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Råt og enkelt

Drømmehjem
DE GRÅ OG HVIDE NUANCER SÆTTER SCENEN I EN STILART SOM ER ENKEL OG SIKKER.
STORE FLADER, RENE LINJER OG KVALITET NED TIL MINDSTE DETALJE.

CARMARGUE KJØKKEN, GJØR DET MULIG
Å INNREDE DITT DRØMMEHJEM.
Vi tilbyr deg en enestående mulighet for å få din helt egen stil – til en pris som er
overkommelig å betale.
Sortimentet er utviklet til „gjør-det-selv folket”, men du kan velge hvor mye av
arbeidet du selv vil stå for.
I katalogen her finner du et gjennomtenkt sortiment med et uttall av kombinasjonsmuligheter, som gjør det lett for deg å finne den riktige løsning.
Kun fantasien setter grenser.

KUN TRE TRINN FRA DRØM
TIL VIRKELIGHET
DESIGN DITT
DRØMMEHJEM

MONTER SELV
OG SPAR PENGER

GARANTIEN
DEKKER I 20 ÅR!

Få inspirasjon fra katalogen før du

Du kan spare penger og få det

Vi gir deg trygghet med 20 års

bestemmer deg for hvordan du

levert flatpakket.

garanti på skuffer og hengsler. Det

ønsker ditt hjem.
Det er viktig at du tenker over

skaptyper. Der finner du også en

hvilken stil du ønsker og hvilke

sjekkliste, som er praktisk å tenke

behov du har.

over og eventuelt utfylle før du

Når du skal ta mål av rommet er det
viktig, at du tenker på hvor vann,
avløp, ventilasjon, dører og vinduer
er plassert. Takhøyde og høyde opp
til vinduene er også viktige detaljer.
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I vår prisliste finner du et utvalg av

KJØKKEN

besøker en av vår forhandlere.

er de deler som slites mest i et kjøkken og på badeværelser.

KJØKKEN
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Rå minimalisme
ENKEL OG SIKKER STIL, KVALITET TIL MINSTE DETALJ!
DE GRÅ OG HVITE NYANSER SKAPER LYS OG LUFT I DET STORE KJØKKEN.
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KJØKKEN

VARME OG FUNKSJONALITET
En dør i Grå matt folie gir kjøkkenet et
moderne look. Døren er allsidig, da den
gir mulighet for meget ulike inntrykk
ved å kombinere med forskjellige farger
og grep.

16.924.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.

KJØKKEN

5

Kreativt frirom
GREPSFRI DØRER OG SKUFFER I REN HVIT GIR PLASS
OG SPILLEROM FOR KREATIVITET.

HVIT ELEGANSE
Ønsker du luksus og eleganse er det våre
hvite Integral grepsfri dører og skuffer
du skal velge.
Den hvite døren gir enkelthet, og kan med
fordel kombineres med benkeplater i de
fleste t resorter eller farger.

28.651.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep og
sokkel.
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KJØKKEN

KJØKKEN

7

Sans for detaljen
SLIPP LYSET INN – PLASSER GJERNE DINE OVERSKAP ET STED I ROMMET HVOR
INNHOLDET SKAL BRUKES.
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KJØKKEN

PERFEKT TIL DET MODERNE LOOK
Sort Struktur døren kan kombineres med de
fleste grep, og den sorte fargen understøtter både rustfrie elementer samt lyse og
mørke nyanser når det gjelder valg av
bordplater, fliser og innredning.

18.597.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.

KJØKKEN
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Møtested
for matglede
HYGGELIG OG KLASSISK. HVITE FLATER, STÅL OG GRÅTT
TILFØRER RENHET OG HYGGE TIL DE FLESTE ROM.

LETT OG MED FLOTTE DETALJER
Rammedøren er en klassisk gjennomarbeidet
dør som ofte brukes for å skape litt ekstra
hygge.
Ved å kombinere døren med forskjellige
håndtak, får du muligheten å vise både en
moderne eller klassisk stil.

29.280.10

KJØKKEN

Prisen inkludererviste elementer,
fronter, grep og sokkel.

KJØKKEN
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KJØKKEN

Ny romantikk
KLASSISK ROMANTIKK DET IKKE ER TIL Å TA FEIL AV.

SYDLANDSK STEMNING
Almuedøren er til deg som ønsker å bevare eller skape en
hjemlig stemning i ditt nye kjøkken.
Den hvite døren med de pene gjennomarbeidede detaljer er
en klassiker som alltid vil skape romantikk.

36.914.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.

KJØKKEN
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20.359.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.

Minimalisme
BYGG EN VEGG AV HVITE SKAP MED MASSE AV PLASS UTEN Å
GJØRE ROMMET TUNGT.
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KJØKKEN

UTNYTT PLASSEN
Skap et spennende hjørne med masse av skap-plass.
Hvis lys og luft står høyt på din ønskeliste, skal du velge
en hvit folie. Den er stilren, og du får en robust dør til en
god pris.

KJØKKEN
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Urban living
GRÅ OG HVITE NYANSER SETTER SCENEN I EN STILART SOM ER ENKEL OG SIKKER.
STORE FLATER, RENE LINJER OG KVALITET NED TIL MINSTE DETALJ.
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KJØKKEN

TYDELIGE STRUKTURER
Høyglansdøren gir kjøkkenet lys og glød, og i
kombinasjon med stål hvitevarer, skaper du
et moderne utseende.

35.678.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep og
sokkel.

KJØKKEN
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KJØKKEN

Naturlig
eleganse
HVITT GLATT PASSER PERFEKT TIL DEN
LETTE INNREDNINGEN.

UTNYTT PLASSEN
Hvis lys og luft står høyt på din ønskeliste,
skal du velge en hvit melamindør. Den er
stilren, og du får en robust dør til en god pris.

11.939.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.

KJØKKEN
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Enkelt og
funksjonelt
ET VASKEROM MED EN FUNKSJONALITET
SOM INGEN KAN TA FRA DEG.

PLASS TIL ALT
Gjennomtenkt løsning er stikkordet.
Hvite fronter i melamin skaper ro i et
rom hvor det lett blir rot og uorden.

8.950.Prisen inkluderer viste
elementer, fronter, grep
og sokkel.
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VASKEROM

VASKEROM
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1. OPPMÅLING
Når du skal i gang med å skifte ut kjøkkenet ditt, er det viktig at
oppmålingen blir korrekt. Den utgjør nemlig grunnlaget for hvordan
innredningen blir i ditt nye kjøkken. Husk å ta forbehold for plassering av
vask og hvitevarer i plantegningen din.

2. PLANLEGGING
Det er selvfølgelig viktig å vite hva det hele kommer til å koste før du
går i gang med prosjektet ditt. Med dine ønsker, sammen med kunnskapen hos våre kjøkkenkonsulenter, er vi klare til å hjelpe til med
innredningen, samt gi et tilbud på en løsning som er tilpasset dine ønsker
og behov. Ved hjelp av tegneprogrammet vårt får du en tegning, en
elementoversikt og en pris med hjem.

3. BESTILLING
Når du har planlagt kjøkkenet ditt ferdig, og er tilfreds med den
løsningen du har funnet, hjelper vi deg gjerne med bestillingen. Vi går
gjennom ordren sammen med deg for å sikre at bestillingen blir korrekt.

4. LEVERING
Etter at du har lagt inn ordren din, blir kjøkkenet levert til varehuset
vårt. Ved ankomst går vi gjennom ordren din for å sikre at ordren er
korrekt levert. Du mottar så en beskjed fra konsulentene våre så fort
ordren er klar til avhenting.

5. KAMPANJEVARER PÅ LAGER
Kampanjekjøkkener og -vaskerom kan du få med hjem med det samme.
Vi har nemlig gjort det raskt og enkelt for deg, ved at disse produktene
finnes på lageret vårt, til omgående utlevering. Kontakt personalet for
hjelp!
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KJØKKEN OG VASKEROM

KJØKKEN:
Camarque Kitchen produseres etter danske tradisjoner – bygget på godt håndverk som
ikke går på kompromiss med håndverk eller kvalitet. Kjærlighet til det gode håndverket
ligger dypt i produksjonen, og det gode håndverk ligger dypt i produktene våre. Et
Camarque Kitchen er preget av hygge, sjel og historie dersom valget faller på et
nostalgisk kjøkken i landlig stil, eller du kan velge det svarte kjøkkenet i en rå og elegant
stil. Uansett om stilen skal være enkel og moderne, eller om du drømmer om et fransk
landkjøkken med klassiske detaljer, så har vi et ambisiøst mål om å levere den aller beste
løsningen til nettopp ditt kjøkken. Fortell oss hvilke ønsker, krav og muligheter du har,
så tegner vi en kjøkkenløsning som er tilpasset ditt rom.

VASKEROM:
Få inspirasjon til et vaskerom med unike detaljer i katalogen fra Camarque Kitchen. Du
kan også se løsningene i utstillingen vår. Masse oppbevaringsplass, praktisk innredning
og god arbeidshøyde er nøkkelordene for et vaskerom fra Camarque. Våre løsninger for
vaskerom er alltid innrettet så hverdagen i en travel familie blir så enkelt som mulig. Vi
anbefaler at vaskemaskin og tørketrommel blir montert i en god arbeidshøyde som gjør
hverdagen litt enklere, i tillegg til bordplass til å brette rent tøy sammen på og masse
oppbevaringsplass. Uansett hvilke krav og behov du har til vaskerommet, kan vi sette
sammen en løsning som er tilpasset ditt rom.

BENKEPLATER:
Hvis du skal ha nytt kjøkken eller vaskerom, har vi benkeplatene som passer til enhver
stil. Alle benkeplatene våre er danskproduserte, med fokus på kvalitet. Benkeplater kan
velges i flere materialer, men uansett hvilken du velger er alle så hardføre at de tåler
hverdagsbruk. Så enten du er ute etter en benkeplate som gjør det mulig å ha med
barna for å lage mat, om du ønsker en nostalgisk, romantisk stil på kjøkkenet eller en
benkeplate til det moderne, nordiske kjøkkenet der du kan utfolde dine kulinariske
evner, har vi garantert en benkeplate som passer deg. Hos oss kan du velge om du selv
ønsker å tilpasse benkeplaten din, eller om vi skal levere en skreddersydd løsning til deg.
Hvis du velger en tilpasset løsning, kan du også velge blant flere vasker som leveres

Vejl. udsalgspris for

enten underlimt eller planlim. Det betyr at benkeplaten din er ferdig til montering ved
elementer og
levering.

fronter som vist,

ekskl. sokkel og greb.

HVITEVARER:
Kjøkkenets hvitevarer er de daglige verktøyene som får den gode hverdagen og
kjøkkenlivet til å gli på skinner. Konsulentene våre vil være behjelpelige med å velge de
riktige hvitevarene som understreker kjøkkenets design og den måten du arbeider på. Vi
forhandler et spesielt utvalgt antall produkter fra Borsch, som leverer en kvalitet vi
kan stå inne for.

KJØKKEN OG VASKEROM
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Oversikt fronter
Her kan du se vårt utvalg av fronter. Det er mulig å skape mange
forskjellige uttrykk alt etter hvilket grep og benkeplate du ønsker.
Snakk med din forhandler og få hjelp til å finne den meste optimale og
harmonerende løsningen.

Hvitt glatt (melamin)

Hvit høyglans (folie)

16 mm Melamin på sponplatekjerne med pålimte ABS
plastkanter.

16 mm MDF. Foliert
MDF-dør med radius 2
kanter.

Sort struktur (melamin)

Hvit ramme (folie)

16 mm spon. Melamin på
sponplatekjerne med pålimte
ABS plastkanter.

19 mm MDF. Hvit foliert
MDF-dør med ramme.

Hvit matt (folie)

Hvit Integral (folie)

16 mm MDF. Foliert
MDF-dør med radius 2
kanter.

20 mm MDF. Hvit foliert
MDF-dør med innfrest
gripelist.

Grå matt (folie)

Hvit almue (folie)

16 mm MDF. Foliert
MDF-dør med radius 2
kanter.

18 mm MDF. Hvit foliert
MDF-dør med spor.

Din Carmague forhandler:

KITCHEN
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