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KJØKKEN-
PRODUKTER

Velg benkeplate, håndtak og blandebatteri slik at det passer 

inn i hjemmet ditt. Liker du mange skuffer, eller vil du heller 

ha oversiktlige skap? Vil du ha et tidløst lyst kjøkken, eller 

mer moderne i mørke, stilrene toner?

Vi hjelper deg med å finne gode løsninger du kan leve med 

i mange år. 

SKREDDERSY KJØKKENET ETTER 
DIN SMAK OG DINE BEHOV
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BENKEPLATER

LAMINAT

855 BT

OPPDAL
335 B

DRIVVED
905 ST22

MALAWI BRUN
3156 SC

SAWCUT EIK

418 TS

STAV EIK
128 Q

AFZELIA
025 TS

LOM

810 P

RISØR
91 HG

WHITE GLOSS
241 ST87

MURCIA
225 Q

GRÅ EIK

125 KRY

SORT GRANITT
5568 GLS

EVEREST GLOSS/MATT
1049 G

SVART TRENTO

700 RO

ALTA
6367 MAT

PALOMA LIGHT GREY
6275 AHD

BRUSHED CONCRETE

228 Q

MØRK BETONG

923 P

SKIFER

Vi leverer et stort utvalg benkeplater, og i tillegg til laminat så har vi blant annet 

kompaktlaminat (13 mm), heltre eik og stein- og komposittplater.

Kom innom butikken vår for å se litt av utvalget vårt før du bestemmer deg.

LEVERANDØRER:STORT UTVALG
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Smart sjalusiskap til oppbevaring av for eksempel kjøkkenmaskiner.
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KNOTTER OG HÅNDTAK

UTVALG HÅNDTAK OG KNOTTER
Kom innom oss i Barstølveien 52 for å se hele vårt sortiment av knotter og håndtak.
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EFX 614-78

RUSTFRITT STÅL
101.0277.445

RUSTFRITT STÅL
RBP 480

RUSTFRITT STÅL

VLX 610-50 

RUSTFRITT STÅL

SID 610-50 TH

CARBON BLACK

ASX 651

RUSTFRITT STÅL
CPX P 260

RUSTFRITT STÅL

SID 651

CARBON BLACK

Se fullstendig oversikt over vasker på www.franke.com

VASKER

Vi underlimer vasker i vår egen produksjon. Se i egen katalogen for vasker om 

det lar seg gjøre med din favoritt, så hjelper kjøkkenkonsulentene våre deg med 

den beste løsningen for ditt kjøkken.

FINN DIN FAVORITT
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Fine kolonialskuffer, som 

kan leveres med praktisk 

glass i sidene

Tenk miljø: sorter søpla 

rett i bøtta under vasken. 

Finnes i både 60, 80 og 

100 cm bredde.
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EMV179 - KROM

Kjøkkenbatteri med 
to-strålig hånddusj

EMV176 - KROM ELLER STÅL

Kjøkkenbatteri med 
to-strålig hånddusj

RIN285 - MATT SORT

Kjøkkenbatteri med uttrekk-
bar og to-strålig hånddusj

LEA884 - KROM

Kjøkkenbatteri med av-
stengning for oppvaskmaskin

EMV180

Kjøkkenbatteri finnes i 9 forskjellige farger. Pris fra 3995,-

STEELKROM

KROM KROM

MESSING GROTTESCO KOBBER BLACK CHROME HONEY GOLD WHITE GOLD

EMV185

Kjøkkenbatteri finnes 
i 9 forskjellige farger

EMV980

Kjøkkenbatteri finnes 
i 9 forskjellige farger

Se fullstendig oversikt over blandebatteri på www.tapwell.no

BLANDEBATTERI
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Praktisk bestikkskuff i grå 

eller heltre utførelse. 

Finnes i flere størrelser.

Antiskli-innlegg til 

skuffene gjør at ting 

ligger stødig på plass.
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HVITEVARER

Gjør hver dag spesiell.

Oppdag hvordan Siemens innbyggingsprodukter 

tilbyr fascinerende muligheter ved å kombinere 

den nyeste teknologien med individuell smak og 

unike ideer.

www.siemens-home.bsh-group.com/no/

Gorenje har produsert husholdningsapparater i 

Europa i høy kvalitet i over 60 år og har lagt stor 

vekt på egen teknologi og kontinuerlig forbedring av 

produksjonsprosessene. 

Gorenjes nye kolleksjon med hvitevarer til kjøkkenet 

er designet av en av de mest unike, internasjonalt 

kjente designerne: Philippe Starck.

www.gorenje.no
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Smarte løsninger for 

oppbevaring.
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PRISOVERSIKT

TROMØY 46.650,- LILLESAND 48.640,- HELLESUND 48.900,-

LYNGDAL 57.500,-

HOMME 50.000,-

MANDAL 57.730,-

SKOGSØY 50.110,- HOMBORSUND, MATT 54.510,-
BREKKESTØ, HØYGLANS 57.740,-

GRIMSTAD 59.010,- EIKEN 63.360,-

FEVIK 55.430,- LUND 53.950,-

Sammenlign de forskjellige modellene våre og finn ditt drømmekjøkken 

tilpasset ditt budsjett.

* ved proffkjøp gjelder andre betingelser.
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KARUSELL 
Smart løsning for hjørneskap.
Hvit/krom.

FÅ ORDEN I SKUFFER OG SKAP MED SMART TILBEHØR!
Vi har et stort utvalg tilbehør til skuffer og skap. Kom innom 
for å se vårt utvalg.

HØYSKAPSUTTREKK
Dette uttrekket gir deg 
helt nye muligheter for 
oppbevaring av matvarer.

OPPLØFT TIL 
KJØKKENMASKIN
2-greps utløsermekanisme.

HÅNDKLEHOLDER
Sølv epoxy.

ANTISKLIMATTE
Antrasit grå. Finnes i mange 
størrelser.

SKITTENTØYSKURC
Full uttrekk

STRYKEBRETT
Regulerbart.

FROKOSTBORD-UTTREKK
Passer i skap mellom 45-90 
cm

UTDRAG
2 flyttbare kurver. 
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Alle våre kjøkkenmodeller kan også leveres som vaskerom. 

Her i modell Tromøy uten håndtak, men med push-funksjon 

på dører og skuffer.

Vi har mange praktiske løsninger for vaskerommet, blant 

annet opplegg for strykebrett. Kom innom oss så kan vi vise 

hva du har å velge mellom.

PRAKTISK OG PENT VASKEROM

VASKEROM
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Med våre helt nye baderoms innredninger er det enkelt 

og prisgunstig å få oppfylt baderoms drømmen din. 

Alle innredningene leveres med integrert vask og tilhørende  

speil med stikkontakt på undersiden. Vi leverer selvsagt 

Blum skinnesystem i skuffene, med fulldemping og full-

uttrekk, noe som gir stabilitet og kvalitet hele 

veien. Vår moderne og stilrene baderomsinnredning kan 

leveres i flere størrelser og du kan også velge mellom 

høyglans eller matt hvit, og slett sort med trestruktur. 

I tillegg til standardløsningene så kan nesten alle våre 

kjøkkenfronter og benkeplater leveres som baderdoms-

inredning med underlimt vask.

EN GOD START PÅ DAGEN! 

BADEROM
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SKAP MED SERVANT OG SPEIL

60 cm bredde med dør 4370,-

60 cm bredde med skuffer 5270,-

80 cm bredde med skuffer 6770,-

100 cm bredde med skuffer 7990,-

120 cm bredde med skuffer 9470,-

HØYSKAP

Høyskap med tre dører, leveres i bredde 30 cm og høyde 

172,8 cm. To alternative dybder på 32 eller 47 cm. Skapet 

leveres i samme utførelse som den øvrige innredningen. 

Kun kr 1990,-.

SPEILSKAP

Dersom du ønsker ekstra oppbevaringsplass, leverer vi også 

speilskap i 80, 100 og 120 cm bredde, fra kr. 1900,-

BADEROMSINNREDNING
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Nå leverer Sørlandskjøkken  garderober også! Velg blant 

våre fleksible standardløsninger og utnytt plassen maksi-

malt, enten det er på soverommet, under trappen, i gangen 

eller et helt eget walk-in-closet - vi hjelper deg på veien. 

Finn inspirasjon i butikkens utstilling. 

Skyvedørene våre leveres med avsporingssikring, doble hjul 

i toppen, sikringsfolie og hele 20 års garanti.

DRØMMEGARDEROBE

GARDEROBE
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Start med å lage en ønskeliste for drømmekjøkkenet ditt, med både store og små 
detaljer. Tenk på de løsningene du allerede har i dag, hva er du fornøyd med og 
ikke? Lag deg også et budsjett. Kjøkkenet er et viktig rom i huset ditt, så hva ønsker 
du å legge i det? Hos Sørlandskjøkken kan du bli overrasket over hva du kan få til, til 
en fornuftig pris, uten at det går på bekostning av kvaliteten. 
 
Lykke til!

Husk at du kan starte planleggingen på sorlandskjokken.no.

Tips til deg som skal 
bygge kjøkken

Notater



38 39



40

Barstølveien 52, Sørlandsparken, Kristiansand
Telefon 47 60 40 00  |  post@sorlandskjokken.no

www.sorlandskjokken.no


