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Hos DESIGNA sælger vi mere end køkkener. Vi sælger rammerne 

om det gode hverdagsliv. For i dag er køkkenet ikke bare et rum til 

madlavning, som det var engang. I dag er det også i køkkenet, vi 

får skuldrene ned og lader op. Det er her, ungerne holder forfest 

og laver bagedyst. Det er her, vi leger, læser lektier og smider en 

hurtig update, mens simreretten samler smag. Det er her, vi la-

ver småreparationer på alt fra drengeknæ og yndlingsbamser til 

parforhold og cykler. Det er her, vi fordøjer dagens nyheder og en 

friskbagt bolle, og hvor vi forresten får gæster til tapas på torsdag. 

Det er her, vi lever.

Og derfor mener vi ganske enkelt ikke, det er nok, at køkkenet kan 

holde til det. Det skal være udformet, så det inviterer til det.  

LAD OS BEGRAVE STANDARDKØKKENET ÉN GANG FOR ALLE

Mennesker er forskellige, og derfor skal køkkener også være det. 

Så et DESIGNA-køkken vil næsten altid indeholde særlige detaljer, 

som vi sammen skaber ud fra jeres helt specielle ønsker. Vores 

erfaring er, at det er de detaljer, der i sidste ende gør forskellen 

på, om I får lyst til at bruge jeres køkken hele tiden og til alt muligt. 

Om I ganske enkelt føler jer hjemme her til daglig. 

DET ER IKKE NOK, AT KØKKENET
KAN HOLDE TIL LIVET

DET SKAL
INVITERE
TIL DET



Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

130.418,-

Sæt kulør
på dit køkken

med en serie af
trendy DESIGN-

farver

60 cm

120 cm

360 cm

245 cm6



Låge Color by DESIGNA - mørk grå
Greb Push-out
Bordplade 30 mm Fenix laminat

Her er der plads til fællesskab, nærvær og individuelt 

design. Med Bricks kan I bygge det køkken, I har brug 

for og lyst til. Skuffe for skuffe, skab for skab og her 

illustreret i en elegant mørk grå. 7



Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 73.159,-

84.769,-
120 cm

60 cm

243 cm

326 cm
8



Den nye grønne ultramatte låge i Silk by DESIGNA kollektionen 

hylder det enkle og smukke nordiske design. Den lyse bordplade 

fremhæver den grønne nuance og skaber en varm glød i rummet.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat grøn
Greb Push-out
Bordplade 30 mm massiv træ 9
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Axis-serien er design- og funktionsmæssigt unikt med profilen placeret langs 

selve køkkenmodulerne og fungerer således som gribeliste, der gør det let at åbne 

skuffer og låger. Her vist i en opstilling med sorte linoleumsfronter og sort profil. 

Enkelt, smukt og funktionelt.

Låge Nature by DESIGNA
 Sort linoleum med trækant
Greb Axis - profil
Bordplade 13 mm kompaktlaminat

Prisen er for samlede skabe, skinner, sokkel
og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

105.366,-
243 cm

120 cm

60 cm

130 cm 203 cm
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VORES ARBEJDSMETODE ER RET SIMPEL: 

VI INTERESSERER
OS FOR DE
MENNESKER,
HVIS HJEM VI
KLÆDER PÅ

12



Vi spørger. Både når vi udvikler nye produkter, og når I kommer forbi til en snak. For 

ved at spørge bliver vi klogere på de krav, der er til de forskellige rum i en verden, der 

hele tiden udvikler sig. Men vigtigst af alt, så bliver vi klogere på, hvordan den verden 

ser ud gennem lige præcis jeres briller. Det er vigtigt, når I sammen med en af vores 

konsulenter skal skabe jeres drømmekøkken, bad eller garderobe. 

Vi lytter. Kender du typen, der ikke gør? Præcis. Det kommer der sjældent noget godt 

ud af. Vi går derfor meget op i at forstå de ønsker, I har. Og I skal ikke være bange for 

at bruge vores tid eller fortælle i detaljer om en særlig hobby. Det skal der være plads 

til i vores kalender og i jeres hjem i sidste ende. 

Vi leger. Med nye tanker og gamle konventioner. Vi har f.eks. lanceret Bricks, et koncept, 

der gør op med den traditionelle køkkenkassetænkning. Med Bricks kan I sammen-

sætte moduler i mange størrelser stort set, som I har lyst til. Og på den måde er der 

højt til loftet hos os. Det er jeres fordel, hvis I har lyst til et design, som ikke er 100% 

identisk med naboens.
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5år
BORDPLADER

10år
SKABE OG

LÅGER

25år
SKUFFER OG
HÆNGSLER

DERFOR SKAL DU
VÆLGE DESIGNA

TILFREDSE KUNDER

DESIGNA er konstant placeret helt i top på Trustpilot. Det skyldes glade 

og tilfredse kunder.

MARKEDETS STØRSTE KØKKENSORTIMENT – TIL ATTRAKTIVE PRISER

Et stilsikkert sortiment, der mikser tidens trends med tidløse klassikere. 

Vores hjerter banker for godt og funktionelt design til attraktive priser. 

Lige fra vores brede udvalg af farver og materialer til det næsten uendelige 

udvalg af lækre detaljer og tilbehørsprodukter. 

GEDIGEN MØBELKVALITET

DESIGNA har mere end 28 års erfaring med at designe og producere i 

udsøgt dansk møbelkvalitet. Vi anvender primært genbrugstræ i skabene, 

der er integreret soft-close i alle skabe og skuffer, slagfast abs-kant på 

alle hylder og fronter, og vi kunne blive ved …

OP TIL 25 ÅRS GARANTI

Vi yder 25 års garanti på alle bevægelige dele, 10 års garanti på skabe og 

låger samt 5 års garanti på bordplader. Naturligvis.

PRODUCERET PÅ VORES EGEN DANSKE FABRIK

Virksomheden er 100% dansk ejet, og vores produkter er designet og 

produceret på vores egen fabrik i Danmark.

OPMÅLING OG RÅDGIVNING ER MED I PRISEN

Vi måler op til jeres nye køkken, og designer det uden at det koster en 

krone. Det giver sikkerhed for, at dine ideer og vores rådgivning passer 

perfekt til dit hjem.

KOMPETENT RÅDGIVNING

Vores køkkenkonsulenter giver med udgangspunkt i jeres specifikke behov 

gode råd om optimal indretning af køkkenet, materialer, design, arbejds-

gange, mv. Og så sikrer de, at processen fra design til levering og montage 

foregår gnidningsfrit.

FLEKSIBEL OG HURTIG LEVERING

Du kan bestille samlede eller u-samlede skabe – til hurtig og præcis leve-

ring hjemme hos dig.

PROFESSIONEL MONTAGE

Køkkenet er først klar til brug, når det er monteret i dit hjem. Vores erfarne 

montører hjælper gerne med at gøre drømmen til virkelighed hjemme hos dig. 

14
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Axis by DESIGNA er et nyt designkoncept i enkelt nordisk design, som 
udnytter elegante og enkle linjer på en æstetisk smuk og funktionel 
måde – både horisontalt og vertikalt.

En aluminiumsprofil placeret langs med køkkenmodulerne fungerer 
som en gribeliste, der gør det let at åbne skuffer og låger. Profilen fås 
i hvid, sort og grå.

Nyd de flotte Axis-køkkener her i kataloget, når du ser et Axis by 
DESIGNA symbol.

1616
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ELEGANT SKUFFE MED SOFTLUK OG FULDUDTRÆK
Max. belastning 30-50 kg.

EKSKLUSIV SKUFFE MED HØJE SIDER, 
SOFTLUK OG FULDUDTRÆK
Max. belastning 30-50 kg.

DESIGN SKUFFE MED HØJE SIDER,
SOFTLUK OG FULDUDTRÆK
Max. belastning 30-50 kg.

DESIGNAS
SKUFFE-

LØSNINGER

Vores hjerte banker for godt og funktionelt design.

Med den passion har vi skabt et udvalg af skuffer, der på 
elegant vis understreger DESIGNAs enkle nordiske stil.

Og så får du naturligvis 25 års garanti på alle bevægelige 
dele.

Alle billeder i kataloget er vist med vores lækre Luxus skuffe 
med ræling, softluk og fuldudtræk.

EXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASICEXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASIC

EXCLUSIVE TRÆ

TRE

LUXUSBASIC
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NU KAN DU FÅ
SMARTE SKYDELÅGER
TIL DINE OVERSKABE

Placer skydelåger i forskellige højder og 
skab et flot grafisk udtryk i køkkenet.

Skydelåger er især et godt match til 
låger med push, så køkkenet fremstår 

helt stilrent og snorlige. 

Vælg blandt et kæmpe udvalg af farver 
og overflader. 

18



Lågerne lukker blødt og lydløst med et blidt skub.

En lille luksus med stor effekt, som er med til at skabe har-
moni i hverdagen. Soft-close er integreret i alle skabe 
fra DESIGNA, uden merpris. Sådan bidrager soft-close til 
daglig nydelse i køkken, bad og garderobe.

Soft-close er skabt til at gå stille med dørene i mange år.

- STILLE GLÆDE
I HVERDAGEN

SOFT-CLOSE

19
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Med Modern by DESIGNA kollektionen er der rig mulighed for at skabe 
en moderne, tidløs og personlig stil. Her finder du et bredt udvalg af 
spændende kombinationer af overflader fra matte over højglans til 
forskellige træstrukturer.

Nature kollektionen byder på ægte snedkerkvalitet og håndværk i højeste 
klasse. Her finder du et stor udvalg af fronter i finér og linoleum samt 
eksklusive fronter med egetræs-lameller, der hylder den nordiske design-
tradition. 

Color by DESIGNA er vores farverige univers af køkkener i mange forskellige 
farver og udtryk i et eksklusivt, rent og udtryksfuldt design. Du kan vælge 
mellem 22 forskellige farvekombinationer med greb, push eller integreret greb. 

Silk by DESIGNA kollektionen er indbegrebet af elegant, minimalistisk og 
klassisk dansk design. Silk fronterne fås i fem moderigtige farvevarianter 
og er udført med en fløjlsblød og ultramat overflade i et farveudvalg, som 
kan kombineres efter smag og behag.

Classic by DESIGNA er vores kollektion af fronter, som alle har det til fælles, 
at det er tidløse klassikere inden for det nordiske køkkendesign.

Når det kommer til indretning og stil, har vi alle vidt forskellig smag – og hurra for det! 

Derfor har vi gjort det nemt for jer at udforske vores kæmpe sortiment og stilunivers. 

Vores kollektioner spænder således over et stort udvalg af låger og designs, som I kan 

boltre jer i over de kommende sider – og finde lige det, I drømmer om!

MODERN
by DESIGNA

by DESIGNA

CLASSIC
by DESIGNA

COLOR
by DESIGNA

NATURE
by DESIGNA

HURRA FORDI VI
ER FORSKELLIGE
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”
Der er ingen tvivl om, at hvid i mange år har været den fortruk-

ne farve på køkkenet, men i disse år ser vi en tydelig tendens mod 

farver. Især de grønne og blå nuancer er efterspurgte - eventuelt 

kombineret med træ - for at tilføje varme i køkkenet.

Sæt dit eget præg på køkkenet ved at lade modsætninger mødes. 

Skab spændende kontraster der understøtter din personlige stil. 

Uanset hvad du vælger, kan udtrykket let ændres eller piftes op med 

enkle virkemidler som for eksempel mønstrede tapeter, markante 

farver på vægge, kulørte køkkenmaskiner samt tilbehør i forskellige 

materialer som sten, træ og kork.

Med DESIGNAs 5 kollektioner er det let at vælge rigtigt. Herefter 

er det bare at mikse materialer og farver og skabe kontraster, 

der giver køkkenet et personligt udtryk. 

DESIGNAs indretningseksperter er selvfølgelig klar med masser 

af gode ideer og inspiration til indretning af dit nye køkken.

Sæt dit helt eget aftryk
på indretningen – miks
farver og materialer

Brigitte Kürzel, Designchef
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Silk by DESIGNA kollektionen er indbegrebet af elegant, minimalistisk og klassisk 

dansk design. Silk fronterne fås i fem moderigtige farvevarianter og er dermed 

nært beslægtet med vores glatte, malede fronter i Color-kollektionen. 

Silk er udført med en fløjlsblød og ultramat overflade i et farveudvalg, som kan 

kombineres efter smag og behag. Overfladen og de nøje udvalgte, rolige farver 

skaber rum med det enkle og roen som absolutte nøgleord. 

Som en ekstra bonus er fronterne i Silk kollektionen behandlet, så de er mere 

modstandsdygtige over for fingeraftryk end andre låger.

SILK
BY DESIGNA

by DESIGNA

25



Prisen er for samlede skabe, skinner, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis er inspireret af det klassiske koordinatsystem med X- og 

Y-akser og gør den enkle geometriske form smuk og helt stringent 

i sin fremtoning. Her vist med den ultramatte grå Silk front i 

kombination med sort profil.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat grå
Greb Axis - profil
Bordplade 30 mm laminat

87.749,-

60 cm

60 cm

120 cm

197 cm

207 cm

245 cm
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Prisen er for samlede skabe, skinner og bordplader med bro i massiv træ.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis by DESIGNA er et nyt 

designkoncept i enkelt nordisk 

design, som udnytter elegante og 

enkle linjer på en æstetisk smuk 

og funktionel måde – horisontalt 

og vertikalt. Her vist med den ultra- 

matte hvide Silk front kombineret 

med matchende hvid profil.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat hvid
Greb Axis - profil
Bordplade 12 mm kompaktlaminat
 30 mm massiv træ

129.988,-

60 cm

120 cm

435 cm

303 cm 200 cm
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Længe leve 
lækkersulten
Guf, mums og slurp. Vi synes, der skal være plads til det, 
der forsøder hverdagen. Og noget tyder på, at danskerne 
er enige. For hele 45,8% har udpeget et decideret slikskab i 
køkkenet, hvor fyldt chokolade og fredagsguf venter på, at 
nogen bliver lækkersultne.

45,8%

29



Orden og systemer er en personlig sag, hvor alle gør tingene på deres egen måde. 
Til gengæld er de fleste enige om, at hyldeknægten er en synder i et rum, hvor 
man ønsker rene linjer og et (bare nogenlunde) stilrent look. 

Svævehylden giver dig frit spillerum til at indrette, som du har lyst til. Hylden kan 
bære det, du har brug for til daglig, og det kommer til at se godt ud, uanset hvad 
du sætter på den. Næsten. 

Hylder

30



Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Silk by DESIGNA er en serie af låger 

med en silkeblød og mat overflade, der 

er en hyldest til det enkle og smukke 

nordiske design. De hvide Silk-låger 

er en nyfortolkning af designet af det 

klasisske hvide køkken med integrerede 

greb. 

Bemærk overskabene med flotte og 

funktionelle skydelåger.

Låge Silk by DESIGNA
 Ultramat hvid
Greb Push-out og FG47
Bordplade 12 mm kompaktlaminat

96.880,-
60 cm

250 cm94 cm

183 cm

308 cm

Nu kan du få smarte
skydelåger til dine
overskabe

31
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Prisen er for skabe, sokkel, reoler og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Låge Silk by DESIGNA
 Ultramat sort
Greb Push-out
Bordplade 20 mm laminat

104.637,-
60 cm

94 cm

243 cm

368 cm

Silk by DESIGNA er en serie af låger med en silkeblød og 

mat overflade, der er en hyldest til det enkle og smukke 

nordiske design. Et Silk-køkken i ultramat sort er en 

fryd for øjet, som i opstillingen vist her. Bemærk også 

kube-reolerne og skydelåger i overskabe.

32
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Prisen er for skabe, sokkel, reoler og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 49.390,-

Silk by DESIGNA er en serie af låger med en silkeblød og mat 

overflade, der er en hyldest til det enkle og smukke nordiske 

design. Kombinationen af de ultramatte grå Silk-låger med 

overskabe i natur eg fremstår rustikt og enkelt.  

Låge Silk by DESIGNA - ultramat grå
 Nature by DESIGNA - natur eg
Greb FG92 og push-out
Bordplade 20 mm laminat

56.511,-
60 cm

360 cm
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HVIDEVARER

Kom
 ind i din lokale

DESIGNA-butik og
få et godt tilbud på

hvidevarer

Hydro-fresh-hvad-for-en-fisk?

Hvis vi begynder at remse alle de tekniske fordele 
og funktioner op, vil I tænke, vi er nogle snobber.

Men faktum er, at hvidevarer i dag er et slaraffen-
land for tekniknørder og madentusiaster.

Der findes så mange smarte løsninger i alt fra 
emhætter og ovne til kogeplader og køleskabe, 
at vi vil spare jer her. 

Vi vil meget hellere fortælle jer mere, når 
I kigger forbi, og vi kan se på sagerne 
samtidig.



Prisen er for skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 44.026,-

Silk by DESIGNA er en serie af låger med en silkeblød og ultramat 

overflade, der er en hyldest til det enkle og smukke nordiske 

design. Der er gjort en dyd ud af detaljerne og kælet for kvaliteten.

For eksempel med en lækker bordplade i rustfri stål.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat sort
Greb FG129
Bordplade 30 mm stål

47.706,- 92 cm

263 cm
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Silk by DESIGNA kollektionen fås i fem moderigtige farver. 

Med den nye ultramatte og fløjlsbløde varme blå farve, er 

det nemt at sætte flotte farver på køkkenet.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat blå
Greb Push-out
Bordplade 30 mm laminat

66.893,-

93 cm 60 cm

342 cm

245 cm

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 56.963,-
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Siemens Hvidevarer

Siemens inductionAir System – 
kogepladen med indbygget 
emhætte.

Siemens inductionAir Systemet forener det bedste fra to verdener: En overlegen 
flexInduction kogeplade og en kraftfuld emhætte. En kombination, som giver dig 
endnu flere valgmuligheder til at skabe et køkken, der passer lige til din drøm. 
siemens-home.bsh-group.com/dk

Fremtiden flytter ind.
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60 cm

429 cm

Silk by DESIGNA kollektionen er indbegrebet af elegant, 

minimalistisk og klassisk dansk design. Den ultramatte 

grønne front er her vist i en Bricks opstilling.

Låge Silk by DESIGNA - ultramat grøn
Greb FG118 og push-out
Bordplade 30 mm linoleum med trækant

71.424,-
Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.
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Vandhanen, der kan det hele
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BrusAfkøletKoldtVarmt100 °C 
kogende
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Med Modern by DESIGNA kollektionen er der rig mulighed for at skabe en 

moderne, tidløs og personlig stil. 

Her finder du et bredt udvalg af spændende kombinationer af overflader 

fra matte over højglans til forskellige træstrukturer.

Kollektionen byder blandt andet på vores stilrene fronter med integreret 

greb, der er indbegrebet af lækkert dansk køkkendesign. De rolige linjer 

og udformningen af grebs- profilerne skaber et moderne og indbydende 

udtryk.

Er du til det enkle og samtidig moderne, er der masser af inspiration på 

de følgende sider. 

MODERN
BY DESIGNA

MODERN
by DESIGNA
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Låge Modern by DESIGNA - glat hvid
Greb FKS128 og push-out
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet til kr. 20.343,-

Køkkenets design er afdæmpet. Store flader og 

rene linjer giver en effektfuld fornemmelse af 

overblik og orden i hverdagen. Så kan du altid selv 

tilsætte ramasjang i form af kunst, planter og 

familiemedlemmer for eksempel.

430 cm

60 cm

29.100,-
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr.43.429,-

Låge Modern by DESIGNA - mat hvid med integreret greb
 Modern by DESIGNA - lys grå træstruktur med integreret greb 
Greb Integreret
Bordplade 20 mm laminat

60 cm

180 cm

404 cm

60 cm

48.011,-

Et godt brød udmærker sig ved at være lavet med kærlighed, omhu og 

af ordentlige råvarer. Det samme kan man sige om et godt køkken.
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DESIGNA   I   KØKKEN   I   MAT HVID

NU BESTEMMER DU, HVOR SKUFFEN SKAL SIDDE
Bricks by DESIGNA gør op med ideen om, at et køkken skal bygges i faste moduler med symmetriske lodrette 

og vandrette linjer. Med Bricks by DESIGNA kan køkkenet bygges klods for klods, så det er skræddersyet til 

netop dit behov. Nyd de flotte Bricks-køkkener her i kataloget, når du ser et Bricks by DESIGNA symbol.



Låge Modern by DESIGNA - mat hvid
Reoler Natur eg
Greb Push-out og GSH0596
Bordplade 30 mm massiv eg

Køkkenet er enkelt og elegant, og du kan få det som en 

Bricks-løsning, som vist her. Bricks er en helt ny måde 

at tænke køkken. I stedet for at dit liv skal passes ind 

i fastlagte moduler, kan du frit sammensætte dem, så 

de matcher dine ønsker. En hylde til yndlingsglassene 

ved siden af vinskabet? En smal skuffe kun til iPads? 

Mulighederne er mange, når køkkenet er sat fri.

60 cm

60 cm

428 cm

180 cm

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

70.374,-
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 15.756,-

Den enkle og stilrene låge i en eg træstruktur skaber varme i køkkenet. Kombiner 

med elegante greb og accessories i forskellige farver og skab din egen stil.

Låge Modern by DESIGNA - eg træstruktur
Greb FG119
Bordplade 30 mm laminat

21.651,-

60 cm

60 cm

330 cm

215 cm
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 28.475,-

Et lille køkken fortjener også stor opmærksomhed, for det er rammerne om dit 

liv hver dag. Den viste opstilling er med sort bordplade og matchende sokkel.

Låge Modern by DESIGNA
 Hvid med sort kant
Greb FG75
Bordplade 30 mm laminat

240 cm

310 cm

60 cm

60 cm

36.785,-
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Låge Modern by DESIGNA
 Hvid med sort kant og integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 46.350,-

Køkkenet er med hvide fronter og elegante sorte greb. 

Det har karaktér og kant, men er samtidig tilpasnings-

parat og klar til at flytte ind i de fleste moderne hjem. 

300 cm

250 cm

60 cm 60 cm

55.040,-
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. vitrine, hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 58.479,-

Bryd de lyse nuancer med friske farver på væggene. Køkkenet med integrerede greb er indbe-

grebet af lækkert dansk køkkendesign, som fremstår stilrent, indbydende og hjemlig. Bemærk 

hylderne i egetræ i viktualierummet bagest.

Låge Modern by DESIGNA - mat hvid med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 12 mm svævende kompaktlaminat

70.949,-

60 cm

120 cm

324 cm

240 cm
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 58.483,-

71.149,-

Skuffer og låger skal ses, ikke høres. Soft-close er standardløsning 

i alle vores skabe, så dagens hyggelige anekdoter fra skolegården 

eller personalestuen ikke behøver kæmpe om opmærksomheden. 

Låge Modern by DESIGNA
 - mat hvid med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 13 mm kompaktlaminat

283 cm

117 cm

60 cm

180 cm
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Slide&Hide®

neff-home.com/dk

Funktionen der hurtigt er blevet en storfavorit. Passionerede 
kokke behøver plads i køkkenet. Slide&Hide® giver dig den 
plads, som du behøver, når ovnlågen forsvinder helt ind 
under ovnen, når den åbnes.

NEFFs ovne fås i forskellige udførelser, afhængigt af om 
du f.eks. vil kombinere med pyrolytisk selvrens eller damp. 
Spørg din DESIGNA forhandler til råds, hvilken ovn der 
passer bedst til dine behov.

Oplev NEFF Slide&Hide® – 
ovnlågen der forsvinder

KOM TÆTTERE PÅ 
DIN MADLAVNING
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Med en elegant hvid overflade og egekanter opnås et markeret 

udtryk, der tegner smukke linjer i køkkenet. Tilføj greb i en mørk 

tone, som vist her, og få et unikt og enkelt udtryk.

Låge Moderne by DESIGNA - hvid med egekant
Greb FG120
Bordplade 12 mm kompaktlaminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet til kr. 26.452,-

34.876,-

390 cm

60 cm
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Kaffe-tørsten
længe leve
Når man holder af te og kaffe, er en Quooker en hot investering. 
Og når man som danskerne i gennemsnit drikker 3,4 kopper 
kaffe om dagen, bliver det nemt at tilberede en rygende varm 
kop - især hvis det er stempelkanden der trækker.

3,4



Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet til kr. 52.006,-

58.051,-

Låge Modern by DESIGNA - hvid højglans
 Silk by DESIGNA - ultramat sort
Greb FG125 og FG131
Bordplade 30 mm Solid Color laminat

Hvid højglans og mat sort sætter rammerne om hverdagen. Og 

de sætter dem smukt. Køkkenet er her vist i en variant med rigelig 

bordplads og et trelænget design, der skaber et indbydende rum. 

60 cm

60 cm

64 cm

331 cm

380 cm

290 cm
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Låge Modern by DESIGNA - mat hvid
Greb FG103
Bordplade 30 mm laminat

Køkkenet i denne opstilling kan ikke prale med størrelsen, men det kan så meget andet. 

Det gennemtænkte design, hvor opholdsplads og afsætningsplads er diskret kombineret, 

er blot nogle af fordelene.Resten må du opleve.

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 25.058,-

265 cm

60 cm

60 cm

295 cm

32.494,-
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SUNDE MÅLTIDER  
MED DAMP OG SOUS VIDE

BEVAR  
VITAMINERNE  
MED DAMP

gorenje.dk

Gorenje dampovne giver dig mulighed for at skabe sunde måltider 
derhjemme. Avanceret dampteknologi skaber tør damp og distribuerer 
det jævnt i ovnrummet. 

Den skånsomme damptilberedning sikrer at vitaminer og mineraler  
bevares i maden. Da temperaturen kan indstilles med 1 oC nøjagtighed, 
er sous vide tilberedning muligt. Og ikke nok med det, ovnen kan også 
bruges til konventionel brug. 

Gorenje dampovn giver dig forudsætningen for at blive professionel 
kok hjemme i dit køkken! 

59



Låge Modern by DESIGNA
 Hvid højglans med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 13 mm kompaktlaminat

Højglans skal ses, bruges og leves i.

Det heldige er, at det er skabt til samme 

formål. Du er velkommen til at kigge forbi 

og prøve.

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 61.266,-

117 cm

240 cm

60 cm

303 cm

74.261,-
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Greenwich N100XL

BALTIC400

GREENWICH L |  POLARIS

BALTIC500

             Intra Juvél, Juvél A/S                    Københavnsvej 222, 4600 Køge                            tel: 36 34 02 88                               mail: juvel.salg@intra-teka.com                          www.intra-teka.com  

DION | WHITE GOLD

GREENWICH L | PURO

GREENWICH L | BRONZE

GREENWICH L | SILVERSTONE

GREENWICH L | MAGMA

SCHOCK CRISTADUR®

GUNMETAL

WHITE GOLD

KOBBER

DION | Kobber

Sæt kulør på dit køkken 
 
Opnå et perfekt match ved at sammensætte en farvet vask i en 
nuance der spiller perfekt sammen med f.eks. armatur, bordplade, 
skabsfront eller bagvæg. 
  
Kombiner din CRISTADUR® vask med de farvede armaturer og 
afløbsdele og skab dit helt eget look. Vælg mellem PVD farverne 
kobber, white gold eller gunmetal. 

DION | Gunmetal DION | Krom DION | Magma
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Nature kollektionen byder på ægte snedkerkvalitet og håndværk i højeste 

klasse. Kærligheden til træet og håndarbejdet er i højsædet, hvilket afspej-

ler sig i den gedigne kvalitet og autentiske udtryk, som samtidig er klassisk 

nordisk.  

Her finder du et stor udvalg af fronter i finér og linoleum samt eksklusive fron-

ter med egetræs-lameller, der hylder den nordiske designtradition. 

Kollektionen er sammensat, således du kan kombinere farver, kanter og over-

flader i et utal af muligheder, der skaber det unikke køkken for dig. 

Over de næste sider finder du et bredt udvalg af vores eksklusive køkkener, 

som alle er inspireret af og er en hyldest til naturen.  

NATURE
BY DESIGNA

NATURE
by DESIGNA
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Prisen er for samlede skabe, skinner, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Axis løfter det klassisk nordiske grebsfrie design til højeste niveau. 

Axis-designet fås med profiler i børstet aluminium, sort og hvid og 

kan kombineres med et stort udvalg af glatte låger fra DESIGNAs 

sortiment. Her er den børstede aluminiumsprofil vist med front 

udført i natur eg finér.

Låge Nature by DESIGNA - hvid eg
Greb Axis - profil
Bordplade 12 mm kompaktlaminat

90.632,-

212 cm

60 cm

60 cm

305 cm

187 cm
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader i køkken og “hyggekrog”
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 75.239,-

Den hvide front er i udgangspunktet neutral og alligevel 

markant i sin fremtoning, når der kombineres med mørke 

farver.

Eksempelvis her, hvor højskabe, frisider og sokler er i en 

finér i brun eg samt hvid bordplade, der går hele vejen ned 

som endegavl på øen.

Låge Nature by DESIGNA - brun eg
 Color by DESIGNA - råhvid med integreret greb
Greb Integreret og FG110
Bordplade 30 mm laminat

88.584,-
60 cm

120 cm

206 cm

19 cm

430 cm
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 41.358,-

48.317,-

Låge Nature by DESIGNA
 Hvid med hvid egekant
Greb FG121
Bordplade 30 mm laminat

Sænk skuldrene, du er hjemme. Her er ingen hokus 

pokus, bare kærlighed til godt design ført ud i livet 

i hvid eg.

228 cm

90 cm

60 cm

335 cm
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

110.294,-

Låge Nature by DESIGNA - natur eg lamel
 Silk by DESIGNA - ultramat blå
Greb Push-out og integreret
Bordplade 12 mm kompaktlaminat

Silk kollektionen er en serie af låger med

en ultramat og silkeblød overflade. Her er

den nye blå farve vist sammen med den

eksklusive lamel-låge i natur eg fra Nature

kollektionen.

120 cm

324 cm

183 cm

60 cm
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ARBEJD PÅ 
FLERE 
NIVEAUER

ETAGON
Køkkenvasken kan mere end du tror
Området omkring køkkenvasken – din BLANCO UNIT – er den vigtigste 
arbejdsplads i køkkenet, så det er oplagt at vælge en køkkenvask med 
ekstra funktioner. Til ETAGON-vasken fra BLANCO får du to skinner med, 
som du kan bruge på kanten nede i vasken til en masse forskellige 
opgaver i køkkenet.
Se hvordan du kan bruge skinnerne på www.blanco.dk/etagon



Prisen er for samlede skabe, sokkel, bordplader 
og bro i linoleum med kant i massiv træ.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 84.136,-

En lækker og eksklusiv linoleumsfront i 24 

mm med massivtræskanter – her vist med 

lædergreb. Bemærk frisider, sokler og låger 

på øen, som er udført i en finér i natur eg og 

skaber en flot kontrast til den blå linoleum.

Låge Nature by DESIGNA - blå linoleum med trækant
 Nature by DESIGNA - natur eg
Greb FG129
Bordplade 30 mm laminat
 40 mm linoleum med trækant

94.659,-
60 cm

60 cm

96 cm

187 cm 85 cm

387 cm

245 cm
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... og 10% flere gange om ugen

af danskerne
bager hver uge

17%



Låge Nature by DESIGNA
 - grøn linoleum med trækant
 - natur eg
Greb Integreret
Bordplade 30 mm laminat

En super flot grøn linoleumslåge med kanter i natur eg her vist i en Bricks-opstilling. Bemærk detaljen på frisiderne, 

hvor åreretningen følger topskabene og skaber en flot harmoni i det samlede udtryk. Brug fliser til at pifte rummet 

op og skab spændende kontraster med dit eget personlige touch. 

71.446,-
Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

60 cm

387 cm
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Sort eg lamel - eksklusiv front i et 

klassisk skandinavisk designsprog.

Låge Nature by DESIGNA - sort eg lamel
 Color by DESIGNA - mørk grå
Greb Integreret og GSH0596
Bordplade 30 mm laminat

117 cm

285 cm

240 cm

60 cm
Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

98.949,-

Sæt kulør
på dit køkken

med en serie af
trendy DESIGN-

farver
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Hvid eg lamel - nordisk, klassisk og 

tidløst design, når det er bedst

Låge Nature by DESIGNA - hvid eg lamel
 Color by DESIGNA - råhvid
Greb Integreret og GSH0596
Bordplade 30 mm laminat

117 cm

243 cm

243 cm

60 cm

60 cm

180 cm

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

86.249,-
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Låge Nature by DESIGNA - hvid med skrå egekant
 Classic by DESIGNA - røgfarvet glas med sort
 aluminiumsramme
Greb FG45 og push-out
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 61.591,-

Her er et familiekøkken af bedste skuffe. Her er plads og praktik til at 

lade leg, lektielæsning og madlavning finde sted samtidig. Det populære 

Smartskab er ideelt til alt fra klodsede køkkenmaskiner og kogebøger til 

morgenmadsprodukter og konserves. 

70.666,-
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Med Smartskabet er det let hurtigt at gemme maskiner og køkkengrej af vejen og samtidig 

holde orden på det hele. Skabet har masser af opbevaringsplads, og de tre indbyggede spots 

sørger for en flot belysning, der hurtigt giver overblik.

180 cm
34 cm

93 cm

60 cm

370 cm

245 cm

NYHED
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

De brune egelameller fra Nature kollektionen er dansk design og 

snedkerkvalitet, når det er bedst. Sammen med den ultramatte 

sorte Silk skabes et fuldendt og eksklusivt udtryk.

144.286,-

Låge Nature by DESIGNA - brun eg lamel
 Silk by DESIGNA - ultramat sort
Greb Push-out og integreret
Bordplade 30 mm Fenix-laminat

120 cm

244 cm

128 cm 242 cm

60 cm
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Color by DESIGNA er vores farverige univers af køkkener i mange forskellige farver 

og udtryk i et eksklusivt, rent og udtryksfuldt design. Du kan vælge mellem 22 

forskellige farvekombinationer med greb, push eller integreret greb.

Kollektionen byder op til leg med farver, som kan kombineres efter temperament, 

da farverne er nøje udvalgt til at matche på tværs af den brede pallette. Du kan 

også vælge at holde det enkelt og stilrent med en farve.

Det vigtigste er, at du er designeren og bestemmer, hvordan dit drømmekøkken 

skal se ud.

Gå på opdagelse i vores farverige univers og lad dig inspirere af de forskellige 

miljøer og kombinationer. 

COLOR
BY DESIGNA

COLOR
by DESIGNA

79



Låge Color by DESIGNA
 Dyb blå med integreret greb 
Greb Integreret
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamet til kr. 92.641,-

60 cm

117 cm

203 cm

387 cm

Sæt kulør
på dit køkken

med en serie af
trendy DESIGN-

farver

107.113,-
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Med en varm dyb blå farve skabes et markant udtryk, 

som fremstår trendy og tidløst. Det udgør en flot 

kontrast til især lysere nuancer, som her med reoler 

i natur eg og en lys bordplade.

DYB BLÅ
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Der er ros
til kokken
Hvis maden smager godt nok, er det (åbenbart) 
mindre vigtigt, hvad klokken er. I hvert fald står 
hele 18% af danskerne af og til op om natten 
alene for at spise. Tyg lige på det!

18%



Prisen er for samlede skabe, skinner, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Den øverste grebsprofil giver bordpladen et svævende udtryk 

og understreger det enkle og stringente i designet. Her vist i en 

opstilling med profil i børstet aluminium og petrol blå front.

Låge Color by DESIGNA - petrol blå
Greb Axis-profil og push-out
Bordplade 12 mm kompaktlaminat

71.412,-

Sæt kulør
på dit køkken eller
bad med en serie
af trendy DESIGN-

farver

228 cm

60 cm

60 cm

251 cm

83

PETROL BL Å  I   KØKKEN   I   DESIGNA



Prisen er for samlede skabe, skinner, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan kun leveres samlet.

Låge Color by DESIGNA - råhvid
Greb Axis-profil og push-out
Bordplade 30 mm laminat

72.939,-

60 cm

60 cm

95 cm
323 cm

187 cm

366 cm

Med Axis kan de elegante profiler kombineres med et utal af glatte låger fra DESIGNAs 

sortiment, som dermed giver maksimal frihed til at skabe sin helt egen og individuelle 

stil. Her vist i en kombination med børstet aluminium og Color by DESIGNA - råhvid.
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Følg os på

reFine
your
choice
EICO har gennem 
tiden været med 
til at skabe et 
banebrydende nyt 
syn på emhætter. 

EICO har også 
en lang række 
lækre vinkøleskabe 
fra velrenommerede 
danske Vestfrost

Det inspirerende program 
af vinkøleskabe fra Vestfrost 
og af emhætter fra eico 
er stort og kan ses på 
www.eico.dk. 

Designa november 2019.indd   1 28-10-2019   14:57:11
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Køkkenet er designet til samtaler om livets store 

spørgsmål over god rødvin, bøjning af tyske verber 

og alt derimellem. Det er funktionelt og venligt. 

Det fungerer. 

Låge Color by DESIGNA - råhvid
Greb GSH0596
Bordplade 30 mm laminat

93 cm

303 cm

300 cm

60 cm

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Kan leveres usamlet til kr. 38.964,-

50.091,-
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Lys sand og petrol blå giver temperament og et andet udtryk i 

rummet end det klassiske, hvide køkken. Kombinér med for-

skellige toner på tilbehøret og eksperimenter med grebene. 

Sammen giver det et trendy udtryk.

Låge Color by DESIGNA - lys sand
 Color by DESIGNA - petrol blå
Greb Push-out og FG125
Bordplade 30 mm laminat
 40 mm linoleum med trækant

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 62.568,-

60 cm

117 cm
200 cm

203 cm

472 cm

Sæt kulør
på dit køkken

med en serie af
trendy DESIGN-

farver
75.914,-

89

LYS SAND OG PETROL BLÅ   I   KØKKEN   I   DESIGNA



Låge Color by DESIGNA
 Råhvid med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 20 mm laminat

Køkkenet er vist med en Bricks-løsning ved kogepladsen,

hvor modulerne kan sammensættes efter behov. 

370 cm

60 cm

93 cm

247 cm

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplade.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

81.592,-
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Aftensmad
serveret med
en lille hvid
løgn
Har du prøvet at få ros for maden? Dejlig følelse. 
Derfor kan du måske også godt forstå de knap 9%, 
der er kommet til at lyve om, at det de serverede 
var hjemmelavet – selvom det i virkeligheden var 
købt.

9%
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Classic by DESIGNA er vores kollektion af fronter, som alle har det til fælles, 

at det er tidløse klassikere inden for det nordiske køkkendesign.

Kollektionen byder blandt andet på en serie af fronter med rammer, der ken-

detegner den klassiske nordiske, landlige stil. 

Rammelåger kan med enkelte virkemidler forandres fra romantisk og her-

skabelig stil til en mere kantet version.

Uanset om du er til det helt rendyrkede herskabelige look eller en fusion med 

andre og mere rå overflader, materialer og teksturer, vil Classic By DESIGNA 

kollektionen inspirere dig til at skabe dit eget, personlige udtryk. 

CLASSIC
BY DESIGNA

CLASSIC
by DESIGNA

93
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Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 86.900,-

Klassisk køkken, der med en charmerende halvø 

har trukket elementer fra det moderne køkken ind 

i et hyggeligt design.

Låge Classic by DESIGNA - hvid fyldning
Greb FG51
Bordplade 30 mm laminat

60 cm

94 cm

387 cm

251 cm60 cm
102.378,-
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Låge Classic by DESIGNA - lys grå ramme
Greb GBE128
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 66.097,-

Måske drømmer du om at lave tomatsovsen til pizzaen fra bunden selv. 

Hver gang. En effektiv løsning er at vælge et køkken, du har lyst til at folde 

dig ud i. Det kunne meget vel værre dette køkken.

455 cm

60 cm

310 cm

79.606,-
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Der skal være plads
til hemmeligheder
I hvert fald vil det gøre livet lettere for de 6,1% af alle 
mænd, der gemmer ting i køkkenskabene, som deres 
partner ikke må finde.

6,1%
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Det må være en 
smagssag, hvor 
ofte man skal 
smage 

30%

Men faktum er, at over 30% smager mere end det er
nødvendigt for at få måltidet justeret smagsmæssigt.
Det må betyde, at vi enten har at gøre med meget mad-
glade danskere, eller at det simpelthen lykkes os at lave
retter, der smager af mere. 98



HVILKET EMFANG
PASSER BEDST TIL DIT KØKKEN?
Alle køkkener er personlige og unikke. Derfor kræver de også hver sin unikke 
løsning, når det handler om luftforbedring og udsugning. THERMEX har mere 
end 50 års erfaring og knowhow i indeklima, ventilation, udsugning og ikke 
mindst i formgivning og finish af excellente overflader.

Hos THERMEX gør vi os dagligt stor umage for at skabe original kvalitet. Fra 
inderst til yderst og smukt formgivet i gedigne materialer. Fri for unødven-
dige samlinger og tilført den uovertrufne overfladefinish, som THERMEX er 
kendt for. Dét har vi det bedst med – og sådan tror vi også du har det i din 
omhyggelige stræben efter det unikke emfang, der skal tilføre karakter og 
luftforandring i dit køkken de næste mange år.

”Du kan få dit nye THERMEX emfang præcis, som du vil. Finder du ikke 
den løsning, du søger blandt vores næsten 100 forskellige modeller, ja så 
bygger vi den ganske enkelt til dig. Og kun til dig og dit køkken ..!”

Læs mere på www.thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA A/S 
HJØRRING 
Farøvej 30 . 9800 Hjørring . Tlf. +98 92 62 33

RØDOVRE 
Valhøjs Allé 190 . 2610 Rødovre . Tlf. 36 70 70 29

info@thermex.dk . www.thermex.dk
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Når vi siger kvalitet, så 
mener vi det faktisk. 
Helt ind i hjørneskabet
Kvalitet for os er mere end et solidt materialevalg. Det er alle de detaljer, som et 
køkken eller en garderobe er gjort af – lige fra designet til den lille skrue i det skjulte 
hjørnehængsel. Det er ikke nok, at tingene ser fantastisk ud. De skal også kunne 
klare livet, dag efter dag. 

Derfor er vi glade for, at vi har medarbejdere som Jørgen. Passionerede mennesker, 
der kan deres kram og ikke er bange for at sætte produktionen på pause, hvis noget 
ikke er godt nok. Sådan nogle, der gør sig umage og ikke går på kompromis. Det er 
nemlig i sidste ende dem, vi kan takke for at DESIGNAs løsninger giver mere overskud 
og flere smil på læben ude i de danske hjem.
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”Igennem et helt liv køber vi måske kun 
køkken fire gange. Det siger sig selv, 
at det skal være kvalitet. Personligt 
holder jeg af at vide, at det vi sælger, 
er mere end i orden. Det er godt hånd-
værk skabt med omtanke og omhu.

Jørgen Jensen, produktionsleder  
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BRYGGERS
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Låge Modern by DESIGNA - eg træstruktur
 Modern by DESIGNA - hvid med eg kant
Greb FG05
Bordplade 30 mm laminat

Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 22.226,-

Bryggerset er ikke der, hvor vi opholder os mest. Men det 

er husets maskinrum, så system og orden er nødvendig 

her, hvis praktikken i hverdagen skal glide let.

245 cm

60 cm

60 cm

200 cm

29.126,-
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Låge Modern by DESIGNA - hvid med sort kant
Greb FG72
Bordplade 30 mm laminat

Bryggerset er lige så kompakt, som det er praktisk – og det siger 

ikke så lidt. Her er plads til rengøring af både fodboldstøvler og 

kartofler fra haven, til tøjvask og opbevaring.
Prisen er for samlede skabe, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 11.305,-

60 cm

263 cm

14.451,-
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Låge - elementer Modern by DESIGNA - glat hvid
Låge - skydedøre Glat hvid
Greb FKS224
Bordplade 30 mm laminat

Gem vaskesøjlen bag skydedøre

og skab ro i rummet. 
Prisen er for samlede skabe, skydedøre,
skydedørs-inventar, sokkel og bordplader.
Ekskl. hvidevarer, vask, armatur og belysning.
Kan leveres usamlet til kr. 17.263,-

19.125,-

60 cm80 cm

273 cm
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GARDEROBE
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Låge Classic by DESIGNA - hvid fyldning
Greb FG51

Prisen er for samlede skabe og sokkel.
Kan leveres usamlet til kr. 20.696,-

Hos DESIGNA synes vi, det er vigtigt, at dit tøj bor 

rummeligt og rart. Dels fordi vi ved, det gør det lettere 

at finde rundt i til daglig. Men også fordi vi endnu ikke 

har mødt nogen, der gider stryge skjorterne to gange. 

200 cm

60 cm

27.781,-
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Låge Nature by DESIGNA - grå med natur egekant
Greb FG110
Bordplade 30 mm laminat

Den innovative garderobe er et bevidst anderledes design.

Garderoben imødekommer en funktionel og praktisk problem-

stilling, som mange kender; behovet for både bænk og gode 

opbevaringsmuligheder.

GRÅ MED NATUR EGEKANT

Prisen er for samlede skabe og sokkel.
Kan leveres usamlet til kr. 22.045,-

26.976,-

60 cm

243 cm
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FSC® GIVER JER
TRÆ MED GOD
SAMVITTIGHED
FSC er en international mærkningsordning af 

træ og papir, der sikrer skovdrift med omtanke 

for dyr, natur og mennesker.

Alle typer skov kan FSC-certificeres. Både 

nordiske nåleskove, tropiske regnskove og 

plantager.  

Dele af skoven fredes helt, så truede dyr og 

planter sikres. 

Oprindelige folkeslag som indianere og samere 

sikres ret til at bruge skoven. Hvis de har helli-

ge steder i skoven, friholdes disse for fældning. 

Der fældes ikke mere træ, end skoven selv kan 

reproducere. 

Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne 

fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft. 

Lokale arbejdere uddannes, får sikkerheds- 

udstyr og en løn, de kan leve af.

Alt træ kan spores tilbage til skoven. Alle led 

mellem skoven og dig certificeres, uanset hvor 

mange led der er. Du er sikker på, at få træ med 

god samvittighed.

DESIGNA tilbyder et bredt udvalg af FSC-certi-

ficerede bordplader.

Hos DESIGNA tager vi hensyn til miljøet.
Derfor er dette katalog naturligvis trykt
på FSC-certificeret papir.

FSC   I   DESIGNA
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Låge Color by DESIGNA - dyb blå
Greb FG111
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Den markante blå farve på fronten fremhæves 

her af enkle messing greb, som sammen giver 

et flot og eksklusivt look. Kombinationen af 

reoler i træ tilfører et klassisk nordisk look.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 17.416,-

19.830,-

Sæt kulør
på dit bad

med en serie af
trendy DESIGN-

farver

48 cm

142 cm

UDE EFTER
TILBEHØR?

Så skal du se vores t ilbehørskatalog,
som vi har f y ldt med masser af lækker

indretning t il køkken og bad. Få det
i din lokale DESIGNA-butik

eller se det på
designa.dk .
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48 cm 32 cm
60 cm 40 cm

Småt er godt. DESIGNA præsenterer badeværelset, der uden 

dikkedarer viser, hvordan man kan indrette et badeværelse 

ganske diskret og ganske enkelt. 

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 9.138,-

Låge Modern by DESIGNA - hvid højglans
 Classic by DESIGNA - frosted glas med aluminiumsramme
Greb FG109
Bordplade 23 mm mat hvid marmor

10.645,-
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Låge Silk by DESIGNA - ultramat sort
Greb Axis - profil
Bordplade 12 mm Solid Surface

Axis-designet fås til køkken, bad og garderobe. Dermed kan du skabe et gennemgående 

udtryk i designet på tværs af de vigtigste rum i hjemmet. Her vist i badopstilling med 

den ultramatte sorte Silk front sammen med den sorte Axis-profil.

Prisen er for samlede skabe, skinner, 
bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan kun leveres samlet.

23.792,-

48 cm

143 cm
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Med Bricks bad er det muligt at skabe et helt unikt udtryk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske design giver et ægte

møbel look.

Vælg mellem tre forskellige designs i forskellige bredder og låger 

fra hele DESIGNA sortimentet. Bricks bad fås derudover med ben 

i massivtræ i farverne natur eg, brun eg, hvid eg og sort eg. 

Lågen i hvid højglans står flot sammen med vasken i hvid mar-

mor, der skaber en smuk kontrast til den lyse eg.

Prisen er for samlede skabe, ramme m. ben, bordplade og vask.
Ekskl. reoler, hylde, armatur, belysning og spejl.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

Låge Modern by DESIGNA - hvid højglans
Greb Push-out
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

48 cm

125,2 cm

26.309,-
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Med Bricks bad er det muligt at skabe et helt unikt udtryk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske design giver et ægte 

møbel look.

Vælg mellem tre forskellige designs i forskellige bredder og låger 

fra hele DESIGNA sortimentet. Bricks bad fås derudover med ben 

i massivtræ i farverne natur eg, brun eg, hvid eg og sort eg. 

Her vist med sort/hvid låge og matchende ben i sort eg samt 

matchende hylder.

Prisen er for samlede skabe, ramme m. ben, bordplade og vask.
Ekskl. reoler, hylde, armatur, belysning og spejl.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

Låge Modern by DESIGNA
 Hvid med sort kant og integreret greb 
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

48 cm

145,2 cm

32.909,-
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Med Bricks bad er det muligt at skabe et helt unikt udtryk på 

badeværelset, hvor det asymmetriske design giver et ægte 

møbel look.

Vælg mellem tre forskellige designs i forskellige bredder og låger 

fra hele DESIGNA sortimentet. Bricks bad fås derudover med ben 

i massivtræ i farverne natur eg, brun eg, hvid eg og sort eg. 

Lågen i grå og natur eg med egegreb samt matchende ben, giver 

et gedigent og elegant udtryk.

Prisen er for samlede skabe, ramme m. ben, bordplade og vask.
Ekskl. reoler, hylde, armatur, belysning og spejl.

Bricks leveres kun med eksklusive skuffer (se s. 17). 
Kan kun leveres samlet.

Låge Nature by DESIGNA
 Grå med natur egekant
Greb FG79
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

48 cm

165,2 cm

33.153,-
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Mig-tid er sød
musik i vores ører
45% af forældre med børn under 6 år svarer, at alenetid 
er favoritbeskæftigelsen på badeværelset. Men vi må 
konstatere, at det ikke nødvendigvis handler om at få ro i 
ørene. For 43,2% hører musik, når de er på badeværelset. 
Og blandt de 18-29 årige er tallet over 72%!

45%
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Låge Silk by DESIGNA - ultramat sort
Greb Push-out
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Silk by DESIGNA er en serie af låger med en silkeblød og ultramat overflade, der er en 

hyldest til det enkle og smukke nordiske design. De sorte fronter tager sig forrygende 

flotte ud på badmiljøet, som vist her.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 14.909,-

16.883,-
48 cm

182 cm

121121
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Låge Silk by DESIGNA  - ultramat grå
Greb Push-out
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Silk by DESIGNA er en serie af låger med 

en silkeblød og ultramat overflade, der 

er en hyldest til det enkle og smukke 

nordiske design. De silkebløde grå fronter 

i en grebsfri opstilling, er et oplagt valg til 

indretning i badeværelset. 

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 11.974,-

13.851,-
48 cm

142 cm
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Låge Silk by DESIGNA - ultramat hvid
Greb Axis - profil
Bordplade 12 mm hvid Solid Surface

Med inddelingen af skufferne i den mathvide 

Silk front, fremhæves X- og Y-aksens form 

for alvor. Den hvide Axis-profil løfter bord- 

pladen og giver nemt adgang til det 

integrerede greb.

Prisen er for samlede kabe, skinner,
bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan kun leveres samlet.

22.202,-
48 cm

123 cm
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Låge Classic by DESIGNA - hvid fyldning
Greb FG51
Bordplade 30 mm hvidolieret eg

De rektangulære vaske har et rustikt og moderne 

design, der ser fedt ud – ganske enkelt. Fordelene 

ved dobbeltvask giver sig selv, hvis der er kamp om 

pladserne om morgenen.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vaske.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 20.224,-

48 cm34 cm
169 cm40 cm

22.873,-
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Marmorline vaske til bad
Fra flotte standard vaske til skræddersyede individuelle løsninger er 

Marmorline bordplader det rigtige valg.

Et vel designet badeværelse fra Designa med gode detaljer og flotte 
overflader giver energi og velvære. Mulighederne er mange!

Marmorline vaske og bordplader er håndlavet kvalitet.

Dansk design. Dansk ejet.

www.marmorline.dk



Låge Color by DESIGNA - dyb blå med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Med en markant blå nuance på fronterne, bliver badet både 

tidløst og top moderne. Kombinér med reol-kasser i egetræ 

og skab et flot, nordisk look.
Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 11.409,-

13.225,-

48 cm

162 cm
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Låge Modern by DESIGNA - lys grå træstruktur med intergreret greb
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Invitér naturen med i bad. Træstrukturen træder tydeligt frem på 

fronter og reoler og er med til at give rummet karaktér. Råt og flot.
Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 8.860,-

10.485,-

48 cm 19 cm
120 cm 80 cm
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Dobbeltvask er mere end dobbelt så godt. Fordi det betyder to, der kan børste 

tænder, vaske hænder, barbere sig, lægge makeup eller sætte hår på én gang. 

Tænk lige over det. Badeværelset kan let løse den opgave og fås for eksempel 

som her med bordplade i mørk Granitex med integrerede vaske.

Låge Color by DESIGNA - lys grå
Greb FKS320
Bordplade 23 mm Granitex

Prisen er for samlede skabe,
bordplade og vaske.

Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 24.476,-

26.226,-

48 cm 19 cm
160 cm 60 cm
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En afdæmpet sandfarve giver et flot look i badet og er

et godt alternativ til en traditionel hvid nuance.

Låge Color by DESIGNA - sand
Greb FG110
Bordplade 23 mm Betonex

48 cm

120 cm
Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.

Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 13.966,-

15.198,-

Sæt kulør
på dit bad

med en serie af
trendy DESIGN-

farver
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Låge Color by DESIGNA - rosa
Greb Push-out
Bordplade 12 mm solid surface

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 18.473,-

48 cm

160 cm

Rosa er blandt tidens mest hotte farver og tilfører varme til 

ethvert rum. Bland med andre farver og skab flotte kontraster 

og markante udtryk i din indretning. 

20.454,-

Sæt kulør
på dit bad

med en serie af
trendy DESIGN-

farver
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Badeværelset er stilrent og simpelt i sit design.

Bordpladen er her i elegant mat hvid marmor, og den 

rigelige skabsplads gør det let at holde orden.

Låge Color by DESIGNA
 Ren hvid med integreret greb
Greb Integreret
Bordplade 23 mm mat hvid marmor

48 cm 32 cm
120 cm 40 cm

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan sælges usamlet til kr. 20.158,-

22.592,-

REN HVID MED INTEGRERET GREB   I   BAD   I   DESIGNA
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KØKKEN, BAD, BRYGGERS...
KUMA producerer bordplader med indstøbte vaske, efter individuelle 

mål, tilpasset dine behov. Så hvis du ønsker samme udtryk i hele huset, 

så løser vi det for dig. Med det største udvalg af farver og materialer, 

har vi helt sikkert noget der passer til din stil.

Kombinationen af kvalitetsmaterialer, samt et godt håndværk, gør KUMA 

bordplader til en meget smuk og holdbar løsning.  

Se hele sortimentet på www.kuma.dk
Riva 50 Granit Bronze 



Låge Color by DESIGNA - råhvid
Greb FG92
Bordplade 23 mm mat hvid marmor

Diskret og funktionelt, men samtidig virkelig indbydende.

Badeværelset efterlader et tjekket og tidløst indtryk.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 6.139,-

48 cm

80 cm 7.014,-
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Låge Nature by DESIGNA - hvid eg lamel
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

En lyseblå farve på væggen giver varme og udstråling i badeværelset. 

Kombineret med lamel fronterne i massive hvidpigmenterede egelameller 

fremstår badet på én gang klassisk nordisk og super trendy.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan kun leveres samlet.

48 cm

142 cm
24.575,-
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Låge Nature by DESIGNA - hvid eg
Greb Axis - profil
Bordplade 12 mm helstøbt Rector

Match bordpladen med den hvide Axis-profil og 

skab et flot look. Fronten i hvid eg fuldender det 

enkle og eksklusive udtryk.

Prisen er for samlede skabe, skinner, 
reoler, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan kun leveres samlet.

15.694,-

48 cm

123 cm
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Låge Nature by DESIGNA - sort linoleum med kant i sort eg
Greb Push-out og FG109
Bordplade 12 mm solid surface

Den karakteristiske Z-form fører den klassiske modul tænkning 

ud i badet og er både funktionelt og designmæssigt elegant i 

sit formsprog.

Den mørke linoleum i antracit med massivtræskanter og frisider 

i sort egefinér sætter prikken over det berømte ’i’.

Prisen er for samlede skabe, indbygningsskabe i væg, 
bordplade og vask.
Ekskl. skydedøre, armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 23.869,-

48 cm
40 cm

40 cm

19 cm

140 cm

25.900,-
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Låge Nature by DESIGNA - grå linoleum med kant i hvid eg
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Den grå front i linoleum giver med sine 24 mm 

et super eksklusivt og flot udtryk i badeværelset. 

Fronten er med massivtræskanter og grebsprofil i 

hvid eg. Frisider er ligeledes udført i hvid egefinér.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan leveres usamlet til kr. 19.685,-

48 cm
162 cm

22.658,-
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Låge Nature by DESIGNA - sort eg lamel
Greb Integreret
Bordplade 23 mm hvid mat marmor

Hvid eg Brun eg Natur eg

Lysegrøn er blandt tidens hotte farver og gør sig især 

godt på badeværelset, hvor det kan skabe flotte kon-

traster. Sammen med de sortbejsede egetrælameller 

får man her et lækkert og eksklusivt udtryk. Lågen fås 

også i hvid eg, natur eg og brun eg.

Prisen er for samlede skabe, bordplade og vask.
Ekskl. armatur, belysning og spejl.
Kan kun leveres samlet.

EG LAMEL

48 cm

102 cm

12.768,-

138

DESIGNA   I   BAD   I   SORT EG L AMEL



LÅGER
DET ER VEL IKKE FOR MEGET AT 
KALDE DET KØKKENETS ANSIGT

Låger er måske det vigtigste valg i køkkenet. I hvert fald er 

lågernes farve og udtryk af afgørende betydning for den stil, 

der kommer i rummet. Derfor giver det god mening at tænke 

sig godt om.

Tag en snak med vores dygtige køkkeneksperter. De har stor 

erfaring i at rådgive og kender de enkelte lågers fordele.
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Nature kollektionen byder på ægte snedkerkvalitet 
og håndværk i højeste klasse. Her finder du et stor 
udvalg af fronter i finér og linoleum samt eksklusive 
fronter med egetræs-lameller, der hylder den nordiske 
designtradition. 

Nature
by DESIGNA 
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NATURE BY DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   DESIGNA

Med NATURE by DESIGNA-lågerne 
kan du mikse og matche fire farver 
i laminat, fem farver i linoleum og 
fire nuancer i eg-struktur og på 
den måde skabe din egen stil, med 
påmonteret eller integreret greb.

Her er vist 14 af vores mest popu-
lære kombinationer. NATUR EG

Lodret finér og massiv trækant.

BRUN EG / MØRK GRÅ
Laminat og massiv trækant.

Med integreret greb.

HVID EG / GRÅ
Laminat og massiv trækant.

NATUR EG / SORT
Linoleum og massiv trækant.

Med integreret greb.

HVID EG
Vandret finér og massiv trækant.

Med integreret greb.

SORT EG
Vandret finér og massiv trækant.

BRUN EG
Vandret finér og massiv trækant.

Med integreret greb.

SORT EG / CAFÉ LATTE
Laminat og massiv trækant.

SORT EG / BEIGE
Linoleum og massiv trækant.

Med integreret greb.

NATUR EG / HVID
Laminat og massiv trækant.

Med integreret greb.

HVID EG / GRÅ
Linoleum og massiv trækant.

NATUR EG / BLÅ
Linoleum og massiv trækant.

Med integreret greb.

BRUN EG / GRØN
Linoleum og massiv trækant.

HVID MED SKRÅ EGEKANT.

141



LAMEL
Med DESIGNAs eksklusive lamel låger får 
du en serie massive låger, der oser af sned-
kerkvalitet og gedigent dansk håndværk. 
Oplev dem i din lokale DESIGNA butik.

HVID EG LAMEL

BRUN EG LAMEL

SORT EG LAMEL

NATUR EG LAMEL
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MØRK GRÅ

DYB BLÅ

LYS BLÅ

PETROL BLÅ

GRØN

LYS SAND

ROSA

SAND

LYS GRÅREN HVID

DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   COLOR BY DESIGNA

Color by DESIGNA er vores farverige univers af køkkener i mange 
forskellige farver og udtryk i et eksklusivt, rent og udtryksfuldt 

design. Du kan vælge mellem 22 forskellige farvekombinationer 
med greb, push eller integreret greb. 

RÅHVID

Sæt kulør
på dit køkken

og bad med en
serie af trendy
DESIGNfarver

Color
by DESIGNA 
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MØRK GRÅ MED
INTEGRERET GREB

DYB BLÅ MED
INTEGRERET GREB

LYS BLÅ MED
INTEGRERET GREB

PETROL BLÅ MED
INTEGRERET GREB

GRØN MED
INTEGRERET GREB

LYS SAND MED
INTEGRERET GREB

ROSA MED
INTEGRERET GREB

SAND MED
INTEGRERET GREB

LYS GRÅ MED
INTEGRERET GREB

REN HVID MED
INTEGRERET GREB

COLOR BY DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   DESIGNA

RÅHVID MED
INTEGRERET GREB
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ULTRAMAT BLÅULTRAMAT GRØN

ULTRAMAT SORTULTRAMAT GRÅULTRAMAT HVID

DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   SILK BY DESIGNA

Silk by DESIGNA kollektionen er indbegrebet af elegant, minimalistisk og 
klassisk dansk design. Silk fronterne fås i fem moderigtige farvevarianter og 
er udført med en fløjlsblød og ultramat overflade i et farveudvalg, som kan 

kombineres efter smag og behag.

by DESIGNA 
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CL ASSIC BY DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   DESIGNA

NYHED

HVID FYLDNINGLYS GRÅ RAMME

Classic by DESIGNA er vores kollektion af fronter, som alle har det til fælles, 
at det er tidløse klassikere inden for det nordiske køkkendesign.

Classic
by DESIGNA 

NYHED

RØGFARVET GLAS MED SORT ALUMINIUMSRAMMEFROSTED GLAS MED ALUMINIUMSRAMME
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HVID MED SORT KANT
OG INTEGRERET GREB

HVID HØJGLANS MED
INTEGRERET GREB

MAT HVID MED
INTEGRERET GREB

LYS GRÅ TRÆSTRUKTUR
MED INTEGRERET GREB

DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   MODERN BY DESIGNA

Med Modern by DESIGNA kollektionen er der rig mulighed for at skabe en moderne, 
tidløs og personlig stil. Her finder du et bredt udvalg af spændende kombinationer 

af overflader fra matte over højglans til forskellige træstrukturer.

Modern
by DESIGNA 
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HVID HØJGLANS

HVID MED SORT KANT GLAT HVID

MAT HVID

MODERN BY DESIGNA   I   L ÅGEOVERSIGT   I   DESIGNA

HVID MED EG KANTEG TRÆSTRUKTUR
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GREB
Tag hånd om designet. Vælg greb
der matcher lågernes udtryk for at
skabe en gennemført stil.
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LU0296 296 MM  75,-

LU0309 309 MM  80,-

LU0347 347 MM  85,-

LU0368 368 MM  91,-

LU0396 396 MM  95,-

LU0447 447 MM  105,-

LU0496 496 MM  111,-

LU0596 596 MM  120,-

LU0696 696 MM  127,-

LU0796 796 MM  156,-

LU0996 996 MM  182,-

LU1196 1196 MM  198,-

LU1948 1948 MM  552,-

GSH0296 296 MM  75,-

GSH0309 309 MM  80,-

GSH0347 347 MM  85,-

GSH0368 368 MM  91,-

GSH0396 396 MM  95,-

GSH0447 447 MM  105,-

GSH0496 496 MM  111,-

GSH0596 596 MM  120,-

GSH0696 696 MM  127,-

GSH0796 796 MM  156,-

GSH0996 996 MM  182,-

GSH1196 1196 MM  198,-

GSH1948 1948 MM  552,-

LU0296S 296 MM  120,-

LU0309S 309 MM  132,-

LU0347S 347 MM  148,-

LU0368S 368 MM  148,-

LU0396S 396 MM  148,-

LU0447S 447 MM  165,-

LU0496S 496 MM  165,-

LU0596S 596 MM  191,-

LU0696S 696 MM  275,-

LU0796S 796 MM  275,-

LU0996S 996 MM  285,-

LU1196S 1196 MM  366,-

LU1948S 1948 MM  850,-

CR0296 296 MM  74,-

CR0309 309 MM  78,-

CR0347 347 MM  84,-

CR0368 368 MM  89,-

CR0396 396 MM  94,-

CR0447 447 MM  103,-

CR0496 496 MM  110,-

CR0596 596 MM  119,-

CR0696 696 MM  126,-

CR0796 796 MM  155,-

CR0996 996 MM  181,-

CR1196 1196 MM  197,-

CR1948 1948 MM  551,-

FG01  96 MM  80,-

FG02  128 MM  92,-

FG03  160 MM  97,-

FG04  192 MM  111,-

FG05  224 MM  116,-

FG06  288 MM  118,-

FG07  320 MM  132,-

FG08  352 MM  137,-

FG09  480 MM  149,-

NYHED
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FG112
40 MM
39,-

FG113
40 MM
39,-

FG114
40 MM
39,-

FG115
40 MM
39,-

FG116
40 MM
48,-

FG117
40 MM
48,-
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FG118
200 MM
79,-

FG119
200 MM
79,-

FG120
200 MM
79,-

FG121
200 MM
79,-

FG122
200 MM
93,-

FG123
200 MM
93,-
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GBE128  128 MM  116,-

G9212  128 MM  44,- FKS128  128 MM  32,-

FKS224  224 MM  74,-

FKS320  320 MM  103,-

G9112  128 MM  47,-

G1112  160 MM  65,-

G2240  224 MM  95,-

FG44  128 MM  78,-

FG45  192 MM  85,-

FG46  256 MM  101,-

FG47  448 MM  160,-

FG71  160 MM  96,-

FG72  320 MM  144,-

FG73  448 MM  166,-

FG74  160 MM  96,-

FG75  320 MM  144,-

FG76  448 MM  166,-

FG103  160 MM  111,-FG101  160 MM  111,- FG102  160 MM  107,-

FG108  128 MM  127,- FG111  160 MM  213,-
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FG79  160 MM  120,-

FG92  128 MM  101,- FG93  128 MM  108,-

FG80  160 MM  155,-

FG124  160 MM  113,-FG125  160 MM  113,-
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FG51  35X60 MM  111,-CKO26  26X35 MM  47,-

FG126  35 X 35 MM  73,-

FG128  20 X 15 MM  48,-

FG109  Ø12 MM  43,-FG110  12X45 MM  75,-

FG127  35 X35 MM  73,-
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FG131  30 X 60 MM MM  97,-

FG132  30 X 60 MM  97,-

FG130 30 X 60 MM  97,-

FG129  30 X 60 MM  97,-
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GRANIT
Granit er et af tidens hotte naturmaterialer, som på en gang giver 

hjemmet en rustik, ægte og tjekket stil. Granit er nem at vedligeholde.

GETACORE®

Getacore er et gennemfarvet, massivt og stærkt materiale, der udstråler

moderne elegance. Her får du en bordplade næsten uden synlige samlinger.

Små ridser, brændemærker og lignende fjerner du med en slibesvamp. Større 

skader kan repareres af en fagmand.

BORDPLADER
DU MÅ GERNE KIGGE, MEN DU SKAL OGSÅ RØRE.

Æstetik, praktik og lidt nostalgi måske. Der er meget at 
tage hensyn til, når der skal vælges en bordplade. Det 
afgørende er naturligvis, at den passer til den stil og 
stemning, I vil have i køkkenet. For rigtig at fornemme 
en bordplade, kræver det mere end et katalog. Så smut 
forbi din nærmeste DESIGNA-butik og se, føl og oplev de 
forskellige bordplader.

LAMINAT 0,8 mm
Laminat giver bordpladen en slidstærk og helt lukket overflade, hvor fugt ikke

trænger ind. Laminat kræver næsten ingen vedligeholdelse. Det fås i en bred

palette af farver og mønstre, så I får et perfekt match efter jeres egen smag.

De fleste af DESIGNAs laminater findes også som multikompakt med en

tykkelse på 13 mm. Spørg i butikken for yderligere information.
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DEKTON
Dekton® er blandt den mest ridsefaste og solide overflade på markedet. 

Samtidig er det markedets mest farveægte keramiske materiale. Det betyder 

at nuanceforskelle fra plade til plade minimeres samt at materialet er 

UV-bestandig og dermed ikke falmer over tid.

Dekton® er endvidere modstandsdygtig overfor pletter og kan tåle, at varme 

redskaber placeres direkte på overfladen.

MASSIVTRÆ
Massivtræ udstråler varme, der giver hyggelige rammer om livet i familien.
I vores sortiment finder I nemt en bordplade, der understreger stilen i såvel 

minimalistiske, klassiske som romantiske rum. Massivtræ er et organisk 
materiale, der ældes med ynde, når du plejer det med olie.

KOMPOSIT
Komposit er knust og efterbehandlet natursten og lige så hårdt 

som granit. Komposit er ensartet i struktur og understreger 

dermed det moderne køkkens enkle og stilrene look. Komposit 

er nemt at vedligeholde.

CERAMIC
Ceramic består blandet andet af feldspat, ler, mineralske olier og 

naturlige farvepigmenter. Materialet tåler meget høje temperaturer 

og er med sin hårde overflade stort set umuligt at ridse.
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VASKE TIL
ETHVERT
BEHOV
De fleste bliver glade for afsætningsplads på begge 
sider af vasken. Men her stopper de generelle råd også. 
Nogle har brug for mere bordplads og kan nøjes med 
en mindre vask. Andre vil gerne have en stor vask med 
plads til pander og gryder og andre igen går efter en 
dobbeltvask med selvstændigt rum til grøntsagerne.
Vi har det hele.

Vi har vaske i forskellige materialer, farver og udform-
ninger. Kig forbi og lad os finde en vask, der matcher 
jeres ønsker.
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UDE EFTER
TILBEHØR? 

SÅ SK AL DU SE VORES TILBEHØRSK ATALOG, SOM VI HAR FYLDT MED MASSER 
AF LÆKKER INDRETNING TIL KØKKEN OG BAD. FÅ DET GANSKE GRATIS I DIN 

LOK ALE DESIGNA-BUTIK ELLER SE DET PÅ DESIGNA.DK.

UDE EFTER
SKYDEDØRE? 

SÅ SK AL DU SE VORES SKYDEDØRS- OG GARDEROBEK ATALOG, SOM VI 
HAR FYLDT MED MASSER AF FLOT TE OG FUNKTIONELLE LØSNINGER TIL 

ALLE HUSETS RUM. SE DET PÅ DESIGNA.DK.

162





DE SIGN A .DK


