE 4

AREAL LYS GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N
PRISGRUPPE 4

AREAL MELLOMGRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 4

ASPEKT KLASSISK HVIT
Malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 2

JELØY KLASSISK HVIT
Malt MFC, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 1

AREAL KLASSISK HVIT
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 3

EDEL KLASSISK HVIT
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 6

EDEL BEIGE
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-Y20R
PRISGRUPPE 7

EDEL LYS GRÅ
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N
PRISGRUPPE 7

EDEL MELLOMGRÅ
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 7

EDEL MØRK GRÅ
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 7

EDEL MØRK BLÅ
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 8005-R80B
PRISGRUPPE 7

EDEL EIK
Fyllingsdør heltre eik, 19 mm
PRISGRUPPE 8

EDEL MØRK GRÅ EIK
Fyllingsdør, mørk gråmalt eik, 
19 mm. Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 8

EDEL GRØNN
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5005-G50Y
PRISGRUPPE 7

EDEL LINGRØNN
Fyllingsdør, malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-G10Y
PRISGRUPPE 7
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FAGER LYS GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N
PRISGRUPPE 6

FAGER MELLOMGRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 6

FAGER MØRK GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 6

FAGER MØRK BLÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 8005-R80B
PRISGRUPPE 6

FAGER GRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5005-G50Y
PRISGRUPPE 6

FAGER LINGRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-G10Y
PRISGRUPPE 6

FAGER BEIGE
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-Y20R
PRISGRUPPE 6

FORMAT KLASSISK HVIT
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N 
PRISGRUPPE 4

FORMAT BEIGE
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-Y20R
PRISGRUPPE 5

FORMAT MØRK GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 5

FORMAT LYS GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N
PRISGRUPPE 5

FORMAT MØRK BLÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 8005-R80B
PRISGRUPPE 5

FORMAT MELLOMGRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 5

FORMAT LINGRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-G10Y
PRISGRUPPE 5

FORMAT GRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5005-G50Y 
PRISGRUPPE 5

FAGER KLASSISK HVIT
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 5

KUBE EIK
Heltre eik med smal ramme, 
finért speil, 19 mm
PRISGRUPPE 6

KUBE SORT EIK
Heltre sortbeiset eik med smal ramme, 
finért speil, sortbeiset, 19 mm
PRISGRUPPE 7

PARALLELL KLASSISK HVIT GREP
Malt MDF med innfrest grep, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 4

PARALLELL MELLOMGRÅ GREP
Malt MDF med innfrest grep, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N
PRISGRUPPE 5

KVADRAT LYS ALM
MFC m/lyst tremønster, 16 mm
PRISGRUPPE 2

KVADRAT BRUN EIK
MFC m/mørkt eikemønster, 19 mm
PRISGRUPPE 4

KVADRAT TRØFFELGRÅ EIK
MFC-front med stående trestruktur i 
brun kulør. 16 mm
PRISGRUPPE 2

KVADRAT KLASSISK HVIT
Klassisk hvit MFC, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 1
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TRAPES ASK
Finért ask, 19 mm
PRISGRUPPE 5

TRAPES EIK
Finért eik, 19 mm
PRISGRUPPE 5

PLUSS MØRK GRÅ
Mørk grå MFC, 16 mm
Nærmeste NCS S 7500-N
PRISGRUPPE 2

VITRINEDØRER

VITRINEDØRER MED KRYSSPROSSER

SYSTEM KLASSISK HVIT
Hvit høytrykkslaminat, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 3

SYSTEM SORT M/EIK
Sort høytrykkslaminat, 19 mm, 
med faset eikekant
PRISGRUPPE 7

SYSTEM KLASSISK HVIT M/EIK
Hvit høytrykkslaminat, 19 mm, 
med faset eikekant. 
Nærmeste NCS S 0500-N
PRISGRUPPE 4

TRAPES SORT EIK
Finért sortbeiset eik, 19 mm
PRISGRUPPE 6

ALUVITRINE
Vitrinedør med sølv-
grå aluminiumsramme 
og sotet glass. 

EDEL
Vitrinedør med 
sprosser og klart glass.
Klassisk hvit, beige, lys 
grønn, grønn, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, 
mørk blå

FORMAT
Kryssprosser med 
klart glass/tett dør. 
Klassisk hvit, beige, 
lys grønn, grønn, lys 
grå, mellomgrå, 
mørk grå, mørk blå.

FORMAT
Kryssprosser med 
klart glass. 
Klassisk hvit, beige, 
lys grønn, grønn, lys 
grå, mellomgrå, 
mørk grå, mørk blå.

EDEL
Kryssprosser med 
klart glass/tett dør. 
Klassisk hvit, beige, 
lys grønn, grønn, lys 
grå, mellomgrå, 
mørk grå, mørk blå.

EDEL
Kryssprosser med 
klart glass. 
Klassisk hvit, beige, 
lys grønn, grønn, lys 
grå, mellomgrå, 
mørk grå, mørk blå.

ALUVITRINE
Vitrinedør med sort 
aluminiumsramme og 
klart glass. 

FAGER
Vitrinedør med 
sprosser og klart glass.
Klassisk hvit, beige, lys 
grønn, grønn, lys grå, 
mellomgrå, mørk grå, 
mørk blå

ASPEKT
Vitrinedør med klart 
glass. Klassisk hvit.

PARALLELL
Vitrinedør med klart 
glass. Klassisk hvit, 
mellomgrå.

FORMAT/AREAL
Vitrinedør med klart 
glass. Klassisk hvit, 
beige, lys grønn, grønn, 
lys grå, mellomgrå, 
mørk grå, mørk blå.

KUBE/TRAPES EIK
Vitrinedør med klart 
glass. Eik natur, sort eik.

TIME
Vitrinedør med 
sprosser og klart 
glass. Klassisk hvit, 
mellomgrå.

TRAPES ASK
Vitrinedør med klart 
glass. Ask, 

ALUVITRINE
Vitrinedør med sort 
aluminiumsramme og 
bølget glass.

KVADRAT SORT EIK
MFC med sort eikestruktur, 19 mm
PRISGRUPPE 5

AKSE BRUNBEISET EIK
Finért brunbeiset eik, 19 mm
PRISGRUPPE 6
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BENKEPLATER.

565  Sort granitt struktur 551 Mørk grå fantasi249 Lys grå fantasi

537 Virvarr lys grå

571 Eik

616 Muldvarp brun matt

613 Mørk alm

450 Virvarr antracit

590 Lys rustikk

615  Askegrå matt

605 Kalket furu604 Sotet eik

655 Forest valnøtt

639 Forest eik

612 Mørk grå marmor

642 Sort Venice

649 Mørk grå stein

623 Bordeaux eik599 Delano eik

597 Sort skimmer 603 Lys skimmer

619 Marmor

638 Kandia marmor

558 Betong 640 Rå betong

630  Kull

653 Sort granitt

534 Grå spettet 654 Portland stein

627  Varmgrå marmor

637  Skifer

626  Gråsort marmor

643  Modella marmor

629  Varm eik

542  Grå metall 

600 Grå betong

636 Trend hvit gjennomfarget

641 Hvit rå betong

647 Hvit matt635 Klassisk hvit

628  Rusten metall 652  Delaware stein

632  Flaskegrønn matt 633  Leirgrå matt 634  Nattblå matt 602  Sort matt

LAMINAT.
En benkeplate i laminat er et meget sterkt og 
robust produkt. Den er lett å vedlikeholde, og 
med riktig bruk og pleie holder den seg like pen. 
Fåes i 20, 30 og 40 mm tykkelse. 

Alle benkeplatene i laminat kan også fåes 
som veggpanel i tykkelse 12 og 16 mm.
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597H  Sort skimmer m/sort kjerne 626H  Gråsort marmor m/mørk grå 
kjerne

602H  Sort matt m/sort kjerne

003H  Klassisk hvit m/hvit kjerne 635H  Klassisk hvit m/sort kjerne

VEGGPANEL.

181 Alu*

LAMINAT.*
181 Alu, er en dekorasjonsplate som ofte benyttes som sprut-
beskyttelse/bakplater over kjøkkenbenk. 
* Fåes kun som veggpanel og i tykkelse 12 og 16 mm.

Hvit Frost Svart

GLASS.
Veggpanel i herdet glass er 6 mm tykke. Fåes i bredde 600 og 900 mm.

BENKEPLATER.
RUSTFRITT STÅL.
Få rustfri benkeplate i valgfri 
utførelse fra Norema til ditt 
kjøkken. Benkeplaten produ-
seres 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 og en tydelig kvalitets-
følelse. 

Rustfri benkeplate med klassisk 
framkant MF13. Bakkant type MB10 
og gavl MB100.

Klassisk framkant MF13. Hindrer at vann renner ut på gulvet.

MB6 MB60 MB10 MB100/110

MF1 MF2 MF13 MF14 MF15

KANTPROFILER, RUSTFRIE BENKEPLATER

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

BAKKANT:FRAMKANT:

BENKEPLATER.
KOMPAKTLAMINAT.
Kompaktlaminat er en 10 mm tykk benkeplate som består av gjennomgående laminat. 
Ingen kjerne av spon eller andre materialer. Platen kan kappes og bearbeides som en vanlig 
laminatplate, også ved underliming av vask. Platen er homogen og gjennomfarget med 
synlige snittflater, kantlist er ikke nødvendig. 

KANTLISTER LAMINAT.

MF 0. 20, 30 og 40 mm (eik, 
sort- og hvitbeiset eik).

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

MF 35. 30 mm (eik, sort- og 
hvitbeiset eik). 

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

MF 3. 20, 30 og 40 mm (eik, 
sort- og hvitbeiset eik).

MF 1. 12, 16, 20, 30 og 40 mm. 
31-120 mm valgbare dimensjoner.

MF 1+. 20, 30 og 40 mm. MF 31. List i polypropylen i rustfri 
look, 30 og 40 mm.

MF 2. 30 mmMF 42. List i rustfri look, 30 og  
40 mm. 
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BENKEPLATER. 

Corian Sand Storm

Corian Smoke Drift prima

Corian Limestone prima

Corian Salt

Corian Silver Birch

Corian Glacier White

Corian Sagebrush

Corian Rain cloud

Corian Weathered Aggregate

Corian Carrara Lino

Corian Antarctica

Corian Arrowroot

Corian SavannahCorian Linen

Corian Carbon Aggregate 

Corian Carrara Crema

Corian Lava Rock

Corian Aspen Corian Grey OnyxCorian Dove

CORIAN.
Med Corian får du et eksklusivt, slitesterkt og massivt inn-
redningsmateriale. Plater kan bearbeides, sammenføyes og for-
mes så å si uten synlige skjøter. Corian har en porefri og holdbar 
overflate som er enkel å vedlikeholde og ser ut som ny i lang tid. 
Eventuelle skader som oppstår kan som oftest lett repareres.

Det finnes mange farger i Corian®. Her viser vi et lite utvalg. 
Ønsker du å se alle fargene, så ta gjerne en tur innom din 
nærmeste Norema-butikk eller gå inn på www.Corinor.no.

BENKEPLATER. 

812 Klassisk hvit 813 Soft sort marmor807 Mild marmor 816 Varm sement

833 Lys sement 848 Mørk sement

CORESTONE.
Corestone består av et yttersjikt med 3 mm massivt 
gjennomfarget komposittmateriale, og en kjerne av sponplate. 
En benkeplate i Corestone tåler hard bruk og er smuss- og 
bakterieavvisende. Benkeplaten kan også formes og sammen-
føyes uten synlige skjøter. Fåes i tykkelsene 20 og 30 mm.

807 Mild marmor
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BENKEPLATER. BENKEPLATER.
HELTRE FRA CORINOR.
Benkeplater i heltre er nordmenns førstevalg. Heltre tilfører innredningen 
varme og lunhet og finnes i 30 og 40 mm tykkelse.

HELTRE FRA LG.

Europeisk valnøtt 3062 naturell Amerikansk valnøtt 3062 naturell

Bambus 3062 naturell

Eik 3062 naturell Eik 3130 skifer

Bambus 3111 hvit

Ask 3062 naturellBjørk 3040 hvit

Eik 3074 grafitt

Eik 3161 ibenholt

Ask brunkjerne 3062 naturell Ask brunkjerne 3111 hvit Ask brunkjerne 3130  skifer

Sort eik 3590 dekkende sort

Ask 3111 hvit Ask 3130 skifer

Eik 3111 hvit

Eik 3168 antikk

Eik rustikk 3062 naturell

Sort eik 5290 pitch-black

Eik sortbeiset og hardvokset

Eik Ebony og hardvokset

Eik hvitbeiset og hardvokset

Eik Skifergrå og hardvokset 202 Eik Jordbrun og hardvokset

Valnøtt  hardvokset Valnøtt oljet

Eik hardvokset Eik oljet

Eik Klippegrå og hardvokset

Hoggeplate eik

HOGGEPLATER
Massive hoggeplater.  
70 mm tykkelse. Målbestilles.

Ved hjelp av broløsningen i massivt 
tre skaper du et koselig “kafébord” i 
kjøkkenet. Perfekt for morgenkaffen 
eller som lekseplass til barna.
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Hvilke detaljer legger dere vekt på og hvilke funksjonelle løsninger ønsker dere i hverdagen? 
Tenk på hva dere vil ha og velg løsninger som er tilpasset deres behov. 

SKUFFER. SKAP.

Le Mans uttrekkshylle for hjørneskap

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

Benkeskap med uttrekkbar innredning. Her med 
boks-systemet på øvre plan.

Uttrekkbart underskap, 20 cm. Sidehengt konstruksjon der fronten sitter montert på den uttrekkbare 
innredningen.

BrettskapUttrekkbar vaskemiddelhylle Uttrekkbar håndkleholder

3/4 karusell for hjørneskap

Høyskap med innvendige uttrekkbare tandembokser

1/2 karusell trådinnredning

Arena Classic utsvingbar hjørneinnredning

Hjørnekarusell Diskus
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Skohyller i garderobeskapet

Trådkurver

Buksehenger til garderoben

Låsbart medisinskap/kjemikalieskap

Innredning – vaskeskap Vaskeskap – uttrekkbar hylle

Hjørnematskap med stor kapasitet Matskap med Tandem Dispensa innredning. 
Fåes i 50 og 60 cm

Kildesorteringsskuff, 80 cm.

Kildesorteringsskuff, 60 cm.

Bunnmontert, 2 bøtter à 15 liter

Bunnmontert, 3 bøtter à 10 liter.

Bøtter for dør.

Utsvingbar bøtte for dør.

Kildesorteringsbag for 40 cm skuffer. 
Bagen har håndtak, slik at den kan løftes ut.
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Halvhøyt skap Sjalusiskap

Enkel klaffedør

Underskap med 2 gryterister

Vitrinedører med smal innramming i sort aluminium og bølget glass. Her vist med Design Akse vitrineskap. 
Fåes i flere bredder og høyder.

Benkeskap til kjøkkenmaskinen. Fåes i bredde 
50 og 60 cm

Strykebrettet foldes inn i skapet

Høyskap for integrert stekeovn/mikro Høyskap for integrert kjøl/frys

Overskap for mikroovn

Dobbel klaffedør
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SYSTEM. 
ORDEN.

Forhøyningssider, avdeler og støttesider, Tandembox

Avdelelerstang, Tandembox

Tandembox

TANDEMBOX
Utstyrt med skuffedempere, fulluttrekk 
i alle skuffer, doble stålsider med 
innebygd skinneystem og 16 mm tykk 
bunn. Fåes i to høyder og i bredde 
30-100 cm til benkeskapdybde 56,5 
og bredde 40-100 cm til benkeskap-
dybde 66,5 cm. Skuffene er testet for 
å tåle en totalvekt inntil 30 kg 
(30-60 cm) og 50 kg (80-100 cm) 
inkl. skuff og front.
 

Skuff under seng eller sittebenk, Tandembox

Ekstra lav skuff under platetopp m/beskyttelsesplate 
i metall

Sokkelskuff, Tandembox

Sokkeltrapp. Liten trapp som kan oppbevares 
i sokkelskuff.

Eik bestikkinnlegg 80 cm, m/ innhold. Fåes også i 50 og 60 cm

Redskapsinndeler i plast m/små avdelere og rom til knivblokk, som vist her med knivblokk i eik.

Skuff under stekeovn, Tandembox

Skap for stekeovn med uttrekkbar skuff
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Skuff m/rominndeler, Metabox

Justerbar tallerkenholder for skuffKrydderholder i skuff, kan løftes ut og settes på bordet. Passer i 40 cm skuff

1) Eik bestikkinnlegg 50 cm*         2) Bestikkinnlegg 60 cm*       3) Bestikkinnlegg 80 cm*        4) Redskapsinnlegg 50 cm**       5) Krydderholder       6) Knivblokk                          
* Fåes i 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 cm.     ** Fåes i 40, 50 og 60 cm.            

4)

5)

6)

1)

2)

3)

1) Bestikkinnlegg i plast 40 cm*   2) Bestikkinnlegg i plast 50 cm* 3) Bestikkinnlegg i plast 60 cm* 4) Bestikkinnlegg i plast 80 cm* 
5) Bestikkinnlegg med krydderholder 100 cm**   6) Krydderinnlegg 50 cm*** 7) Redskapsinnlegg i plast 50 cm* 8) Redskapsinnlegg i plast 40 cm*
* Fåes i 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 cm. ** Fåes i 80,90 og 100 cm.        *** Fåes i 40, 50 og 60 cm.

1)
2) 3) 4)

5)

8)7)6)

REDSKAPSSTANG
Utnytt veggplassen over kjøkken-
benken ved å montere en redskaps-
stang med hyller til småting, kroker til 
diverse kjøkkenredskap og kokebok/
nettbrettholder. Kjekt med alt som er 
lett tilgjengelig – og du frigjør benke-
plassen til andre ting.

Hylleknekt i rustfritt stål og svartHylle for fri montering, med hylleknekt i krom eller stål

Redskapsside på benkeskap

PERFORERTE 
REDSKAPSSIDER.
Med den perforerte redskapssiden i 
malt utførelse, får du utnyttet plass 
som normalt ikke kan brukes til noe. 
Perfekt for små ting og redskap som 
du trenger lett tilgjengelig. 
Redskapssiden monteres på vegg- 
eller benkeskapets endesider.

Med de ulike tilbehørene – som hyller 
i diverse lengder, kroker, magneter 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.

Redskapsside på overskap



Uttrekkbar benk. Trill ut når du trenger ekstra benke-
plass. Skyv inn når du trenger gulvplass.
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HJØRNESEKSJON M/HEISFUNKSJON. 
Hjørneseksjonen har to flyttbare hyller i plast som 
er avtagbare for rengjøring. Kan ikke rengjøres i 
oppvaskmaskin. Øvre hylle har LED-belysning, som 
tennes automatisk når man heiser innredningen opp 
og slukkkes når man senker den igjen. 

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.

Endehylle kjøkkenøy, med rammebein i metall Design Akse vegghyller kommer i høyde 70 cm. Hylleplatene kan bestilles i samme materiale som 
Akse fronten eller benkeplaten – eller du kan velge et eget materiale eller en farge som kontrast til de andre 
elementene.

Rammebein i metall, fåes i 3 høyder

Rammebein høy i metall, til Breakfast bar

Høyskap med endehylle

IQ-HYLLER

• Hyllesystem for vegg og benk.
• Aluminiumsstativ i mørk grå  farge.
• Bredde 100 cm.
• Enkel eller dobbel hylle, høyde 231 og 443 cm.

• Kombiner din egen hylle med de ulike tilbehørene.
• Eks. på tilbehør: 
 Glasshyller, trehyller i ei, papirholder, knivblokk, 
 iPad-holder, krydderkrukker, urtepotter, 
 små skuffer i eik.



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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Tetningssett rundt rør i vaskeskap

Hvite dekkpropper til hvite dekorskap

Beskyttelseshjul for hjørneunderskap Tip-on, døråpnerVentilasjonsrist i metall, rustfri look eller hvit over 
frittstående kjøl-/fryseskap

Ventilasjonsrist i hvit eller alu-look for innfelling i 
sokkel og takoppforing

Barnesikring, dør

Barnesikring, skuff

Alu-bunn til vaskeskap

Vinreol

Vinkassett 40 cm til åpen hylle

Hylleavslutning for overskapHylleavslutning for benk Sound Unit, integrert lydsystem

Alukonsoll for bardisk

Glasskuffer med kassett.  Her vist i kombinasjon med  profilert hylleknekt i malt MDF. 3 skuffer pr. kassett. 
Kan plasseres både vertikalt og horisontalt

Dørdemper, sidemontert Blumotion, hengsel med demper

Oppvaskhylle for overskap



Forkantlist, sort

Forkantlist,hvit

Forkantlist, eik

Forkantlist, mørk grå

Forkantlist, brun eik
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Malt lingrønn

Eik natur

Ask

Malt klassisk hvit Malt mellomgrå

Malt mørk grå Malt grønn

Eik svartbeiset

Malt lysgrå

Brunbeiset eik

Malt beige

Malt mørk blå

Eik mørkgrå

Lys alm MFC Brun eik MFC Grå eik MFC

DEKORSKAP 
Skrog i samme farge og utførelse som frontene.  
Fåes i begrenset utvalg.

STANDARDSKAP 
Skrog i farge Klassisk hvit. Velg mellom  
8 forkantlister: Klassisk hvit, sort, mørk grå, 
grønn, mørk blå, brun eik, brunbeiset eik og 
eik. Her viser vi et utvalg av forkantlistene. 

Dekorside, 25 mm Dekorside, 16 mm

Lyslist, tradisjon

Gesimslist, tradisjon m/taggelist

Lyslist, moderne

Lyslist, rett

Gesimslist, tradisjon

Lyslist, multilist profil

Vanlig inntrukket sokkel

Gesimslist, multilist profil

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

Hjul til mobile skap

Aluminiumsben m/plastfot

Sokkelben i stål, rund

INTERIØRDETALJER.
Nå kan du få din innredningsløsning med fremtrukket sokkel. Sammen med dekksider på 25 mm som 
en fin omramming av skapene, setter dette virkelig prikken over i-en i et romantisk og nostalgisk miljø. 
Her presenterer vi flere detaljer som er avgjørende for den endelige stilen i ditt miljø.
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KNOTTER & HÅNDTAK.

SOLID. Stål, cc 128 mm

SOLID. Stål, cc192 mm

T-GREP. Stål, cc 128 mm

T-GREP. Stål, cc 192 mm

TEMA. Stål, cc 192 mm

TEMA. Stål, cc 128 mm

TEMA. Stål, cc 96 mm

TEMA. Stål, cc 256 mm

TEMA. Ulakkert messing, cc 128 mm

SKÅL. Stål, cc 64 mm

SKÅL. Tinnoksid, cc 64 mm

CELLO. Brun, cc 128 mm

FAGOTT. Børstet antrasitt, cc 160 mm

FAGOTT. Halvblank sort, cc 160 mm

FAGOTT. Sort matt, cc 160 mm

CELLO. Sort, cc 128 mm

CELLO. Sort matt, cc 128 mm

FORTE. Stål, cc 128 mm KLAVER. Sort matt, cc 160 mmMEGA BUE. Stål, cc 160 mm

SAMBA. Antikkbrun, cc 128 mm

SAMBA. Sort, cc 128 mm

SAMBA. Krom, cc 128 mm

KLAVER. Stål, cc 160 mmMEGA RETT. Stål, cc 192 mm

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

DUETT. 
Krom, med sort skinn, cc 128 mm

DUETT. 
Krom, cc 128 mm

DUETT. 
Messing med mørkt brunt skinn, cc 128 mm

DUETT. 
Messing med sort skinn, cc 128 mm

DUETT. 
Messing, cc 128 mm

DUETT. 
Ulakkert messing, cc 128 mm

DUETT. 
Sort matt, cc 128 mm

PUNKT. 
Stål

NOTE. 
Stål

FIOLIN. Eik, cc 160 mm

FIOLIN. Eik, cc 32 mm

FLØYTE2. 
Stål, 160 mm

FLØYTE2. 
Stål, 320 mm

PORSELEN 
Stål

FINO. 
 Hvit

OVAL. 
Tinnoksid

OVAL. 
Stål

PUNKT. 
Krom

PUNKT.  
Messing

CYMBAL.
Antikkbrun

SOLLIDEN.
Sort knott

CYMBAL. 
Krom

CYMBAL. 
Sort

AKKORD. Stål, cc 128 mm

AKKORD. Stål, cc 192 mm

ARIE. Børstet stål.
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

DOT.
Ulakkert messing

TRADISJON. Stål, cc 96 mm

TRADISJON. Tinnoksid, cc 96 mm

TRADISJON. Sort,  cc 96 mm

OVAL. 
Sort

SKÅL.Sort, cc 64 mm

MARMORKNOTT

PAN KNOTT.
Sort støpejern

MARMORKNOTT
Grønn

PLATO.
Sort

TAKTIL.
Sort

BARYTON. 
Rustfri look, 
lengde 141 mm,  
cc 128 mm

BARYTON. 
Rustfri look, 
lengde 28 mm, 
cc 16 mm

BARYTON. 
Børstet sort, 
lengde 141 mm,  
cc 128 mm

BARYTON. 
Børstet sort, 
lengde 28 mm, 
cc 16 mm

FINALE. Antikkbrun, cc 160 mm

FINALE. Antikkgrå, cc 160 mm

LINJE. Sort støpejern, cc 128 mm

FINALE. Rustfri look, cc 160 mm

PAN. Sort støpejern, cc 160 mm

FINALE. 
Knott antikkbrun, 

cc 32 mm

FINALE. 
Knott antikkgrå, 

cc 32 mm

FINALE. 
Knott rustfri look, 

cc 32 mm

LUTT.
Sort skålhåndtak

LUTT.
Tinnoksid
skålhåndtak

SITAR. Stål, cc 192 mm

SITAR. Stål, cc 128 mm
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Håndtak til innvendig TandemskuffOm du ønsker et kjøkken uten synlige håndtak, kan 
skuffer leveres med motor og skapdører kan ha 
skjult  “Tip-on” løsning

HÅNDTAK TONITON.

SOPRAN. 
Børstet messing,

 lengde 200 mm og 40 mm

SOPRAN. 
Antikkbrun,

lengde 200 mm og 40 mm

SOPRAN. 
Antrasitt, 

lengde 200 mm og 40 mm

SOPRAN. 
Børstet sort,

lengde 200 mm og 40 mm

MINIMAL. 
Børstet stål, cc 160 mm

MINIMAL. 
Børstet stål

MINIMAL. 
Hvit matt

MINIMAL. 
Hvit matt, cc 160 mm

MINIMAL.
Sort matt, cc 160 mm

MINIMAL.
Sort matt

AKSE. 
Brunbeiset eik. Fåes i lengdene 64, 192, 292,392, 

492, 592, 692 og 792 mm.

AKSE.
Brunbeiset eik, 
lengde 64 mm

AKSE.
Brunbeiset eik, lengde 192 mm

AKSE.
Brunbeiset eik, lengde 292 mm

AKSE.
Brunbeiset eik, lengde 492 mm

PIANO. Krom

PIANO. Stål

PIANO. Sort

PIANO. Hvit

PIANO. 
Fåes i lengdene 32, 128, 192, 256 og 448 mm

PIANO. Messing, fåes kun i 128 mm

LOOP.
Sort lær/

krom

LOOP. 
Brunt lær/

krom

LOOP. 
Natur lær/

krom

TONITON THREAD.
Enkelt håndtak i pulverlakkert metall. Platen under håndtaket følger med, men om ønskelig kan håndtaket monteres uten platen.
Lengde 148 mm, cc-mål 128 mm. Fåes i 6 farger: Peach, Creme, Blå, Gul, Sort, Grønn

TONITON KEY.
Nøkkelformet knott i pulverlakkert metall. Platen under håndtaket følger med, men om ønskelig kan håndtaket monteres uten platen.
Diameter ring 32 mm. Fåes i 6 farger: Peach, Creme, Blå, Gul, Sort, Grønn

TONITON CIRCULAR.
Stilren enkel knott i pulverlakkert metall. Diameter 33 mm. Fåes i 6 farger: Peach, Creme, Blå, Gul, Sort, Grønn

TONITON HIDE 40, LITEN.
Stilren håndtakslist i pulverlakkert metall. Lengde 40 mm, cc-mål 25 mm. Fåes i 6 farger: Peach, Creme, Blå, Gul, Sort, Grønn

TONITON HIDE 80, STOR.
Stilren håndtakslist i pulverlakkert metall. Lengde 120 mm, cc-mål 80 mm. Fåes i 6 farger: Peach, Creme, Blå, Gul, Sort, Grønn



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
cum graeco iuvaret honestatis. Sed posse 
choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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KJØKKENVASKER. INTRA ELIGO
Leveres som underlimt i laminat-, kompaktlaminat, 
corestone og heltreplater. Leveres med fleksibel 
skillevegg.

INTRA FLEXLINEA
Enkel kum for nedfelling og underliming i laminat-, 
kompaktlaminat-, corestone og heltreplater.

INTRA ELIGO ELX-78 M

TILBEHØR 
Tilbehør til Eligo-vaskene bestilles som tillegg.

Skyllekurv. 
Kan plasseres hvor 
som helst i vasken. 

Bestikkurv. 
Passer perfekt 
stående i skyllekurven.

LINEA 3440

INTRA LINEA
En kum i et skarpt og tidløst uttrykk som passer i 
de fleste kjøkken.

Alle kummene unntatt 2B 580, kan monteres nedfelt, 
underlimt i kompaktlaminat eller heltreplate, samt 
sveises i rustfri plate.

LINEA 5040 LINEA 7140

LINEA 2B 580LINEA 1840

Vi tilbyr flere ulike monteringsalternativ 
for oppvaskbenken, tilpasset etter 
hvilken type benkeplate du har valgt.

NEDFELLING er den tradisjonelle 
måten å montere vasken på. 
Kan benyttes i alle typer benkeplater, 
men er mest vanlig i laminatbenker. 

Ved UNDERLIMING limes vasken 
i benkeplaten fra undersiden. Dette 
kan gjøres på benkeplater av laminat, 
kompaktlaminat, Corestone og tre. 

Monteringsalternativet for benkeplater 
i stein- og kompositt er PLANLIMING. 
Her freser vi ned et spor rundt selve 
utsparingen i benkeplaten slik at 
vaskens ytterkant ligger i plan med 
benkeplaten. 

En vask som monteres i en rustfri 
benkeplate, sveises ganske enkelt 
sammen med den rustfrie benkeplaten.

Nedfelt i laminat

Underlimt i tre

Underlimt i laminat

Planlimt i stein

Underlimt i Corestone

Sveiset i stålplate

INTRA FLEXLINEA TITANIUM FL5040-TI

INTRA FLEXLINEA MESSING FL540-BR

Skjærebrett.



HORIZON HZD 815 SH

HORIZON HZ 815 DM

HORIZON HZD 1120 D

HORIZON HZ 615 SHR
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INTRA VASKEKAR
Intra vaskekar i to varianter. 
Kan felles ned i benkeplaten.

VK  44

VK  50

INTRA UNIVERSE UNE 100D

INTRA UNIVERSE UNE 200 INTRA UNIVERSE UNE 200D

VILLEROY & BOCH
Omnia Pro fra Villeroy & Boch er stilrene 
porselensvasker i breddene 60 cm og 80 cm. 

INTRA UNIVERSE
Stilren kjøkkenvask for nedfelling. Vendbar.

INTRA HORIZON
Intra Horizon er en kjøkkenvask som koster litt mindre uten at det går på bekostning av kvaliteten. 
En funksjonell vask med mange praktiske detaljer og spesielt tilpasset ekstrautstyr. Den lille kummen er 
ekstra stor. Leveres i fire varianter som passer de fleste kjøkken. Fåes både som nedfelt og underlimt.

INTRA UNIVERSE UNE 150INTRA OMNIA 600 SF

INTRA OMNIA
Leveres som nedfellvariant, underlimt i laminat eller underlimt i heltre.

INTRA OMNIA 
60SHRF/60SHLF

INTRA OMNIA 78DF INTRA UNIVERSE UNE 150D

INTRA CITY 80

INTRA CITY

INTRA FRAME
Intra Frame er en tidsriktig og 
fremtidsrettet kjøkkenvask med et 
litt mer dempet og tidløst uttrykk. 
Fåes både for underliming, ned-
felling og planliming.

INTRA BALTIC
Firkantet kjøkkenvask med tynn og lav mellomvegg. For underliming.

INTRA FRAME FR 340

INTRA FRAME FR 97 SHINTRA FRAME FR 97 SX

INTRA FRAME FR 78 DINTRA FRAME FR 60 SX INTRA FRAME FR 60 SH

INTRA FRAME FR 97 SXH

INTRA FRAME FR 520 INTRA FRAME 
FR 155

INTRA OMNIA 42SF

INTRA FRAME FR 78 SX

INTRA BALTIC 585SH-LW T INTRA BALTIC 745SH-LW T
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FRANKE/INTRA
Enkle vasker hvor de fleste både kan felles ned i benkeplaten og planlimes.

FRANKE ROX 210

FRANKE BELL
Leveres både for nedfelling, planliming og underliming. Fåes med høyre og venstre kum.

FRANKE BELL BCX 210-51 SFRANKE BELL BCX 260 SBL

FRANKEK BELL BCX 211-86 RHD FRANKE BELL BCX 211-86 RHDFRANKE BELL BCX 251 RHD

FRANKE DE LUXE
Franke De Luxe er heldekkende vasker som fåes i 24 
forskjellige varianter. Her har vi valgt å vis et lite utvalg.

FRANKE DE LUXE G12

FRANKE DE LUXE G14 FRANKE DE LUXE G18

FRANKE DE LUXE H12FRANKE DE LUXE H14

FRANKE MARIS
Franke Maris vasker er laget av Fragranite. 
Fragranite inneholder omtrent 80 % granittpartikler, noe 
som gjør produktet svært slitesterkt og motstandsdyktig.  

INTRA BARENTS 
BC313

FRANKE ROX 400/ 
ROX 400 HCP (handicap)

FRANKE RBU 400 FRANKE ROX 480

BLANCO METRA
Kjøkkenvask i SILGRANIT PuraDur.
SILGRANIT PuraDur er fremstilt av 80% granittkvarts 
og 20% akryliske bindemidler. Materialet er meget 
sterkt og robust. Tåler varme opp til 280° C.

SILGRANIT PuraDur gir en silkemyk og behagelig 
overflate og er meget hygienisk og rengjøringsvennlig.

Fåes både for nedfelling og underliming. Vendbar kum.

BLANCO METRA 6 BLANCO METRA XL 6S

BLANCO METRA 6S

FRANKE MARIS MRG 210/610-72 TL 
Sort matt. For nedfelling og underliming.

FRANKE MARIS MRG 210/610-72 TL 
Onyx. For nedfelling og underliming.

FRANKE MARIS MRG 210- 52 TL 
Onyx. For underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-52 TL 
Hvit. For nedfelling og 
underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-52 TL 
Grå. For nedfelling og 
underliming.

FRANKE MARIS MRG 210- 52 TL 
Sort matt. For underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-37 TL 
Sort matt. For nedfelling 
og underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-37 TL 
Onyx. For nedfelling 
og underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-52 TL 
Sort matt. For nedfelling og 
underliming.

FRANKE MARIS 
MRG 210/610-52 TL 
Onyx. For nedfelling og 
underliming.



Lorem ipsum dolor sit amet, cu ius eros 
diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
deleniti accommodare et, ius eu laoreet 
rationibus interesset, ius ad dico timeam 
diceret. His instructior interpretaris te, id 
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choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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TAPWELL KJØKKENKRANER GROHE KJØKKENKRANER

TAPWELL ARM 184
m/avstenging,
Sort matt

TAPWELL ARM 184
m/avstenging, 
oksiderende messing

TAPWELL ARM 184
m/avstenging, 
krom

TAPWELL ARM 184
m/avstenging, 
kobber

KJØKKENKRANER.
Norema fører et utvalg av blandebatterier fra Tapwell, Mora, Grohe, Quooker og Toniton. 
Her viser vi et utvalg av vårt sortiment som passer til våre ulike stilretninger.

 

MORA ONE
m/avstenging

MORA ONE 
MINIPROFI
m/avstenging

MORA CERA DUO
u/avstenging

MORA CERA 
MINIPROFI
m/avstenging

MORA KJØKKENKRANER

MORA MMIX K2
u/avstenging

MORA MMIX K2
m/avstenging

MORA MMIX K5
u/avstenging

MORA MMIX K5
m/avstenging

MORA MMIX K6
u/avstenging

MORA MMIX K6
m/avstenging

MORA MMIX K7
u/avstenging

MORA MMIX K7
m/avstenging

GROHE MINTA 32918000
Krom, uttrekkbar dusj, C-tut

GROHE MINTA, C-TUT
Krom, m/avstenging for oppv., 
uttrekkbar hånddusj

GROHE MINTA, U-TUT
Krom, m/avstenging for oppv., 
uttrekkbar hånddusj

GROHE MINTA, L-TUT
Krom, m/avstenging for oppv., 
uttrekkbar hånddusj
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GROHE MINTA
32321GN2 
Børstet messing, uttrekkbar dusj,  
C-tut

GROHE MINTA 
32168KS0
Matt sort, uttrekkbar dusj, L-tut

GROHE MINTA 
31558GN0 
Børstet messing, uttrekkbar dusj, 
avstenging for oppvaskmaskin, L-tut

GROHE MINTA 
118920 
Børstet grafitt, uttrekkbar dusj, 
avstenging for oppvaskmaskin, C-tut

GROHE MINTA
 32917KS0 
Matt sort, C-tut

GROHE MINTA
30274GN0 
Børstet messing, uttrekkbar dusj, 
L-tut

GROHE MINTA 
31558AL0 
Børstet grafitt, uttrekkbar dusj, 
avstenging for oppvaskmaskin, L-tut

GROHE MINTA
30274AL0 
Børstet grafitt, uttrekkbar dusj, 
L-tut

GROHE MINTA 
31375KS0 
Matt sort, L-tut

GROHE MINTA 
118921 
Børstet messing, uttrekkbar dusj, 
avstenging for oppvaskmaskin, C-tut

GROHE MINTA VENTO
30437000
Krom, uttrekkbar dusj, L-tut

GROHE MINTA VENTO 
30425000     
Krom, L-tut

GROHE MINTA 
32321AL2
Børstet grafitt, uttrekkbar dusj, 
C-tut

GROHE MINTA VENTO 
30434000
Kkrom, med uttrekkbar perlator, C-tut

GROHE MINTA VENTO 
30427000  
Krom, C-tut

GROHE KJØKKENKRANER TONITON KJØKKENKRANER

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Sort.

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Peach.

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Blå.

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Gul.

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Creme.

TONITON
m/avstenging for 
oppvaskmaskin,
Grønn.
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QUOOKER FLEX

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 kjøkkenbenken, 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 energi-
effektive. Standbyforbruket er bare 
10 W takket være den patenterte 
høyvakuumisoleringen.

- KRANEN MED FLEKSIBEL 
UTTREKKSSLANGE

•  Praktisk fleksibel uttrekksslange
•  Tilgjengelig i Round design i flere 
 overflater
•  Kaldt, varmt og kokende vann fra  
 samme kran

FUSION ROUND 
Krom, 3-i-1 kran 
m./varmt, kaldt og 
kokende vann. Med 
PRO3-beholder

FUSION ROUND 
Rustfritt stål, 3-i-1 kran 
m./varmt, kaldt og 
kokende vann. Med 
PRO3-beholder

FUSION ROUND 
Sort, 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

FUSION SQUARE 
Rustfritt stål, 3-i-1 kran 
m/varmt, kaldt og 
kokende vann. 
Med PRO3-beholder

FUSION SQUARE 
Sort, 3-i-1 kran 
m/varmt, kaldt og 
kokende vann. 
Med PRO3-beholder

SÅPEDISPENSER
Krom

SÅPEDISPENSER
Rustfritt stå

SÅPEDISPENSER
Sort

FLEX
Rustfritt stål, m/fleksibel 
uttrekksslange

FLEX
Krom, m/fleksibel 
uttrekksslange

FLEX
Sort, m/fleksibel ut-
trekksslange

QUOOKER SÅPEDISPENSER

QUOOKER FUSION
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LYS OPP. SE GODT. SKAPMÅL.
Arbeidslys og dekorlys. Hvilke detaljer legger dere vekt på og hvilke 
funksjonelle løsninger ønsker dere i hverdagen? 
Tenk på hva dere vil ha og velg løsninger som er tilpasset deres behov. 

Stor kvadratisk LED-spot

Pace spotlight. Finnes som singel-
hvit og multihvit, dvs. at det er selve 
lyset som kan skifte på den multihvite 
varianten.

PACE SINGELHVIT: spot som gir et 
behagelig, bløtt lys, den har en matt 
linse som sprer lyset godt.

PACE MULTIHVIT: spot som gir et 
behagelig, bløtt lys, den har en matt 
linse som sprer lyset godt. Med multi-
hvit kan du endre fargetemperaturen 
fra kjølig hvit til varm hvit. Du kan der-
for både sette stemingen i ditt hjem og 
oppnå helsemessige fordeler.

Skuffebelysning

Orbit Premium LED , 12V, 3,6W pr. 
lampe. Dekkbrikke fåes i stål og hvit. 
Orbit Premium LED kan også fås i 
multihvit versjon.

LED-profil arbeidsbelysning. Fleksibel og tilpasningsvennlig. Enkel innstallasjon. 
Fåes i to lengder, 60 og 180 cm. Lengdene kan kappes og kobles sammen etter 
behov.

Square LED-belysning. Liten LED-lam-
pe som kan limes på sokkel og i skap. 

600

565
505

800
900

16
6

70
4

30
51

4
70

4/
86

4/
96

0

330

1414

1900

2320
2374 (F)
2278 (S)

2118 (K)

600

 * Skap med pardører.

20/30/40/50/
60/70/80*/100*

40/50/60/
80/10040/50/60/80* 30/40/50/60 40/50/60 40/50/60/8040/6040/6060/80/100

Alle mål er angitt i cm og gjelder skrogenes mål.

70,4

57,6

16,6

25,6

Illustrasjonene under viser våre skapmål. Vi har tre standardhøyder: Kontinental (K), Standard (S) 
og Fullhøyde (F), samt en Lavhøyde (L). Under illustrasjonen finner du de forskjellige breddene. 

UNDERSKAP

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

S-høyde 227,8

K-høyde 211, 8

16,6

220,8

211,2

195,2

124,8

F-høyde 237,4

OVERSKAP

30/40/50/60/ 
70*/80*

30/40/50/60/ 
70*/80*

30/40/50/60/ 
70*/80*60/80 40/50/60/80

40/50/60
80*

173,4

96,0

86,4

70,4

57,6

S-høyde 227,8

F-høyde 237,4

K-høyde 211,8

L-høyde 199,0

32,0

HALVHØYE STANDARDSKAP OG HØYSKAP

Twist nedfelt stikkkontakt i benk. 
Finnes i 3 varianter: Stål og sort 
versjon m/2 vanlige 
stikk, og i stål versjon 
m/1 vanlig stikk og 
2 USB.

LED-belysning for glasshyller

Quadra LED-belysning

Kinetisk bryter: lysbryter uten ledning, 
batteri eller wifi. Denne bryteren kan 
du ha akkurat hvor du vil. Den bruker 
kinetisk energi og har derfor ikke 
behov for noen opplading. Finnes 
både som multihvit og singelhvit. 
Den krever ingen dyre installasjoner.

Multihvit
Singelhvit

40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 6040/50/60

Lysarmatur i matt sort lakk. Lysarmaturen er minimalistisk utformet og gir et varmt 
og godt arbeidslys. Målene på armaturen er 20x20x1200 mm.
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diceret, id graeco ceteros vel. Sed aliquid 
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choro propriae no. Labitur laoreet usu id.
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UNDERSKAP
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.

Underskap 
med maskinløft 
50 og 60 cm

Underskap for 
kompaktovn
60 cm

1) Leveres med enkeltdør alt. pardør

Gryteskap
40, 50, 60 cm

Underskap for koketopp 
med integrert ventilator, 
2 store skuffer, 1 fast front
80, 90, 100 cm

Underskap med 
strykebrett og trådkurver 
40 cm

Underskap for koketopp 
med integrert ventilator, 
2 store skuffer
80, 90, 100 cm

Oppvaskunderskap1) med 
platebelagt bunn for 
porselensvask. 60, 80 cm. 
Høyde 61,2 cm inkl sokkel

Hjørneunderskap.
100, 110 og 120 cm

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

Oppvaskunderskap 
for kildesortering med 
fire bøtter. 60 cm

Oppvaskunderskap 
for kildesortering med 
seks bøtter. 80 cm

Underskap med innvendige 
skuffer 40, 50, 60 cm.
Tandembox og Legrabox

Underskap
30, 40, 50, 60 cm

Underskap 
80, 100 cm

Hjørneunderskap med
karusellhyller 90x90 cm

Hjørneunderskap
90x90 cm

Underskap for 
koketopp 60 cm

Hjørnekarusell
Diskus 90x90 cm

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

Underskap1)

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

Oppvaskunderskap 
med platebelagt 
bunn. 60 cm

Oppvaskunderskap 
med platebelagt bunn
70, 80, 100 cm

Hjørneoppvaskunderskap 
med platebelagt bunn 
120 cm (skrog 100 cm)

Hjørneoppvaskunderskap 
med platebelagt bunn 
140 cm (skrog 100 cm)

Underskap for ovn 
med uttrekkbar 
gitterskuff 60 cm

Underskap for ovn, 
med skuff i sokkel 
60 cm

Oppvaskunderskap1) 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

Hjørneunderskap med 
halvkarusell 110 cm

OVERSKAP FULL HØYDE
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 LAV HØYDE
Høyde 32 cm. Dybde 33 cm.

OVERSKAP LAV HØYDE
Høyde 57,6 cm. Dybde 33 cm.

OVERSKAP EXTRAHØYDE
Høyde 124,8 cm. Dybde 33 cm.

Overskap1)

20, 30, 35, 
40, 45, 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,  a80 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)

20, 30, 35, 
40, 45, 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

1) Leveres med enkeltdør alt. pardør

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

Oppvaskunderskap 
med platebelagt bunn
60 og 80 cm

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

Sjalusiskap
60 cm

SKAP. OVERSIKT.
UNDERSKAP LAV HØYDE
Høyde 74,2 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.

Underskap
40, 50, 60 cm

Skuffeseksjon med 
3 skuffer 40, 60 cm.
Legrabox

Skuffeseksjon med
2 skuffer 40, 60 cm.
Legrabox

Underskap 
uttrekkbar innredning
20 cm

Brettskap
20 cm

Håndkleskap
20 cm

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

UNDERSKAP
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm.
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HØYSKAP KONTINENTAL-, STANDARDHØYDE
K-høyde 211,8 cm. S-høyde 227,8. Inkl sokkel. Dybde 56,5 cm.

Garderobskap1)

40, 50, 60 cm
Garderobskap1)

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Garderobskap1)

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Hjørnematskap 114,5x114,5 cm.

Høyskap1)

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Høyskap1)

40, 50, 60 cm
80 cm pardør

Hylleskap1)

40, 50, 60 cm

Lintøyskap1)

40, 50, 60 cm
Høyskap med 
hyller og to 2 
store skuffer.
40, 50, 60 cm

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

Kosteskap3)

med uttrekkbar
innredning og 
platebelagt bunn 
60 cm

Matskap3)

40, 50, 60 cm.
Tandembox og 
Legrabox

Høyskap for 
oppvaskmaskin-
søyle K 60 cm.
Høyde 89,6 cm

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

Kosteskap3)

60 cm

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

Matskap med uttrekk-
bar hylleinnredning 
i eksklusiv sølvgrå 
finish, 50 cm

VASKESKAP MED INNTRUKKET BUNN OG PLASTBELAGT BUNN
Høyde 87 cm, inkl sokkel og ekskl benkeplate. Dybde 56,5 cm

Oppvaskunderskap 
forporselensvask
60 og 80 cm

AVSLUTNINGSHYLLER

Endebokhylle for
underskap 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 høyskap 20 cm.
Dybde 20 cm, 
høyde 195,2/211,2 cm

Oppvaskunderskap
60, og 80 cm. 
Fast front

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

Hjørneoppvaskunderskap
120 cm (skrog 100 cm)

Oppvaskunderskap i
60, 70, 80 og 100 cm

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

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

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

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

Underskap med 
skuffer, en hel front 
og to innvendige 
skuffer. 
40, 50, 60 cm

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

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

1) Leveres med enkeltdør alt. pardør
2)  Skap med skuffesystem Tandembox leveres også med dybde 66,5 cm
3) Til de fleste modeller leveres høyskapene med delt dør

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

Underskap med skuff 
og innvendige skuffer
40, 50, 60 cm.
Tandembox

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

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



[1 5 0 ] [1 5 1 ]

INNBYGGINGSSKAP KONTINENTALHØYDE
Høyde 211,8 cm, inkl sokkel. Bredde 60 cm. Dybde 56,5 cm.

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys 1)

Integrert
kjøl-frys

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox

Innbyggingsovn 
+ mikro med skuff. 
Tandembox og 
Legrabox

Høyskap for 
innbygging av 
3 hvitevarer. 
Klaffedør og skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av 
stekeovn. En dør 
og to store skuffer
60 cm

Høyskap for 
innbygging av 
kompaktovn. En dør 
og to store skuffer
60 cm

Høyskap for 
innbygging av to 
stekeovner. Klaffedør 
og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av to 
stekeovner. Klaffedør 
og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av mikro/
kompaktovn og 
stekeovn. Klaffedør 
og en stor skuff
60 cm

Integrert
kjøl-frys 1)

Innbyggningsovn 
+ mikro

12
24

8
8

0
8

72

13
92 17

68 18
0

8

39
2–

50
2

▲

▼

59
2

▲

▼

39
2–

50
2 ▲

▼

59
2

▲

▼ 58
8

▲

▼

39
2–

50
2 ▲

▼

INNBYGGINGSSKAP STANDARDHØYDE
Høyde 227,8 cm, inkl sokkel. Bredde 60 cm. Dybde 56,5 cm. 

Integrert
kjøl-frys

Integrert
kjøl-frys 1)

Integrert
kjøl-frys 1)

Innbyggingsovn 
+ mikro med 
2 store skuffer.
Tandembox og 
Legrabox

Innbyggingsovn 
+ mikro med skuff. 
Tandembox og 
Legrabox

Høyskap for 
innbygging av mikro/
kompaktovn og 
stekeovn. Klaffedør 
og to store skuffer
60 cm

Høyskap for 
innbygging av tre 
hvitevarer. Klaffedør 
og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av tre 
hvitevarer. Klaffedør 
og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av 
stekeovn. Dør, hyller 
og to store skuffer
60 cm

Høyskap for 
innbygging av 
mikro/kompaktovn. 
Dør, hyller og 
to store skuffer
60 cm

Høyskap for 
innbygging av mikro/
kompaktovn og 
stekeovn. 
Dør og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av to 
stekeovner. Dør 
og en stor skuff
60 cm

Høyskap for 
innbygging av mikro 
og stekeovn. Dør og 
en stor skuff
60 cm

Integrert
kjøl-frys 1)

Inbyggingsovn 
+ mikro

17
68

13
92

▲

▼

17
68

▲

▼

Integrert
kjøl-frys 1)

17
84

▲

▼

18
0

8
17

84

59
2

▲

▼

59
2

▲

▼

35
0–

47
0 ▲

▼

59
2

▲

▼

35
0–

47
0 ▲

▼

1) Ved visse frontutførelser leveres skapet med delt dør. 1) Ved visse frontutførelser leveres skapet med delt dør.
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SKAP OVER KJØL/FRYS 60 CM

FULL HØYDE 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

FULL HØYDE 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  

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 FULL HØYDE. 
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 140,8 cm: 
5 hyller

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

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-, STANDARDHØYDE
K-høyde 211,8 cm. S-høyde 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

Innbyggings-
kjøleskap 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

34
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INNBYGGINGSSKAP LAV HØYDE

Lavt høyskap
40, 50, 60 cm

Skap for innbyggingsovn
med 2 skuffer og 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
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NOREMAS ARBEIDSVERKTØY

KJØKKENTEGNING HUSK:  - Markér ventilasjon på tegningen.
  - Markér avløp på tegningen.   

- Plassér inn dører/vinduer på tegningen.
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DETTE LIKER JEG.
Ved å tenke gjennom hvilket stiluttrykk du foretrekker i dine 
omgivelser, gir du våre interiørselgere et godt utgangspunkt 
til å skape et kjøkken som er i tråd med drømmene du har 
for ditt nye kjøkken.

Mine favorittbilder er på side:

Benkeplater: Innredning:

Knotter/håndtak:

Fronter/modeller: Kraner:

Vasker:



[1 5 6 ] [1 5 7 ]

OBS: Punktene under MÅ være utført før montering.

FØR MONTERING:

KJØKKENMÅL

Ta mål av:

Andre faste ting det må tas hensyn til:

FREMDRIFTSPLAN

Aktivitet: Ansvarlig:Når:

Gammelt kjøkken revet

Vegger malt

Nytt gulv lagt

Tak malt

Elektrisk arbeid

Rørleggerarbeid

Annet (spesifisér)

- Takhøyde/skråtak:

- Høyde på vindu (inkl. lister):

- Avstand fra hjørne til avløp:

- Avstand fra hjørne til ventilasjonskanal:

Utført:

TELEFONNUMMER/E-POST:

HUSKELISTE:

Norema-konsulent:

Rørlegger:

Elektriker:

Snekker:
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PRODUKTFAKTA.
LEVERINGS- OG KJØPSVILKÅR
I henhold til Forbrukerkjøpsloven er det 5 års  
reklamasjonsrett.
Norema har utvidet funksjonsgaranti på 25 år på hengsler, 
skuffer og -skinner med forbehold om at monterings- og 
vedlikeholdveiledning er fulgt og ved normal bruk.
Norema har 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 Norema jobber hele tiden 
med produktutvikling og miljøtilpasning, og forbeholder oss 
derfor retten til å gjøre endringer i utførelse og konstruksjon. 
Av trykktekniske årsaker kan farger på treslag og andre 
overflater i brosjyrematerialet avvike fra virkeligheten. 
Se produktprøver hos Noremas forhandlere.

MILJØMERKING
Norema kan tilby følgende svanemerkede 
kjøkken: Akse brunbeiset eik, Areal klassisk hvit, 
Areal lys grå, Areal mellomgrå, Areal mørk grå, Areal beige, 
Areal lingrønn, Areal grønn, Areal mørk blå, Aspekt klassisk 
hvit, Edel klassisk hvit, Edel eik, Edel beige, Edel lingrønn, 
Edel grønn, Edel lys grå, Edel mellomgrå, Edel mørk grå, 
Edel mørk blå, Format klassisk hvit, Format lys grå, 
Format mellomgrå, Format mørk grå, Format beige, 
Format lingrønn, Format grønn, Format mørk blå, 
Kvadrat lys alm, Kvadrat brun eik, Kvadrat trøffelgrå eik, 
Kvadrat sort eik, Time klassisk hvit, Time mellomgrå, 
Fager klassisk hvit, Fager beige, Fager lys grå, Fager 
mellomgrå, Fager mørk grå, Fager lingrønn, Fager grønn, 
Fager mørk blå, Jeløy klassisk hvit, Kube eik, Pluss mørk grå, 
Trapes ask, Trapes eik, Trapes sort eik. Økonomigarderober. 
30 mm laminat benkeplater med forkant MF1 og MF1+, 
samt skapskrog i hvit MFC er også svanemerkede. Avhengig 
av valgt tilbehør kan det være noen deler av kjøkkenet ditt 
som ikke er svanemerkede.

ISO 9001 OG 14001 
Norema er sertifisert i henhold til 
kvalitetsstandarden ISO 9001 
og miljøstandarden 14001. Dette 
innebærer kvalitets- og miljøsikring ved 
konstruksjon, utvikling, produksjon, 
installasjon og service. 

ENERGI
Virksomheten ved Nobia Produktion i Tidaholm i Sverige 
er godkjenningspliktig i henhold til miljølovgivningen. 
Selskapets ressursbruk 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
Norema er tilknyttet REPAREGISTERET, 
noe som innebærer at emballasje 
merket for resirkulering tas hånd om av 
materialselskaper.

FORMALDEHYD I VÅRE PLATEMATERIALER
Våre MDF- og sponplater inneholder svært lave 
konsentrasjoner av formaldehyd. Utslippene fra spon-
platene våre skal ikke overstige 0,07 mg/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, homogen list av ABS-plast eller med fargetilpasset 
list av melamin.

DEKORSIDER
Fremstilles av 16 eller 25 mm platemateriale med svakt 
avrundede sidekanter. Dekorsider fremstilles av malt eller 
foliebelagt 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. 

SKUFFER
TANDEMBOX: Skuffer lages med sider og bakstykke av 
dobbeltmantlet 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.

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 motstands-
kraft mot slitasje, husholdningskjemikalier, 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 
Aluminiumsvitrine - 21 mm med aluminiumsramme og 
røkfarget, herdet glass. Svanemerket.

AREAL – 19 mm slett, malt front i MDF med svakt avrundet 
kant. Alle overflater er behandlet med vann-basert UV-
herdende maling. Svanemerket.      
AREAL KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N
AREAL BEIGE –  Nærmeste NCS S 2005-Y20R
AREAL LINGRØNN – Nærmeste NCS S 2005-G10Y
AREAL GRØNN – Nærmeste NCS S 5005-G50Y
AREAL LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N
AREAL MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N
AREAL MØRK GRÅ – Nærmeste NCS S 7500-N
AREAL MØRK BLÅ – Nærmeste NCS S 8005-R80B

PARALLELL GREP - 19 mm med integrerte håndtak. 
Framside og kanter er behandlet med polyuretanmaling, 
baksiden er MFC.
PARALLELL KLASSISK HVIT GREP 
Nærmeste NCS S 0500-N
PARALLELL MELLOMGRÅ GREP 
Nærmeste NCS S 5500-N

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

EDEL – 19 mm front i MDF med profilert ramme og fylling. 
Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende 
maling. Svanemerket.
EDEL KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N
EDEL BEIGE – Nærmeste NCS S 2005-Y20R
EDEL LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N
EDEL MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N
EDEL MØRK GRÅ – Nærmeste NCS S 7500-N
EDEL LINGRØNN – Nærmeste NCS S 2005-G10Y
EDEL GRØNN – Nærmeste NCS S 5005-G50Y
EDEL MØRK BLÅ – Nærmeste NCS S 8005-R80B 

EDEL EIK – 19 mm front i eik med massiv profilert ramme 
og fylling. Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-
herdende klarlakk. Svanemerket.

EDEL MØRK GRÅ EIK – 19 mm front i massiv gråmalt eik 
m/profilert ramme og fylling. Nærmeste NCS S 7500-N

FAGER – 19 mm MDF rammefront med profilert innerkant 
og slett speil. Alle overflater er behandlet med vannbasert 
UV-herdende maling. Svanemerket.
FAGER KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N
FAGER BEIGE – Nærmeste NCS S 2005-Y20R
FAGER LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N
FAGER MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N
FAGER MØRK GRÅ – Nærmeste NCS S 7500-N
FAGER LINGRØNN – Nærmeste NCS S 2005-G10Y
FAGER GRØNN – Nærmeste NCS S 5005-G50Y
FAGER MØRK BLÅ – Nærmeste NCS S 8005-R80B

FORMAT – 19 mm front i MDF med ramme og slett fylling. 
Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende 
maling. Svanemerket.
FORMAT KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N
FORMAT BEIGE – Nærmeste NCS S 2005-Y20R
FORMAT LYS GRÅ – Nærmeste NCS S 2500-N
FORMAT MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N
FORMAT MØRK GRÅ – Nærmeste NCS S 7500-N
FORMAT LINGRØNN – Nærmeste NCS S 2005-G10Y
FORMAT GRØNN – Nærmeste NCS S 5005-G50Y
FORMAT MØRK BLÅ– Nærmeste NCS S 8005-R80B

JELØY KLASSISK HVIT – 16 mm slett melaminfront som er 
malt med UV-herdende maling. Svanemerket.
Kantlist av ABS-plast. Nærmeste NCS S 0500-N

KVADRAT KLASSISK HVIT – 16 mm slett, hvit front i MFC. 
Kantlist av ABS-plast. Nærmeste NCS S 0500-N

KVADRAT LYS ALM – 16 mm. Liggende struktur. 
Svanemerket.

KVADRAT BRUN EIK – 19 mm. Stående struktur. 
Svanemerket. 

KVADRAT TRØFFELGRÅ EIK – 16 mm. 
Stående struktur. Svanemerket.

KVADRAT SORT EIK – 19 mm. 
Stående struktur. Svanemerket.

PLUSS MØRK GRÅ – 16 mm slett, mørk grå front i MFC. 
Kantlist av ABS-plast. Svanemerket. 
Nærmeste NCS S 7500-N

SYSTEM HVIT – 16 mm slett, høytrykkslaminert front 
med 0,6 mm ABS kantlist, kjerne av spon. 
Laminatkulør, nærmeste NCS S 0500-N.

Til lykke med ditt nye 
Norema-kjøkken!

SYSTEM SORT MED EIK KANT – 19 mm slett, 
høytrykkslaminert sort front med hvit bakside. 
Eik kantlist. 

SYSTEM HVIT MED EIK KANT – 19 mm slett, 
høytrykkslaminert sort front med hvit bakside. 
Eik kantlist. Nærmeste NCS S 0500-N.

TIME – 16 mm front, profilfrest MDF. Alle overflater 
er behandlet med vannbasert UV-herdende maling. 
Svanemerket.
TIME KLASSISK HVIT – Nærmeste NCS S 0500-N.
TIME MELLOMGRÅ – Nærmeste NCS S 5500-N

TRAPES ASK – 19 mm slett, finert ask front. 
Behandlet med innfarget, vannbasert UV-herdende lakk.
Svanemerket.

TRAPES EIK – 19 mm slett, finert eik front. Kantene er 
behandlet med syre-/ vannbasert klarlakk mens fram- og 
baksiden er behandlet med  UV-herdende klarlakk.
Svanemerket.

TRAPES SORT EIK – 19 mm slett, finert sort eik front. 
Behandlet med innfarget, syreherdende klarlakk.
Svanemerket.

KUBE KLASSISK HVIT – 19 mm front i MDF med smal 
ramme og nedfrest speil. Framside og kanter er behandlet 
med PU-maling, baksiden er i MFC. 
Nærmeste NCS S 0500-N.

KUBE EIK – 19 mm rammefront med smal, massiv eik 
ramme og finert speil. 
Alle overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende 
klarlakk. Svanemerket.

KUBE SORT EIK – 19 mm rammefront med smal, massiv 
eik ramme og finert speil. Behandlet med innfarget, 
syreherdende klarlakk.
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