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hverdagsglede

Siden den gangen vi begynte å produsere
kjøkken i Skåne, har folk bakt radiokaker,
installert mikrobølgeovner, gjenoppdaget
filterkaffen og er fortsatt på letinging etter
den perfekte koketiden til et egg. På våre
kjøkken kombineres hverdagens gleder
med feststemning, samt opplevelser av
innovasjoner.
For et kjøkken er ingenting uten menneskene som bruker det. Det er for deres skyld at
vi fortsatt ønsker å produsere tidenes beste
kjøkken på fabrikken i Ballingslöv, Sverige.
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hverdagsglede

Historien om
Drømmekjøkkenet er
nesten hundre år med
hverdagshistorier.

hverdagsglede

KJØKKEN SOM VARER LENGE
Siden 1929 har vi produsert kjøkken i fabrikken
vår i skånske Ballingslöv i Sverige – nær vår
fornybare kilde, treverk, og nær kundene. Verdiene våre har stort sett vært de samme som i
starten, og vi utvikler oss og produserer fortsatt
med fokus på maksimal levetid og minimalt
klimaavtrykk.
Kjerneverdiene våre gjenspeiler fokuset vårt, og
ordene inspirasjon, kvalitet, hverdagsglede og
bærekraft gjennomsyrer virksomheten.
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hverdagsglede

KLIMANØYTRALT KJØKKEN
Når du kjøper kjøkken fra oss kan du være trygg
på langsiktig kvalitet. Produktene produseres med
holdebare materialer, under ordnede forhold og
av dedikerte ansatte. Vi tar også ytterligere et
steg videre i forhold til ansvar, og produserer ditt
kjøkken i en klimanøytral fabrikk. I tillegg har vi
et samarbeid med svenske Ecoera, som omdanner
restprodukter gjennom pyrolysebehandling og
lager pellets, som igjen blir brukt som gjødsel.

Les om vårt arbeid
for et bærekraftig
kjøkkenliv på
drommekjokkenet.no

HVERDAGSGLEDE HOS DEG
Vi elsker kjøkken. Vi kan det meste om tre. Hos oss
finnes det ekspertise på planlegging, materialer
og optimale funksjoner. Hvordan hverdagsglede
dufter, føles eller høres ut hjemme hos deg, er
det naturligvis bare du som vet. Hvis kjøkkenet er
hjemmets hjerte, er det du som gir kjøkkenet sjel.

hverdagsglede

Slik tar vi ansvar for et
langsiktig og bærekraftig
kjøkkeneierskap
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hverdagsglede

Våre kjøkken leveres ferdig sammesatt, og allerede fra
den første middagen setter du ditt personlige preg.
Innred skap og skuffer med tilbehør som matcher dine
ønsker, og kompletter og bytt ut etter hvert. Et kjøkken
er en plass for liv og bevegelse, og hjertet i hjemmet. La
det forandre seg og variere med livet.

NÆR DEG
Det å skape produktene i nærhet
til kundene sine – og få jobbe
med produkter med lang levetid
– er det som skapte og fremdeles i dag er Ballingslöv. Vi lager
produkter som kan brukes ut
maksimal levetid og deretter resirkuleres på en god og naturlig
måte. Det føltes bra i 1929, og
det føles bra den dag i dag.

hverdagsglede
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hverdagsglede

FRA TRE TIL KJØKKEN
Forutsetningen for et kvalitetskjøkken er førsteklasses
treverk. Langsomt-voksende trær fra en velstelt skog
er en god begynnelse for kjøkkenets mange flater, som
vakkert patineres over tid og skal føles godt å ta på.
Sterkt design med klassiske detaljer gjør at også øyet
finner ro i mange år fremover.

Kjøkken fra
Drømmekjøkkenet
– fra en klimanøytral fabrikk.

KJØKKENMODELLER
I Drømmekjøkkenet tilbyr vi et stort utvalg kjøkkenmodeller i ulike design, materialer og fargevalg. Under får du en oversikt over kjøkkenmodellene våre. Alle farger
og trefinish på de respektive modellene finner du på drommekjokkenet.no

BIRKA Glatt malt skapdør med faset och myk ytterprofil.
Skapdør 19 mm tykk i malt MDF.
Prisindeks: 65

BISTRO Glatt skapdør med rett kant. Skapdør 19 mm tykk. Kombiner
gjerne med tilvalgskonsept System 10, System 25 eller System 45.
Prisindeks MDF: 60. Prisindeks trefinér: 70

CITY Glatt skapdør i høytrykkslaminat med kantlist i aluminium.
Skapdør 19 mm tykk. 1 mm kantlist i aluminium.
Prisindeks: 80

LINE Glatt skapdør med integrerte grep. Skapdør 19 mm tykk.
Greplist i aluminium.
Prisindeks MDF: 70. Prisindeks trefinér: 80

MENY Skapdør med ramme og speil i MDF. Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 80

NORDIC Skapdør i massivt tre. Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 100

STUDIO Skapdør med ramme og speil i MDF. Skapdør 19 mm tykk.
Kombiner gjerne med tilvalgskonsept System 10 eller System 25.
Prisindeks: 70

STYLE Glatt skapdør i høytrykkslaminat med faset kantlist i massivt
tre. Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 70

WOOD Skapdør av massivt sjiktlimt tre. Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 100
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FENIX Glatt skapdør i Fenix-laminat med rette kanter.
Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 90

GASTRO Skapdør med ramme og speil. Skapdør 19 mm tykk.
Kombiner gjerne med tilvalgskonsept System 10 eller System 25.
Prisindeks MDF: 80. Prisindeks tre: 100

STAR Frest skapdør med rette dekorspor i MDF. Skapdør 19 mm tykk.
Prisindeks: 70

STIL Glatt malt skapdør med integrerte grep. Skapdør 19 mm tykk.
Greplist i aluminium.
Prisindeks: 60

HVA ER EN PRISINDEKS?
Prisindeksen er en indikasjon på hvor kjøkkenmodellen ligger i pris, ut fra
Drømmekjøkkenets totale modellprogram. Indeks 100 er den kjøkkenmodellen med høyest pris og øvrige modellers indeks oppgis med dette
som utgangspunkt.
Sjekk gjerne ut prisguiden vår bakerst i denne katalogen, eller se den på
drommekjokkenet.no. Din forhandler vil alltid gi en pris på ditt utvalgte
kjøkken.

TILVALGSKONSEPTER
Hvis du vil, kan du oppgradere kjøkkenet med forskjellig tilbehør som endrer designuttrykket. Vi tilbyr 4 ulike tilvalgskonsepter som beskrives ved siden av her. I tillegg
kan du se våre anbefalinger om hvilke kjøkkenmodeller de forskjellige tilvalgene
kommer best til sin rett.

System10. Passer fint til kjøkkenmodellene
Bistro, Gastro og Studio.

System 25. Passer fint til kjøkkenmodellene
Bistro, Gastro og Studio.
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System
10

System
45

System 10 er et konsept med tilbehør som

gir en møbelaktig følelse til kjøkkenet.
Tilbehørkonsept System 10 er basert på
forskjellig tilbehør, som alle er 10 mm tykke.
Ved å sette inn smale avstandsstykker og
frisider, kan man skape linjer og geometri
på kjøkkenet.

System 45 er et konsept for kjøkkenøyer
hvor lang- og kortsider møtes i et gjerdet hjørne. Dette gir et rent og moderne
inntrykk med få sømmer, i tillegg til pene
møter mellom skapdør og dekkside.

System 45. Passer fint på kjøkkenøyer til kjøkkenmodell
Bistro.

System
25

System 25 er et konsept med tilbehør som
vi har laget for å gjenskape følelsen av det
klassiske, plassbygde kjøkkenet. De store
avstandsstykkene og dekksidene er hele
25 mm tykke, og forsterker inntrykket av
det solide i et tilpasset kjøkken.

Shaker er et samlebegrep for en rekke tilleggs-

Shaker

produkter som virkelig løfter inntrykket av
kjøkkenet ditt. Disse produktene kombineres ofte med tilvalgskonsept System 25.
Shaker-stilen har et landlig preg – med en
minimalistisk og funksjonell touch.

Shaker. Passer fint til kjøkkenmodellene Bistro, Gastro
og Studio.

BLI INSPIRERT AV VÅRE KJØKKEN

BIRKA

TIPS!
Integrer en sittebenk for å hygge seg
sammen på kjøkkenet. Legg merke til
den «skjulte» innstikkhyllen i nisjen.

BIRKA ØSTERSBEIGE | Birka er en malt skapdør med mykt rundet ytterprofil. HÅNDTAK: RK 95. BENKEPLATE: Laminat 2389,
20 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: EVO185, Tapwell. HVITEVARER: Neff. SPRUTBESKYTTELSE:
Laminat 2389, 12 mm. GULV: Oljet eik, fiskebensmønster.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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BIRKA

TIPS!
Tenk på å integrere strømuttak på
kjøkkenet til husholdningsmaskinene
dine, og tilrettelegg kjøkkenøya som
arbeidsplass.

BIRKA HVIT | Birka er en malt skapdør med mykt rundet ytterprofil. HÅNDTAK: HG 20 og HG 670. BENKEPLATE: Laminat 2424,
20 mm. OPPVASKBENK: MRX 210-50, Franke. BLANDEBATTERI: XT432543238 antrasitt, Newform. VENTILATOR: Siemens.
HVITEVARER: Siemens. GULV: Betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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BISTRO

TIPS!
For å skape en mer levende vegg av høyskap, er vårt
tips å ha ett av høyskapene åpent – altså uten dør. Fint
for de tingene du raskt vil ha tak i eller favorittene som
gjerne skal synes.

BISTRO EIK MATT HVITPIGMENTERT og BISTRO ØSTERSBEIGE | Bistro er en glatt skapdør med rette kanter, liggende finér eller
malt. HÅNDTAK: HG 130. BENKEPLATE: Dekton Arga, 12 mm. OPPVASKBENK: Clarion 700 IF, Intra. BLANDEBATTERI: Tapwell.
HVITEVARER: Siemens og Electrolux. SPRUTBESKYTTELSE: Dekton Arga, 12 mm. GULV: Farget betonggulv.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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TIPS!
Smart strømuttak.
Plasser stikkontakten med
heisfunksjon der du trenger
den – i benkeplaten eller
som her, i overskapet.

TIPS!

Diskret håndtak.
HG 130 er en nyhet i håndtaksfamilien vår. Et nett
og diskret lite smykke
– for den som setter pris
på de sparsommelige og
enkle detaljene.

Fine små knotter.
For deg som vil ha den lille
detaljen i et nett håndtak,
har vi disse alternativene,
RK 80 matt svart eller
RK 95 børstet metall.

TIPS!

WALK-IN SPISKAMMERS
Nå kan maten gå catwalk. Tidligere var det helt vanlig å bygge en kjøler eller et spiskammers for oppbevaring av alt fra syv sorters småkaker til syltet agurk. Man tok høyde
for oppbevaring av så vel fin-serviset som diverse matvarer, og lagde et walk-in spiskammers i direkte tilknytning til kjøkkenet. Det er vel så nyttig i dag. Med åpne hyller er det
enkelt å nå alt som ikke får plass på kjøkkenet. I underskapet kan familien lagre storinnkjøp og kjøkkenmaskiner som ikke er ønsket å ha stående fremme.

DEKTON ARGA som benkeplate og sprutbeskyttelse.

BISTRO

SYSTEM 25

TIPS!
Du kan skimte at det står noe bak vitrineskapene i linjeglass, men ikke mer enn at du ikke trenger å ha perfekt
orden. Det vakre, stripete glasset skaper en industriell
fornemmelse.

BISTRO EIK SVARTBEIS | Bistro er en glatt skapdør med liggende finér og rette kanter. HÅNDTAK: HG 170. BENKEPLATE:
Linoleum Nero, 30 mm og Naturstein Steel grey satin, 30 mm. OPPVASKBENK: KBG 210-50 og KBG 210-34, Graphit, Franke.
BLANDEBATTERI: Essence 31615 AL0, Essence 30269AL0, Grohe. HVITEVARER: Siemens. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
Her i kombinasjon med Fenix grafittgrå.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 45

Tilvalgskonseptet System 45, skaper pene
ender på kjøkkenøya, der skapdøren og
frisiden fases perfekt sammen.

BISTRO HVIT | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Solidstål 6 mm, Decosteel og komposittstein Royal Reef, 12 mm. OPPVASKBENK: XV55, Decosteel. BLANDEBATTERI: 590 rustfri, Vola. VENTILATOR: Gaggenau.
HVITEVARER: Gaggenau. GULV: Betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept System 45
som bare finnes i malt utførelse.
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BISTRO

SYSTEM 45

TIPS!
En blanding av åpen og lukket oppbevaring
skaper dynamikk i kjøkkenet. Som her, hvor
hyllesystemet Frame utgjør et fint hjørne
der høyskapene møtes. 		

BISTRO ASK BRUNBEISET og BISTRO SVART | Bistro er en glatt skapdør med rette kanter, liggende finér eller malt. HÅNDTAK:
HG 180. BENKEPLATE: Linoleum Nero, 20 mm og Laminat 2387, 20 mm. OPPVASKBENK: Extreme 50 antrasitt, Decosteel.
BLANDEBATTERI: 590 matt svart krom 61, Vola. VENTILATOR: Sky, RørosHetta. HVITEVARER: Electrolux. SPRUTBESKYTTELSE:
Laminat 2387, 20 mm. GULV: Betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept System 45
som bare finnes i malt utførelse.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 25

Lag et vakkert spiskammers av det gamle
rengjøringsskapet og få effektiv oppbevarig.

BISTRO ASK BRUNBEISET | Bistro er en glatt skapdør med liggende finér og rette kanter. HÅNDTAK: HG 460.
BENKEPLATE: Komposittstein Lagoon, 20 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: KV1 krom,
Vola. GULV: Hvitpigmentert eik, Kährs.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 25

Utnytt hjørnet til oppbevaring av de tingene
du vil ha fremme. Bruk åpne hyller og gi
kjøkkenet påfyll av grønn glede!

BISTRO ASK HVITMALT | Bistro er en glatt skapdør med liggande finér og rette kanter. BENKEPLATE: Komposittstein Lagoon,
20 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: KV1 hvit, Vola. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE:
Komposittstein Lagoon, 12 mm. GULV: Massiv eik, Kährs.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 25

En klassiker i nytt design som varer lenge.
Framtrukket sokkel og tilvalgskonsept
System 25 gir et solid inntrykk.

BISTRO LINDBLOMSTGRØNN | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 295. BENKEPLATE: Komposittstein
Lagoon, 20 mm. BLANDEBATTERI: 131 mattbørstet kobber 64, Vola. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Hvite fliser 15x15
Harmony, CC Höganäs. GULV: Winckelmans, CC Höganäs.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 10

Hva med en sprutbeskyttelse i samme
utførelse som benkeplaten i stedet for
fliser? Funksjonalitet og design i ett!

BISTRO GRØNNGRÅ | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 35. BENKEPLATE: Dekton Keon, 12 mm.
OPPVASKBENK: Extreme 50, antrasitt, Decosteel. BLANDEBATTERI: XT432543238 antrasitt, Newform. VENTILATOR: Siemens.
HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Dekton Keon, 12 mm. GULV: Osmo hardvoksoljet furu.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkken har tilvalgskonsept System 10
som bare finnes i malt utførelse.
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Åpne opp!
Familien i huset har valgt
å ha åpen oppbevaring,
både for kopper og fine
pyntegjenstander i
overskapet, men også for
brikker og høye gryteunderlag i underskapet.
Denne detaljen skaper
en fin helhet i kjøkkenet,
og gjør alt lett tilgjengelig når de trenger det.

FORLENG KJØKKENFØLELSEN

TIPS!

Drømmekjøkkenets innredning passer også fint til gangen. For å få en helhet i husets
åpne planløsning, har de her valgt å bestille et møbel til gangen i samme design som
kjøkkenfrontene. Veggene, den tilpassede hyllen med kroker og den praktiske sittebenken med skuffer, gjør det enkelt for familien å oppbevare både smått og stort. Knoppene
på skuffene bryter fint med de mer rustikke og praktiske kjøkkenhåndtakene.

TIPS! Både praktisk sittebenk og
smart oppbevaring i gangen.

TIPS! Bruk mellomrom til å sette opp praktiske hyller til de
tingene du bruker ofte.

TIPS!

1.
2.
3.

Åpne opp og skap god flyt. Vi beveger oss gjerne rundt
i kjøkkenet. Sørg for at kjøkkenet føles lett tilgjengelig og
dropp gjerne unødvendige dører.
Mal helhetlig. Ta utgangspunkt i kjøkkenet ditt. Liker du
fargen, er det fint å også male tilstøtende vegger i samme
farge. Du finner våre NCS-koder bakerst i katalogen.
Generøse arbeidsflater. Kombiner gjerne den praktiske
og slitesterke benkeplaten i komposittstein med fin sprutbeskyttelse, ved å fortsette med den oppover veggen.

Oras 272100
Trådløs avstengingsventil for
oppvaskmaskin i krom. Kan
plasseres hvor du vil.

Stilren og pen i rustfritt stål,
Franke MYX 110-55.
Blandebatteri
Tapwell ARM 184.
Matt svart blandebatteri til
kjøkkenet, med avstengingsventil for oppvaskmaskin.

Decosteel Extreme 50 Antrasitt.
Lengde 540 mm. Benkeskap 600 mm.

Små fine ting.
Med enkle små ting
kan du forvandle et
kjedelig hjørne eller
lang benkeplate til et
spennende interiørelement. Hva med å
sjekke hva barna har
med seg hjem fra
sløyden?

BISTRO

TIPS!

SYSTEM 10

Vi kan lakkere flere av ventilatorhettene
i samme farge som kjøkkenet ditt.

BISTRO LINDBLOMSTGRØNN | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 295. BENKEPLATE: Komposittstein Coral Clay, 20 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: KV1 rustfri, Vola. HVITEVARER: Electrolux.
SPRUTBESKYTTELSE: 6780-MKDG Micron 3x3 cm, Svenska Kakel. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkken har tilvalgskonsept System 10
som bare finnes i malt utførelse.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 25

Gå for Bistro-stemning – hele veien! Som f.eks. ved
å flislegge hele veggen fra benkeskapet og opp til
taket. Åpne hyller forsterker stilen.

BISTRO MØRKEBLÅ | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: RK 95. BENKEPLATE: Komposittstein
Royal Reef, 20 mm. OPPVASKBENK: BXX 210-54, Franke. BLANDEBATTERI: SK885 krom, Tapwell. VENTILATOR: Siemens.
HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: New York hvit blank 6,5x13 cm, Centro.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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BISTRO

TIPS!
Når du velger hvitevarer, er det et godt tips å velge en
kombiovn i stedet for å velge en ovn med bare mikrofunksjon. Velger du kombinert, får du en ovn med både
tradisjonell mikrobølgeovn og vanlig stekeovn.

BISTRO PEPPERGRÅ | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 140. BENKEPLATE: Marmor Carrara.
OPPVASKBENK: Heldekkende rustfri spesialoppvaskbenk, 30 mm, Decosteel. BLANDEBATTERI: XT4325 antrasitt, Newform.
VENTILATOR: Box, Fjäråskupan. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Rustfritt stål, Decosteel. GULV: Fliser 60x60
Mythos lysegrå, Golvabia.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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BISTRO

TIPS!

SYSTEM 10

System 10 er vårt tilvalgskonsept med 10 mm
tynne distanselister mellom og rundt kjøkkenskapene. Passer perfekt til Bistro.

BISTRO ØSTERSBEIGE | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: RK 175. BENKEPLATE: Komposittstein
Coral Clay, 20 mm. OPPVASKBENK: Supra 500, Blanco. BLANDEBATTERI: EVO 186 krom, Tapwell. VENTILATOR: Grue,
RørosHetta. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Slipt tregulv.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept System 10
som bare finnes i malt utførelse.
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BISTRO

TIPS!
Kjøkken med maksimal plassutnyttelse med både
kjøkkenøy og flere sitteplasser. Legg også merke
til de frittstående skapene med profildøren Mesh,
som passer perfekt til en ledig vegg.

BISTRO EIK MATT HVITPIGMENT | Bistro er en glatt skapdør med liggende finér og rette kanter. HÅNDTAK: HG 300. BENKEPLATE:
Linoleum 4166, 20 mm og naturstein Via Lattea Satin, 30 mm. OPPVASKBENK: Subline 500, Silgranitt klippgrå, Blanco. OPPVASKBENK: Subline 500, Silgranitt Klippgrå, Blanco. BLANDEBATTERI: XT4325 svart, Newform. HVITEVARER: Siemens.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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BISTRO

SYSTEM 10

TIPS!
Hel, rustfri benkeplate er perfekt for deg
som bruker kjøkkenet aktivt. Det rustfrie
blir bare finere med årene, siden det får
litt patina.

BISTRO PERLEGRÅ | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Rustfri mattbørstet 12 mm, Decosteel.
OPPVASKBENK: XV50, Decosteel. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Rustfri mattbørstet. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept System 10
som bare finnes i malt utførelse.

52 / 53

BISTRO

SYSTEM 10

TIPS!
Det fungerer utmerket å blande farger på
kjøkkenet – i et større kjøkken bryter det fint.
Her er en kombinasjon av østersbeige og
varmgrå.

BISTRO ØSTERSBEIGE og BISTRO VARMGRÅ | Bistro er en glatt malt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Dekton Danae, 20 mm. Heldekkende
rustfri spesialoppvaskbenk 20 mm, Decosteel. OPPVASKBENK: BXX 260-34 og 210-34, Franke. BLANDEBATTERI: KV1 rustfri og KV1 kobber, Vola.
HVITEVARER: Neff. SPRUTBESKYTTELSE: Dekton Danae, 20 mm. GULV: Mørkbeiset eikegulv i fiskebensmønster.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept System 10
som bare finnes i malt utførelse.
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En god hylleplan!
Ved å lage hyller i
benkeskapets ytterkant, fikk den ellers
ubrukelige overflaten
en viktig lagringsfunksjon.

SLITESTERKE ARBEIDSFLATER

TIPS!

Naturnær benkeplate som tåler det meste. Dette kjøkkenet er resultatet av et samarbeid mellom Daniella Witte og Mija Kinning. De er venner siden langt tilbake og er begge
velrennomerte inspiratorer for hjemmets alle rom. Daniella hentet inn Mija for å få råd
om optimal funksjon og smarte løsninger i kjøkkenrenoveringen sin. Daniella ønsket seg
store arbeidsflater og valgte at benkeplaten også skulle fungere som sprutbeskyttelse på
den hvitmalte veggen. Resultatet ble en fin løsning med den velproporsjonerte høyden,
som gir et helhetlig inntrykk.

DEKTON DANAE

TIPS! Bruk samme materiale til både benkeplate og
sprutbeskyttelse.

TIPS!

1.
2.
3.

Kjøkkenøy a la Witte. Sammen med Mija Kinning designet Daniella denne kjøkkenøya, med åpne hyller og rustfri
benkeplate med overheng – perfekt for sitteplasser.
Åpne hyller gir muligheter. Lag åpne hyller til oppbevaring av f.eks. brikker, og bokser til ting du ønsker lett
tilgjengelig.
Valg av håndtak gir ulikt uttrykk. Synes du det er vanskelig å velge håndtak? Begrens valgene dine til messing,
rustfritt eller svart metall.

HG 65 Messing. c/c 160.
HG 75 Rustfritt. c/c 160.
HG 70 Svart metall. c/c 160.

Praktisk og pen dobbelvask,
Franke BXX 260-34-16.

For deg som liker rustfrie overflater.
Care rustfri beskyttelse.
Holder overflatene
blanke og rene.
For deg som er nøye på detaljer.
Vola KV1 Blandebatteri
designet av Arne Jacobsen.
Allerede en klassiker.

Følg husets former
La ikke en bærende
vegg eller halv-vegg
hindre deg i dine valg.
Bruk heller overflaten
til å forsterke uttrykket.
Som her, med benkeplate rundt søylen.

CITY

TIPS!
Integreres skyvedører i kjøkkenet får det et helt
annet uttrykk – til og med nye funksjoner. På dette
kjøkkenet er det valgt skyvedører i glass, men vi
har mange ulike varianter i sortimentet vårt.

CITY GRÅ og HVIT | City er en glatt laminert skapdør med kantlist i aluminium. BENKEPLATE: Massiv eik hvitoljet, 20 mm.
OPPVASKBENK: Spesialoppvaskbenk rustfritt børstet stål 15 mm, Decosteel. BLANDEBATTERI: 590 rustfri, Vola. VENTILATOR:
Siemens. HVITEVARER: Siemens. GULV: Fliser 60x60 Ikon Beige, Keope. SKYVEDØR: Nano sølv med håndtak, fylling klarglass.
Kjøkkenet finnes i 2 laminatfarger med kant i aluminium.
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FENIX

TIPS!
Fenix har en flott taktil overflate og er veldig sober.
Kombinert med mørke detaljer, som blandebatteri,
stekeovn / platetopp og håndtak blir stilen
gjennomført.

FENIX SVART | Fenix er en glatt laminert skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 20. BENKEPLATE: Kvartsitt Balvedere, 20 mm og
Fenixlaminat 0720, 20 mm. OPPVASKBENK: Fenix Nero Ingo 720, DFI. BLANDEBATTERI: Arm 184, Tapwell. VENTILATOR: Electrolux.
HVITEVARER: Electrolux. SPRUTBESKYTTELSE: Kvartsitt Balvedere, 20 mm. GULV: Mattlakkert eikeparkett, fiskebensmønstret,
47x7 cm, KVM.
Kjøkkenet finnes i 4 Fenixlaminat-farger.
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FENIX

TIPS!
Høyt under taket? Utnytt det fleksible
sortimentet vårt for maksimal oppbevaring. Her har vi doble skap oppå
hverandre.

FENIX BEIGE | Fenix er en glatt laminert skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Fenixlaminat 0717, 40 mm. OPPVASKBENK:
Extreme 1634 antrasitt, Decosteel. BLANDEBATTERI: ARM 184 matt svart, Tapwell. VENTILATOR: Ignis, innebygget med halvstaff i hvitpigmentert eik, RørosHetta. HVITEVARER: Gaggenau. SPRUTBESKYTTELSE: Dekton Taga, 12 mm. GULV: Eik parkett,
moderne hvit, Baseco.
Kjøkkenet finnes i 4 Fenixlaminat-farger.
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FENIX

TIPS!
La overskapene gå hele veien opp i møte med
taket, og få maksimalt med oppbevaringsplass
på kjøkkenet. Våre overskap kommer i flere
forskjellige høyder.

FENIX GRAFITTGRÅ | Fenix er en glatt laminert skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Fenixlaminat 0724, 20 mm. OPPVASKBENK: Extreme 50, Decosteel. BLANDEBATTERI: ARM 984 krom, Tapwell. VENTILATOR: Siemens. HVITEVARER: Siemens.
SPRUTBESKYTTELSE: Magma, Grey Stone, Equipe Cerámicas. GULV: Oak Pure stripe, mattlakkert, Parador.
Kjøkkenet finnes i 4 Fenixlaminat-farger.
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Gullkantet
oppbevaring!
I kjøkkenøya er det
valgt åpne reoler
med kantlist i metall,
som gir en ekstra
glans til de fine
tingene som
vises frem.

SITTEPLASS PÅ KJØKKENET

TIPS!

Hot-spot i hjemmet der gjestene trives best. Når du planlegger overflatene i det nye
kjøkkenet ditt, er det et tips å legge inn smarte sitteplasser for kjente og kjære. Kjøkkenet har blitt selve hjertet i huset, hvor man er sosiale sammen med de som lager mat.
Familien i dette hjemmet har valgt å lage en åpen plass
under en del av kjøkkenøya, hvor de har plassert
høye krakker for mingling eller gjøre lekser.

En fornemmelse av luksus med
samme farge på fronter og vegger.

TIPS! Utnytt det vakre lyset fra vinduet og lag en
innebygget sitteplass eller et lesehjørne.

TIPS!

1.
2.
3.

Kjøkkenøy med atmosfære. En kjøkkenøy kan utformes på mange forskjellige måter. Her kan man forlenge
kantene og skape en bevegelig plass for hverdag og fest.
Åpne hyller. I samarbeid med Mija Kinning ble de fine,
åpne hyllene laget med kantlist i messing – en ekstra
gullkantet detalj i kjøkkenet ditt.
Generøse arbeidsflater. Tenk nøye gjennom hvordan du
kan lage arbeidsområder i det nye kjøkkenet ditt. Det skal
være mulig å jobbe flere på kjøkkenet samtidig.

HG 255 Krom med svart lær.
HG 295 Krom med lysebrunt lær.
HG 465 Messing med natur lær.

Newform XT 4325
Blandebatteri til kjøkkenet,
fås i krom, svart, antrasitt
og messing.

En firkantet stilren vask i messing,
Intra Frame 520 Brass.

Vakre høyskap.
Bak disse fine høye
skapdørene lagres alt
som ikke lenger får
plass på kjøkkenet,
men er likevel lett
tilgjengelige. En fin
og smart løsning.
Fine pendellamper over øya.
For å skape en behagelig og koselig
atmosfære passer det utmerket med to
pendellamper over kjøkkenøya.

GASTRO

TIPS!
De fleste kjøkken har en eller annen form for
hjørne. Med det fleksible sortimentet vårt, kan alle
rom og flater utnyttes til det beste. I hjørnet her er
det integrert et sjalusiskap i hvitpigmentert eik.

GASTRO ASK ØSTERSBEIGE | Gastro er en massiv ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil.
HÅNDTAK: HG 30 og HG 35. BENKEPLATE: Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm. OPPVASKBENK: BXX 210-54, Franke.
BLANDEBATTERI: Arm 184, Tapwell. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm.
GULV: Eik tregulv, Setra.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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GASTRO

TIPS!
Har du god plass på kjøkkenet ditt, lag gjerne en
kjøkkenøy med god dybde. Bruk kortsiden av
kjøkkenøya med tilrettelagte sitteplasser for to,
noe som innbyr til å være sosial på kjøkkenet.

GASTRO EIK SVARTBEIS | Gastro er en massiv ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK:
HG 115. BENKEPLATE: Massiv bøk svartoljet, 30 mm. OPPVASKBENK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. BLANDEBATTERI:
Essence supersteel/svart 30294DC0, Grohe. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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Laboratur, to quam, eturepe lectem untorep
resequasped magnatem quatibust lam iuntur,
eum ilibuscimet recte rem solumqui nieniandem
quasperum.

Kjøkken in one piece!
Her består kjøkkenet
kun av en eneste stor
øy, fullt utstyrt med
hvitevarer, platetopp
og vask. I tillegg har
den åpne hyller og
sitteplasser.

OPPOVER VEGGENE

TIPS!

Utnytt den fulle høyden i rommet. På dette kjøkkenet var det mulig å ta den helt ut.
Med den fantastiske takhøyden, og med tanke på den store interessen familien hadde for
bøker, var det en selvfølge å lage en ny vegg til alle
bøkene. De valgte å utforme kjøkkenet som en
stor øy i midt i rommet. Her får den flotte
strukturen i trefronten fullt fokus, i det vakre
lyset fra glassdørene på begge langsidene
av rommet.

TIPS! La lyset flomme inn og fremhev det
vakre spillet i treverket på frontene.
TIPS! Vakkert med benkeplate i
samme utførelse som fronten.

TIPS!
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1.
2.
3.

Oppbevaring med karakter. Lag gjerne et frittstående
skap i tilknytning til kjøkkenet eller spiseplassen. Her
med dører i Mesh øverst og fronter som følger resten
av kjøkkenet i nederst.
Benstativ som gir plass. Kjøkkenøya er en sentral del av
planleggingen av mange kjøkken. Det å integrere sitteplasser
er veldig vanlig. Husk bare at det må skapes god plass til bena.
Smart puck. For å unngå vannskader finnes det en trådløs avstenger til oppvaskmaskinen, som du kan plassere
hvor du vil på kjøkkenet.

For deg som vil ha alt i ett,
Tapwell Arm 887 .
Blandebatteri til kjøkkenet i
krom med avstengingsventil
for oppvaskmaskin.

HG 115 Støpejern. c/c 128.

Hvorfor ikke en
antrasittfarget vask?
Slitesterk og stilig,
Franke KBG 210-50.

Masse plass. På dette
kjøkkenet har de valgt
en massiv benkeplate i
svartoljet bøk.
Målene på platen er
hele 4300 x 1220 mm
og 30 mm tykk.

Grohe Essence og Grohe Switch.
Stilig blandebatteri med uttrekkbart munnstykke. Elektronisk avstenging for oppvaskmaskin, som plasseres hvor du vil.

GASTRO

TIPS!

SHAKER

Med skapet EverydaySafe™, integrerer du et sikkerhetsskap på kjøkkenet ditt. Perfekt for lagring av viktige og
verdifulle gjenstander. Skapet åpnes med fingeravtrykket ditt eller med mobiltelefonen.

GASTRO PERLEGRÅ | Gastro er en ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK: RK 400.
BENKEPLATE: Marmor, Privat. OPPVASKBENK: XV 55, Decosteel. BLANDEBATTERI: Privat. HVITEVARER: AEG.
SPRUTBESKYTTELSE: Marmor, Privat. GULV: Hvitoljet fiskebeinparkett.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept Shaker
som bare finnes i malt utførelse.
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Skann QR-koden og se
filmen om EverydaySafe™

GASTRO

TIPS!

SHAKER

Fra Drømmekjøkkenet får du funksjonalitet og
design også på innsiden. Du velger om du vil
ha kjøkkenskuffene i hvit eller grå plate eller,
som her, i tre.

GASTRO VARMGRÅ | Gastro er en ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK: HG 105.
BENKEPLATE: Komposittstein Eternal Statuario, 20 mm. OPPVASKBENK: BXX 210-68, Franke. BLANDEBATTERI: Inspera 3031F,
Oras. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Eternal Statuario, 12 mm. GULV: Eik Nouveau Blonde, Kährs.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept Shaker
som bare finnes i malt utførelse.

Shaker er samlenavnet på et kjøkken utover det vanlige.
Med de forskjellige alternativene til Gasto-fronten, kan
du skape en gedigen, men samtidig et moderne kjøkken
ved hjelp av kjøkkenøy, knottlist og vitrineskap.
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GASTRO

TIPS!

SHAKER

Vakkert med glassdører og treskuffer som
inneholder god og praktisk oppbevaring av
vakre ting. I Shaker-konseptet er det flere
tilvalg som skaper stilen.

GASTRO GRØNNGRÅ | Gastro er en ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK: HG 100.
BENKEPLATE: Keramikk Concrete Taupe, 30 mm. OPPVASKBENK: Combo Slim 3420, Decosteel. BLANDEBATTERI: Arm 184 matt svart,
Tapwell. HVITEVARER: Gaggenau. SPRUTBESKYTTELSE: Keramikk Concrete Taupe, 12 mm. GULV: Eik med Bona Traffic Natural Lakk.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Denne kjøkkenøya har tilvalgskonsept Shaker
som bare finnes i malt utførelse.

Shaker er samlenavnet på et kjøkken utover det vanlige.
Med de forskjellige alternativene til Gasto-fronten, kan
du skape et gedigent, men samtidig et moderne kjøkken
ved hjelp av kjøkkenøy, knottlist og vitrineskap.
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GASTRO

SYSTEM 25

TIPS!
Et tips er å male en av veggene på kjøkkenet
i samme farge som kjøkkenfrontene. Dette
kjøkkenet har vår populære favoritt –
fargen grønngrå.

GASTRO GRØNNGRÅ | Gastro er en ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK:
HG 75 og RK 95. BENKEPLATE: Komposittstein Lagoon, 20 mm. OPPVASKBENK: BXX 210-68 og BXX 210-34, Franke.
BLANDEBATTERI: 590 krom, Vola. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Hvitoljet furu.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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GASTRO

TIPS!

SYSTEM 25

En blanding av tre og malte flater er noe
vi anbefaler på det varmeste. Eik sammen
med en av våre gråfarger er en sikker hit.

GASTRO EIK MATT HVITPIGMENTERT | Gastro er en massiv ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil.
HÅNDTAK: RK 95. BENKEPLATE: Keramikk Zaha Stone, 30 mm. OPPVASKBENK: XV3418, Decosteel. BLANDEBATTERI: Grohe Home
Blue, Grohe. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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GASTRO

TIPS!

SYSTEM 25

Flislegge veggene – å legge fliser helt fra
toppen av benkeplaten til taket er både et
praktisk og fint valg.

GASTRO HVIT | Gastro er en ramme- og speilskapdør med rett ytterprofil og skråskjært innerprofil. HÅNDTAK: HG 255 og RK 245.
BENKEPLATE: Komposittstein Lagoon, 20 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: Concetto 32663 krom, Grohe.
HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Harmony hvit 15x15 cm, CC Höganäs. GULV: Eik Ulf, Kährs.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Dette kjøkkenet har tilvalgskonsept System 25.
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LINE

TIPS!
For å skape en stemning og rom på kjøkkenet,
kan du kombinere klassiske overskap med
åpent skap og fritthengende hyller.

LINE PEPPERGRÅ | Line er en glatt malt skapdør med greplist. BENKEPLATE: Komposittstein Fusion White, 20 mm.
OPPVASKBENK: BXX 210-54, Franke. BLANDEBATTERI: ARM 887, Tapwell. HVITEVARER: Neff. SPRUTBESKYTTELSE:
Komposittstein Fusion White, 20 mm.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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Ikke gå glipp av smart oppbevaring av
kjøkkenhåndklær i enden av kjøkkenet.

LINE

TIPS!
Overskapene våre Lounge i lysebrunbeiset
eik med linjeglass, gir masse oppbevaringsplass uten å avsløre for mye.

LINE ØSTERSBEIGE | Line er en glatt malt skapdør med greplist. BENKEPLATE: Komposittstein Fusion Taupe 20 mm. OPPVASKBENK:
BXX-210-54, Franke. BLANDEBATTERI: Arm 887 matt svart, Tapwell. VENTILATOR: Grue, RørosHetta. HVITEVARER: Electrolux.
SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Fusion Taupe, 12 mm. GULV: Hvitsåpet furu.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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LINE

TIPS!
Velger du ett av våre kjøkken med integrerte
grep, får du et stilrent kjøkkendesign – som
i dette kjøkkenet.

LINE ASK BRUNBEIS | Line er en glatt skapdør med liggende finér og greplist. BENKEPLATE: Heldekkende rustfri spesialoppvaskbenk
20 mm, Decosteel. BLANDEBATTERI: KV1 matt svart, Vola. VENTILATOR: Siemens. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Fliser
10x20 cm hvit, Royal Mosa. GULV: Malt tregulv.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.
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LINE

TIPS!
Varier gjerne mellom åpne og lukkede løsninger
for oppbevaring i kjøkkenøya. Det kan være både
praktisk og fint. Vil du ikke ha utstikkende håndtak
på frontene dine, har vi praktiske push-beslag.

LINE VARMGRÅ | Line er en glatt malt skapdør med greplist. BENKEPLATE: Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm.
OPPVASKBENK: XV2350 og XV23, Decosteel. BLANDEBATTERI: KV1 og 590 krom, Vola. VENTILATOR: Grue, RørosHetta.
HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm. GULV: Betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser. Her i kombinasjon med Bistro grønngrå.
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NATURENS SKJØNNHET

TIPS!

Blant kubeiter og innhengninger. Dette idylliske hjemmet er resultatet av en
drøm om å leve i harmoni med naturen. Både fargepalett og materialer er nøye
utvalgt av eierne, og i hele huset er naturens vakre farger hentet inn. Kjøkkenøya
er valgt i en litt mørkere farge enn resten av kjøkkenet og utgjør en solid base i
rommet. De har brukt en kombinasjon av glatte Bistro- og Line-skapdører med
greplist i aluminium. Som krone på verket har de også valgt den fantastiske
komposittsteinen Fusion Taupe til benkeplate –
også som sprutbeskyttelse oppover veggen.

TIPS! Fusion Taupe komposittstein
i naturens farger.

TIPS!

Fint med
integrerte
hvitevarer.
Bak dette høyskapet skjuler det
seg et kjøleskap.
En pen avslutning
av kjøkkenet.

1.
2.
3.

Store og små. Familien har valgt generøs oppbevaringsplass i form av skuffer i den ene delen og skapdører i
motsvarende øy. Perfekt for både store og små.
Håndtaksløst. Skapdøren Line har en integrert greplist. På
kjøkkenøya har de den glatte skapdøren Bistro og med det
skjulte pushbeslaget, åpnes skapdøren med et lett trykk.
Benkeplate i komposittstein. Livet på kjøkkenet blir
enkelt med benkeplate i komposittstein. Minimalt
vedlikehold og egentlig uslitelig overflate.

Dobbel vask på kjøkkenøya, for store gryter,
Decosteel XV5023.

Det stilrene
blandebatteriet,
Vola 590.

En mindre vask
til kald kaffe eller
håndtering av
små vaser,
Decosteel XV23.

Tilhørende avstengning av
oppvaskmaskin, med keramisk
tetning, Vola S50.

Vakre vitrineskap.
Med høye dører i glass
og en kombinasjon av
hyller og skuffer, er det
god plass til oppbevaring
av alt fra keramikkvaser til tekstiler og
duker.

LINE

TIPS!
Har du en vegg «til overs» på kjøkkenet? Hva med å plassere
et frittstående skap fra Lounge der? Pent og veldig mye
ekstra plass til oppbevaring. Du velger selv om du vil ha
røykfarget glass eller linjeglass i vitrinedørene.

LINE PEPPERGRÅ | Line er en glatt malt skapdør med greplist. BENKEPLATE: Linoleum 4023 med framkant i eik hvitoljet, 20 mm.
OPPVASKBENK: KBG 210-50 Fragranit Graphite, Franke. BLANDEBATTERI: 590 matt svart, Vola. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE/VEGG: Marazzi Mystone Ceppo Di Gre Greige, Kakeldaxgruppen. GULV: Eik med Bona Traffic Natural Lakk.
Kjøkkenet finnes i 10 farger og i ulike treutførelser.

96 / 97

MAGNUM

TIPS!
Velger du et kjøkken fra Drømmekjøkkenet, vil
det uansett være et bærekraftig valg. Det er et
ekstra godt valg å gå for et kjøkken i tre. Bærekraftige tips finner du på drommekjokkenet.no

MAGNUM EIK MATT HVITPIGMENTERT | Magnum er en 30 mm tykk skapdør i finér med integrert håndtak. BENKEPLATE: Massiv eik
hvitpigmentert, 30 mm. OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: KV1 krom, Vola. HVITEVARER: Neff. GULV: Malt betong.
Kjøkkenet finnes i eik matt hvitpigmentert.
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MENY

TIPS!
Et kjøkken fullt av spennende og gjennomførte detaljer.
En av dem er de synlige krokene som blir både vakre og
samtidig praktiske elementer på kjøkkenet. Opplev gjerne alle kjøkkenets funksjoner på drommekjokkenet.no

MENY PERLEGRÅ | Meny er en ramme- og speildør med profilert ytter- og innerprofil og med faset speil. HÅNDTAK: HG 360, HG 365,
RK 372 og RK 375. BENKEPLATE: Keramikk Pietra Di Vals, 30 mm. OPPVASKBENK: Spesialoppvaskbenk, Decosteel. BLANDEBATTERI:
Essence 30423DC0 supersteel, Grohe. VENTILATOR: Mantica, RørosHetta. HVITEVARER: Gaggenau. SPRUTBESKYTTELSE: Keramikk
Pitera DI Vals, 12 mm. GULV: Oljet eik.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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EN MODERNE KLASSIKER

TIPS!

Meny – kjøkkenet med gjennomførte detaljer. Kjøkkenet kombinerer et klassisk
design med tidsriktige farger og innovative funksjoner. Sånt får du et vakkert,
klassisk kjøkken av, som tåler fremtidens krav. Det finnes listverk, vitrineskap
og dekksider i gjennomført design som passer
utmerket til kjøkkenmodellen Meny.

TIPS!

Fargematchet
ventilatorkåpe.
Du kan få deler
av ventilatorsortimentet vårt i
matchende farge
som kjøkkenet
ditt. Her er en
ventilator som
virkelig gjør seg
i dette store og
romslige kjøkkenet.

1.
2.
3.

Vitrineskapene setter stilen. Håndlagde vitrineskap
med innfelt belysning er iøynefallende på kjøkkenet.
Kjøkkenøy i sentrum. Kjøkkenøya blir knutepunktet på
kjøkkenet, både for tilberedning, kokkelering og dandering av mat.
Kokekar og redskap lett tilgjengelig. Med knottene som
er generøst plassert på kjøkkenet, har du alltid favorittene dine raskt for hånden.

Håndtak og
knotter i samme
utførelse, antikkbehandlet metall.
HG 360, RK 372 og
RK 375.

Doble dører.
Skap med bredde på
80 cm og doble dører.
Kledd i tre på innsiden
og byr på oppbevaring
både på hyller og i
lave skuffer.

NORDIC

TIPS!
Er det lavt under taket, er et godt tips å unngå fritthengende vifte og heller bruke en platetopp med
integrert ventilator, eller felle den inn i taket.

NORDIC ASK VARMGRÅ | Nordic er en massiv skapdør med freste profiler og glatt fylling. HÅNDTAK: HG 30. BENKEPLATE: Komposittstein Fusion Taupe, 30 mm. OPPVASKBENK: ECO 60, DFI. BLANDEBATTERI: Essence 30423, Grohe. HVITEVARER: Electrolux og Neff.
SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm og fliser 7,5x15 Cevica Antic Gris Oscuro Mate. GULV: Chevron Parquet
hvitpigmentert eik.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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NORDIC

TIPS!
Skråvegg på kjøkkenet? Bygg hyller som
skaper en pen overgang og samtidig få
ekstra god oppbevaring.

NORDIC ASK PERLEGRÅ | Nordic er en massiv skapdør med freste profiler og glatt fylling. HÅNDTAK: HG 391. BENKEPLATE: Laminat
Fenix Solid Core 0032, 20 mm. OPPVASKBENK: DI Combo 3434, Decosteel. BLANDEBATTERI: EVO 184, Tapwell. VENTILATOR: Siemens.
HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Glatt hvit matt 7,5x15 cm, Konradssons kakel. GULV: Eikegulv.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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STAR

TIPS!
Bland gjerne to forskjellige kjøkkenmodeller
på samme kjøkken. Som her, med noen av
våre rammefronter under og en glatt front
på overskapene.

STAR GRØNNGRÅ | Star er en malt skapdør med freste profiler. HÅNDTAK: HG 115. BENKEPLATE: Massiv svartoljet eik, 40 mm.
OPPVASKBENK: BXX 210-54, Franke. BLANDEBATTERI: Essence 30269, Grohe. VENTILATOR: Mantica, RørosHetta. HVITEVARER:
Neff. GULV: Douglas planker 28 mm, Dinesen.
Kjøkkenet finnes i 10 farger. Her i kombinasjon med Bistro varmgrå.
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STAR

TIPS!
Med åpne overskap er de tingene du bruker mest
raskt tilgjengelig. En annen fordel er at det går
raskere å ta ut av oppvaskmaskinen.

STAR VARMGRÅ | Star er en malt skapdør med freste profiler. HÅNDTAK: HG 75. BENKEPLATE: Rustfri spesialoppvaskbenk, 20 mm,
Intra. BLANDEBATTERI: EVO 184 steel, Tapwell. HVITEVARER: Electrolux. SPRUTBESKYTTELSE: Komposittstein Eternal Statuario, 12 mm.
GULV: Mørkt tregulv.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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STIL

TIPS!
Her skapes det en rolig og balansert stemning,
med en harmonisk sammensetting av kjøkken,
vegg og ventilatorhette i samme farge.

STIL GRØNNGRÅ | Stil er en glatt malt skapdør med rette kanter og greplist. BENKEPLATE: Heldekkende rustfri spedialoppvaskbenk 30 mm,
Decosteel. BLANDEBATTERI: EVO 184 krom, Tapwell. VENTILATOR: Grue, RørosHetta. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 10 farger med greplist i grafittgrått og hvitt med grep i hvit- eller polert aluminium.
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STIL

TIPS!
Skap et naturlig sitteområde på enden av
kjøkkenøya, med vårt stilige benstativ –
integrert med resten av kjøkkenøya.

STIL GRØNNGRÅ | Stil er en glatt malt skapdør med rette kanter og greplist. BENKEPLATE: Laminat 2263, 20 mm. OPPVASKBENK:
BXX 210-54, Franke. BLANDEBATTERI: 4325 krom, Newform. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE/VEGG: Grynna svart matt,
CC Höganäs. GULV: Hvitpigmentert eik.
Kjøkkenet finnes i 10 farger med greplist i grafittgrått og i hvitt med grep i hvit- eller polert aluminium.
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STIL

TIPS!
Skap en solid kjøkkenøy med doble skap
vendt mot hverandre – et soleklart sentrum
i kjøkkenet med mye lagringsplass.

STIL HVIT | Stil er en glatt malt skapdør med rette kanter og greplist. BENKEPLATE: Keramikk Zaha, 12 mm. OPPVASKBENK: BXX 210,
Franke. BLANDEBATTERI: Grohe Home Blue, Grohe. HVITEVARER: Siemens. GULV: Douglas planker 28 mm, Dinesen.
Kjøkkenet finnes i 10 farger med greplist i grafittgrått og hvitt med grep i hvit- eller polert aluminium.
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STUDIO

TIPS!
Kombiner med fordel to forskjellige benkeplater på
kjøkkenet. Her er det valgt en plate i stein i nærhet til
vann og matlaging, og massivt tre på kjøkkenøya, som
står utmerket godt til tregulvet.

STUDIO VARMGRÅ | Studio er en glatt malt skapdør med speil og ramme uten profiler. HÅNDTAK: HG 295. BENKEPLATE: Dekton
Taga, 20 mm og massiv mørk bambu, 30 mm. OPPVASKBENK: Subline 700U svart, Blanco. BLANDEBATTERI: ARM 887 matt svart,
Tapwell. VENTILATOR: Grue, RørosHetta. HVITEVARER: Siemens. SPRUTBESKYTTELSE: Hvit flise, 15x15 cm.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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STUDIO

TIPS!
Et kjøkken fylt med morsomme detaljer! Vitrineskap med
innside i brunbeiset ask, knottlist i samme farge som
kjøkkenet og overskap kombinert med hyller i
hjørnet, skaper et litt annerledes kjøkken.

STUDIO VARMGRÅ | Studio er en glatt malt skapdør med speil og ramme uten profiler. HÅNDTAK: HG 75 og RK 95. BENKEPLATE:
Komposittstein Fusion White, 20 mm. OPPVASKBENK: BXX 210-54, Franke. BLANDEBATTERI: SK 984, Tapwell. HVITEVARER:
Siemens.
Kjøkkenet finnes i 10 farger. Her i kombinasjon med Bistro ask brunbeis.
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STUDIO

TIPS!
På et mindre kjøkken er det viktig å bruke hele takhøyden, slik det er gjort i dette kjøkkenet. Her er det
lagt til ytterligere overskap oppå høyskapene.

STUDIO MØRKEBLÅ | Studio er en glatt malt skapdør med speil og ramme uten profiler. HÅNDTAK: RK 95. BENKEPLATE: Komposittstein
Blanco Orion, 20 mm. OPPVASKBENK: Andano 340/180, Blanco. BLANDEBATTERI: SK 184, Tapwell. VENTILATOR: Electrolux.
HVITEVARER: Electrolux. SPRUTBESKYTTELSE: Atelier Branco 6,7x14 cm. GOLV: Originalgulv fra 60-tallet i eik.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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STUDIO

TIPS!
Har du plass i tilknytning til kjøkkenet ditt,
hjelper vi deg gjerne med innredningen til
dette området også. Da får du en fin helhet
i hjemmet ditt.

STUDIO ØSTERSBEIGE | Studio er en glatt malt skapdør med speil og ramme utan profiler. HÅNDTAK: HG 105. BENKEPLATE:
Komposittstein Fusion Taupe, 20 mm. OPPVASKBENK: Decolight 20 mm, Decosteel. BLANDEBATTERI: EVO 984 krom, Tapwell.
VENTILATOR: Electrolux. HVITEVARER: Electrolux. GULV: Eik Andante, Boen.
Kjøkkenet finnes i 10 farger.
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STYLE

TIPS!
Integrer et åpent oppbevaringsskap i
kjøkkeninnredningen – gjerne i et annet
materiale som forsterker uttrykket.

STYLE GRÅ MED EIKELIST | Style er en glatt skapdør i høytrykkslaminat med faset kantlist i massivt tre. HÅNDTAK:
HG 160. BENKEPLATE: Heldekkende rustfri spesialoppvaskbenk 20 mm, Decosteel. BLANDEBATTERI: Minta supersteel
32321DC2, Grohe. VENTILATOR: Grue, RørosHetta. HVITEVARER: Siemens. GULV: Slipt betong.
Kjøkkenet finnes i 2 laminatfarger med eikelist.
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WOOD

TIPS!
Et tips er å ha forskjellige benkeplater på kjøkkenet. Her det
det valgt stein i tilknytning til kjøkkenvasken, mens det er lagt
en treplate på kjøkkenøya. Et annet godt tips er å integrere et
lite barskap ved hjelp av vår smarte nedfellbare dør.

WOOD EIK BEIS LYSEBRUN | Wood er en massiv sjiktlimt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Komposittstein Arden Blue
Suede, 20 mm og massiv eik beis lysebrun, 20 mm. OPPVASKBENK: Extreme 50 antrasitt, Decosteel. BLANDEBATTERI: Minta
børstet hard Graphite 32321AL2, Grohe. HVITEVARER: Neff. GULV: Mørkbeiset eikeparkett.
Kjøkkenet finnes i forskjellige utførelser i tre.
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Mykt og hardt!
Bland med fordel
forskjellige materialer
i benkeplatene. Både
praktisk og vakkert!

TRE MED GRACE

TIPS!

Viktigheten av å velge riktig benkeplate. For å oppnå en praktisk men samtidig lun stemning, er det her kombinert treplate med en komposittstein. Ikke
bare er det en fin detalj, men også en måte å beskytte den litt mer følsomme
treoverflaten på – for søl og flekker. Vi har valgt den samme benkeplaten, hvor
blandebatteri og vask er plassert på en praktisk måte for håndtering av oppvask og matlaging. Ikke vær redd for å blande
materialer i arbeidsflatene dine.

Vakkert utsnitt av eik beis lysebrun.

TIPS! Med vår nye universalhylle i beis får
du en homogen overflate for oppbevaring
av bilder eller glass.

TIPS!

Skapfronten med
flap-down løsning.
En moderne løsning
på en klassiker.
Gjemt bak nedfellbare dører kan du
plassere drikke og
glass.

1.
2.
3.

Lounge i ny drakt. Skapet Lounge har fått flere søsken
i dørutvalget. Nå kan du velge glassdører i forskjellige
utførelser. Her med linjeglass.
Kjøkkenøy med skjult barskap. En klassiker i ny årgang.
Den nedfellbare døren, med vår nye hengsling Flapdown, kan gjøres til et barskap i under- eller overskap.
Vitrineskapet Free. Enda en nyhet – skapet Free med
innfreste hengsler og pent røykfarget glass i dørene.

Pen og stilren med to vasker, en stor og en
liten, Franke KBX 160-45-20.
Dette kjøkkenet har valgt
Grohe Minta børstet hard
Graphite 32321AL2 med
uttrekkbar pip.

Eller hva om du velger
en enkel vask, i grafisk
antrasittfarge.
Slitesterk og stilig!
Blanco Naya 6,
antrasitt.

Retro i skapdører
Dette vakre skapet
– med doble glassdører i linjeglass –
er et utmerket skap
å tillegge kjøkkenet,
for oppbevaring av
skåler og glass.

WOOD

TIPS!
Få maksimalt ut av bruksarealet på kjøkkenet. Her er det
laget sitteplasser både ved kjøkkenøya og på en integrert
sittebenk med smart oppbevaring under.

WOOD EIK SVARTBEIS | Wood er en massivt sjiktlimt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Dekton Keon, 20 mm.
OPPVASKBENK: KBX 210-55, Franke. BLANDEBATTERI: Essence 30294, Grohe. VENTILATOR: Sky, RørosHetta.
HVITEVARER: Electrolux. GULV: Grå fliser.
Kjøkkenet finnes i forskjellige utførelser i tre.
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WOOD

TIPS!
For å optimalisere kjøkkenet er det kjekt å ha
to steder for rennende vann og matlaging.
Det er fint også!

WOOD EIK HVITPIGMENTERT | Wood er en massivt sjiktlimt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 70. BENKEPLATE: Laminat
2386, 20 mm. OPPVASKBENK: Extreme 50 og Extreme 22 antrasitt, Decosteel. BLANDEBATTERI: XT432543238 antrasitt,
Newform. HVITEVARER: Siemens. GULV: Betong.
Kjøkkenet finnes i forskjellige utførelser i tre.
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WOOD

TIPS!
En smart løsning for oppheng av skjærebrett, kjøkkenhåndklær eller andre ting
til kjøkkenet – her montert på enden av
kjøkkenøya.

WOOD EIK HVITPIGMENTERT | Wood er en massiv sjiktlimt skapdør med rette kanter. BENKEPLATE: Carrara marmor C matt,
30 mm og Solidstål 6 mm, Decosteel. OPPVASKBENK: XV 55, Decosteel. BLANDEBATTERI: 590 rustfri, Vola. HVITEVARER: Neff.
GULV: Malt tregulv.
Kjøkkenet finnes i forskjellige utførelser i tre.
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WOOD

TIPS!
Kombinasjonen med vakker, hvitpigmentert,
massiv eik, steinplater i marmor og detaljer i
rustfritt stål er en stil som tiltaler mange. Den
prisbelønte kokken Daniel Berlin er en av dem.

WOOD EIK HVITPIGMENTERT | Wood er en massiv sjiktlimt skapdør med rette kanter. HÅNDTAK: HG 75. BENKEPLATE: Carrara
marmor C matt, 30 mm og Solidstål 6 mm, Decosteel. OPPVASKBENK: XV 55 og XV 23, Decosteel. BLANDEBATTERI: Essence
30294DC0 og 30423DC0, Grohe. HVITEVARER: Gaggenau. GULV: Grå fliser.
Kjøkkenet finnes i forskjellige utførelser i tre.
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TILBEHØR KJØKKEN

TILBEHØR KJØKKEN
Et kjøkken inneholder mer enn fronter og skrog. Her kan du se hele sortimentet innen de
forskjellige tilvalgene. I butikken vil du se mer av utvalget, og du kan ta og føle på tingene
hvis du ønsker det. Gå gjerne tilbake til katalogen igjen og få med deg tips-sidene våre, hvor
vi fremhever smarte ting om diverse tilbehør som bidrar til vakre og funksjonelle kjøkken.
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SKANN QR-KODEN FOR Å KOMME TIL SORTIMENTET
INNEN RESPEKTIVE KATEGORI

BENKEPLATER

HVITEVARER

HÅNDTAK

BLANDEBATTERI

OPPVASKBENK KUM

BELYSNING

KJØPE KJØKKEN

Hos våre forhandlere over hele landet,
får du hjelp av kjøkkeneksperter til å
finne ditt nye drømmekjøkken.

Möte i butik

KJØPE KJØKKEN
Det er en morsom reise du begir deg ut på når du skal kjøpe kjøkken. Det garanterer våre dyktige forhandlere, som veileder deg til riktig valg av
kjøkkenprodukter. Sammen finner dere ut av hva du ønsker, og forhandleren tegner kjøkkenet ditt i realistisk CAD. Hvis du ønsker det, kan
forhandleren også anbefale en montør som er sertifisert på våre
produkter. Vil du vite mer om reisen til et nytt kjøkken?
Ta en titt på våre tips her:
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Det er mange valg som skal tas i forbindelse med bytte
av kjøkken. La våre kjøkkeneksperter gi deg inspirasjon
og gode råd før du kjøper nytt kjøkken.

KJØPE KJØKKEN

I BUTIKK ELLER VIDEOMØTE
Det er enkelt å finne din nærmeste forhandler på drommekjokkenet.no.
Der kan du booke et møte med en forhandler i butikk, og få oppleve og se
produktene våre. Eller du kan booke et første videomøte med butikken,
hvis du heller vil det. Det er opp til deg!

PRISSAMMENLIGNING
Det er vanskelig å svare på hva et kjøkken koster uten å vite mer om planløsning, materialvalg
og på hvilket nivå du vil utstyre kjøkkenet ditt. Det avhenger ganske enkelt av flere forskjellige
ting, hva kjøkkenet ditt vil ende opp med å koste. Nedenfor ser du faktorene som påvirker den
endelige prisen mest, og en guide som viser en grov indeks over hva våre forskjellige kjøkkenmodeller koster i forhold til hverandre.

HVILKE VALG PÅVIRKER PRISEN MEST?

VALG AV SKAPDØR OG KJØKKENMODELL

VALG AV BENKEPLATE OG HVITEVARER

FRONTER OG SKUFFER

KJØKKENETS STØRRELSE OG BREDDE PÅ SKAPENE
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VÅRE ULIKE KJØKKENMODELLER – INDEKS
Her får du en indikasjon på hva våre ulike kjøkkenmodeller koster. Indeks 100 er vår kjøkkenmodell
med høyest pris, og da ser du omtrent hvilken indeks de andre modellene har i forhold til dette.
Nærmere informasjon om priser på kjøkkenet ditt, får du hos våre forhandlere.

KJØKKENMODELL

INDEKS

KJØKKENMODELL

INDEKS

Gastro tre ask/eik

100

Bistro finér ask/eik

70

Wood tre eik

100

Line

70

Nordic tre ask

100

Star

70

Fenix

90

Studio

70

City

80

Style

70

Line finér

80

Birka

65

Meny

80

Bistro

60

Gastro

80

Stil

60

TEST DINE VALG PÅ drommekjokkenet.no/kjokken/kjokkensimulator

DRØMMEKJØKKENET PÅ FLERE MÅTER
Å skape innovative design og kreative løsninger, kan planlegges utover kjøkkenets grenser til resten av hjemmet. Vårt fleksible utvalg lar
deg bruke produktene våre på mange måter, for å oppnå et enhetlig uttrykk i store deler av boligen. Våre forhandlere hjelper deg gjerne.
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Vi i Drømmekjøkkenet tilbyr
veldesignede og bærekraftige
løsninger både til kjøkkenet
og i hjemmet forøvrig.

BADEROM OG GARDEROBER
Drømmekjøkkenet er så mye mer enn kjøkken. Våre prisbelønte baderom er vel verdt oppmerksomhet og skaper muligheter for et sammenhengende design i hjemmet ditt. Våre skyvedørsløsninger er både vakre og funksjonelle. Det fleksible
sortimentet bidrar også til å skape den helheten i boligen din som du kanskje ønsker deg. Dedikerte forhandlere over hele
landet hjelper deg gjerne.
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Å skape innovative design og
kreative løsninger, kan planlegges
utover kjøkkenets grenser til
resten av hjemmet.

Se alle våre frittstående løsninger
og kombinasjonsmuligheter på
drommekjokkenet.no

FERDIGE FRITTSTÅENDE LØSNINGER
La våre vakre og smarte oppbevaringsskap ta plass i hjemmet. Vi tilbyr ulike løsninger, som skapene våre What a Mesh
eller Lounge. Finnes i flere utførelser og dørvarianter.
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Aximetur sinus a
bea peribus, unt e
Faces volora con

DØRER OG UTFØRELSER
Vi tilbyr en rekke kjøkkenmodeller som gir kjøkkenet sin unike form og utseende. De kommer
i mange forskjellige materialer, i ulik design og funksjonalitet. Felles for alle kjøkkendørene
våre er at de produseres på fabrikken i Ballingslöv i Sverige, og at de holder det vi lover.

KJØKKENDØRER

BIRKA

BISTRO

CITY

FENIX

GASTRO

LINE

MAGNUM

MENY

NORDIC

STAR

STIL

STUDIO

STYLE

WOOD

aut maximi, commoles nus etumenditem susamenias secea quo quis es int, ut doluptatem quo tempore volo comni conseniant qui
excearc hillut am et essequae porectur? Quia nis de ex explianitati dit ad exerum litatistist re qui omnis sit volorerum est faccabo.
pre nam re, officim endustion eum hilibea quaturi atempora simi, simusdam.
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PROFILDØR

FYLLING TETT

FYLLING LINJEGLASS

FYLLING MESH

Du kan lage aksentdører som blir
lagt merke til, med profildørene.

FARGER OG UTFØRELSER

HVIT
NCS S 0300-N

PERLEGRÅ
NCS S 1500-N

ØSTERSBEIGE LINDBLOMSTGRØNN
NCS S 2005-Y20R NCS S 2005-G70Y

ASK
malt i 10 farger

ASK
hvitpigmentert

VARMGRÅ
NCS S 3502-Y

MØRKEGRÅ
NCS S 4500-N

PEPPERGRÅ
NCS S 7500-N

GRØNNGRÅ
NCS S 6502-G

MØRKEBLÅ
NCS S 8005-R80B

SVART
NCS S 9000-N

ASK
brunbeiset

EIK
natur

EIK
hvitpigmentert

EIK
grålasur

EIK
beis lysebrun

EIK
svartbeiset

FARGER OG TRESORTER
SKAPDØRER
FARGER

Birka
35

Perlegrå

35

Varmgrå

35

Mørkegrå

35

Peppergrå

25

Østersbeige

35

Lindblomstgrønn

35

Grønngrå

25

Mørkeblå

25

Svart

25

Ask matt hvitpigmentert

City

Fenix

Gastro

Line*

Magnum

GLANS

Hvit

TRESORTER

Bistro

GLANS

***

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line*

Magnum

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line

Magnum

Birka

Bistro

City

Fenix

Gastro

Line

Magnum

5

Ask malt kulør

25/35

Ask brunbeiset

5

Eik matt hvitpigmentert

5

Eik grålasur

5

Eik beis lysebrun

5

Eik svartbeiset

5

LAMINAT
Hvit
Grå

FENIXLAMINAT
Hvit
Beige
Grafittgrå
Svart
* = Produseres med aluminium og grafittgrå greplist
** = Produseres med grafittgrå greplist
*** = Kan også fås med hvit greplist
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Drømmekjøkkenet utvikler stadig nye produkter. For uppdatert sortiment, se drommekjokkenet.no

KJØKKENSKROG
Alle våre kjøkken er bygd i fabrikken vår i Ballingslöv, Sverige. Trær kappes, pusses og lakkeres. Kjøkkenskap limes, presses og plugges. Kjøkkenfronter og skuffer settes på plass før vi leverer kjøkkenet ferdig
hjem til deg. Det gir deg en trygghet i forhold til at ditt nye kjøkken ser ut akkurat sånn som du ønsket,
og at det fungerer både godt og lenge. Det mener vi er et kjøkken av god kvalitet.
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PÅ DENNE OVERSIKTEN SER DU DE FORSKJELLIGE HØYDEMÅLENE
VÅRE, PÅ SKUFFEFRONTER, OVERSKAP OG HØYSKAP.
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For fakta om materialer, teknisk informasjon og et komplett
sortiment, se drommekjokkenet.no
For priser, kjøpsbetingelser med mer, kontakt din lokale forhandler.
Følg oss gjerne på våre sosiale kanaler:
@drommekjokkenet

Rekvisitalisten finner du på drommekjokkenet.no
KONSEPT OG PRODUKSJON
Ballingsløv/Drømmekjøkkenet
FOTO
Marcus Lawett | Malmö
Kimme Persson | Kristianstad
Ragnar Ómarsson | Stockholm
Michael Förster | Stockholm
Therése Eliasson | Hässleholm
TRYKKERI
Exakta Creative | Hässleholm

INTERIØRARKITEKTER
OG STYLISTER
Mija Kinning | Lomma/Stockholm
Åsa Dyberg | Malmö
Therése Larsson | Stockholm
Daniella Witte | Lomma
Martin Nygren | Kristianstad
Fanny Fager | Malmö
Jonas Lindvall | Malmö
Anna Björkman | Ljunghusen
Tina Hellberg | Stockholm
Pernilla Nilsson DONA | Hästveda

Drømmekjøkkenet produktutvikler kontinuerlig, og derfor forbeholder vi oss
retten til å gjøre endringer i sortimentet. Vi tar forbehold om trykkfeil og
trykktekniske begrensninger når det gjelder fargegjengivelsen i katalogen.
Se alltid produktprøver hos Drømmekjøkkenets forhandlere før du bestiller.
Massive og finérte produkter er levende naturmaterialer, og derfor kan det
forekomme variasjon i farge og struktur mellom produkter og leveranser.

Drømmekjøkkenet, Postboks 254 Heimdal,
7474 Trondheim | Tlf. 72 88 94 94
info@drommekjokkenet.no | drommekjokkenet.no

