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En handel hos nettoline
vil du MED GARANTI
altid sætte pris på
Vi er stolte over at kunne tilbyde dig alle disse spændende køkken, bad og garderobe produkter, som du finder
her i kataloget. Fælles for dem alle er, at det er højkvalitetsprodukter produceret på vores egen danske
fabrik. Og det er en fabrik med stolte køkken traditioner
helt tilbage fra begyndelsen af 1970’erne.

30 å
køkkengrs
aranti
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U
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Vores erfaring og de råvarer, som vi
anvender til produktionen, giver os en
fantastisk selvtillid, som vi gerne vil
dele med dig. Derfor yder vi 30 års
garanti mod produktionsfejl på alle
vores skuffer, hængsler, fronter og
skabe. Vi står inde for vores produkt.

Du bestemmer selv om dit køkken skal
leveres i
færdigsamlede elementer fra vores fabrik eller om du
foretrækker at samle det hele selv ved hjælp af gode og
letforståelige samlevejledninger. Vi rådgiver dig i
butikken om, hvad der vil være bedst i din situation.
Vi vil ønske dig god fornøjelse med kataloget her og
husk, at du kan kombinerer det meste på tværs af stil,
farver og prisniveau.
… vi leverer lige, hvad du kunne ønske dig – med garanti!

Jan Thomsen

Administrerende direktør, Nettoline A/S

Paris mørk grå / Torino ask
KØKKEN · BAD · GARDEROBE
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Kombinationen af farver og materialer sætter sit præg på indretning af boligen. Her er
køkkenet indrettet med mørkegrå malede fronter kombineret med åbne reoler i ask.
Der er valgt en hvidolieret bordplade i massiv bambus med underlimet stålvask.
5

Nice grå
Nostalgisk køkken som kombinerer de romantiske fyldningslåger og vitriner med
moderne funktionalitet. Loftshøjden er udnyttet til fulde – både ved bordskabene
med glasvitrine og over side-by-side køle/frysearrangementet.
De høje skabe afsluttes smukt med en lysliste op mod loftet. Bemærk de 9 små
skuffer, som giver en fantastik orden og overskuelighed. Under indbygningsovnen
er der opbevaringsplads til bageplader med mere.
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Pladsen under ovnen udnyttes til en
praktisk skuffe med softclose, hvor
bageplader, riste med mere kan
opbevares.

Flere smalle skuffer giver fantastisk
orden og overblik. Samtidigt giver
det et nostalgisk udtryk med reference til historiske købmandsdiske.
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Venezia stone ash / hvid
Moderne køkken hvor gråtonet ask er kombineret med mat hvid. Køkkenet er designet med
fokus på ubrudte linjer hvor der er to dybe skuffer i stedet for de traditionelle 3 eller 4 rækker af skuffer. Funktionaliteten er fortsat helt i top, da der gemmer sig en indvendig skuffe i
den øverste skufferække.
Bordpladen er en 20 mm hvid solidcolor laminatbordplade med solidcolor kant. Den gennemfarvede laminat er utrolig slidstærk, så den bevarer sin hvide farve gennem årene.
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Bag øverste skuffe kan der monteres en
indvendig skuffe, så funktionaliteten med
3 skuffer bevares ved det flotte design
med 2 skuffer.

Store og dybe skuffer kan organiseres smart
med forskellige inddelinger eller indsatse.
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Frame med TouchMotion
Den tynde ramme rundt om hver enkelt front skaber illusionen om 50’ernes og
60’ernes håndbyggede køkkener med rammer rundt om alle skuffer og låger.
Det er dog topmoderne funktionalisme med dybe skuffer og total udnyttelse af al
plads, som karakteriserer dette luksuriøse køkken.
Frame er her vist med TouchMotion, en grebsløs og praktisk løsning, hvor du
åbner og lukker skuffer og skabe med et enkelt let tryk. TouchMotion giver
køkkenet et flot minimalistisk look.
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Kanten om fronten giver en
synlig og skarpt markeret
ramme, uden der spildes plads
til rammetræ.

Alle vaske kan leveres underlimede, hvilket giver en praktisk
og hygiejnisk bordplade uden
kanter, der kan samle skidt.

Der findes en lang række
indretningsmuligheder til
hjørneskabe, hvor det kan være
svært at udnytte pladsen.
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Nice hvid
Et stort og hyggeligt landkøkken. Alle elementer er smukt
indrammet af pilastre, hvorved det håndbyggede look er
helt intakt.
Bordpladen er en 30 mm
massiv europæisk Valnød
med underlimet hvid
Silgranit vask.

Nordic hvid
Landkøkken i eksklusive materialer,
som rummer alle moderne faciliteter
samtidigt med, at nostalgien oser
langt væk.
Det massive rammetræ i ask og
de finerede fyldninger giver en helt
speciel klassisk og høj kvalitetsfornemmelse.
Køkkenet er tænkt i helt traditionel
udformning med overskabe og skjult
emhætte.
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Paris hvid
Moderne køkken med mat hvid lakerede overflader og brede greb, som kombinerer
minimalistisk design og praktisk anvendelse i et.
Den dobbeltbrede kompositbordplade med Silgranit vask giver masser af arbejdsplads i køkkenet.
Bemærk de to indbyggede jalousiskabe, der giver yderligere opbevaringsmuligheder.
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Paris-serien leveres i 8 forskellige farver. Farvevarianterne giver uendeligt
mange kombinationsmuligheder i forhold til det øvrige sortiment.
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Venezia hvid
Et fantastik flot grebsfrit køkken i mat hvid lakering.
Mere stilrent køkken kan næppe skabes, idet gribelisterne er udfræset i fronterne og derfor lakeret
sammen med disse.
Låger og skuffesektioner er ens, hvorved alle linjer i
Venezia køkkenet er ubrudte.
Dette luksuriøse køkken er monteret med 30 mm
granitbordplade med ilagt Silgranit vask og
gaskogezone.

De integrerede hvidevarer – her
en opvasker – giver et stilrent
design til køkkenet.

Venezia højglans
Stort åbent køkken hvor husets arkitektur er
udnyttet til fulde.Opbevaringsplads er prioriteret
højt, hvilket går igen i køkkenet, hvor der er valgt
overskabe hen over hele køkkenbordet.
Bemærk den brede barløsning mellem køkkenet
og spisepladsen, som skaber en flot
sammenhæng i rummet.
Bordpladen er en 38 mm laminat i lys beton med
underlimet stålvask.
16

17

Siena bianco
De rene linjer i dette grebsfrie køkken skaber et moderne minimalistisk design.
Her er valgt hvide bagplader ved gribelisterne, således fronten er ubrudt hvid.
Kontrasten i køkkenet skabes ved hjælp af bordplade, ovn og emhætte.
Dette køkken er monteret med en 38 mm højtrykslaminat bordplade
i mørkt rustikt egelook.
Bemærk både køleskab, opvasker og mikroovn er skjult i dette køkken.
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Der er let og uhindret adgang
til mikroovnen, som er placeret
i skabet over køkkenets ovn.

Sokkelskuffer giver mulighed for
at udnytte spildplads til ekstra
opbevaring.

Massive trækasser med fingertappede hjørner, pryder køkkenskuffen og lette indretningen.

Højskabsudtrækket giver god
udnyttelse af skabet sammen
med et fantastisk overblik.
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Siena bianco

Capri højglans

Med sin træstruktur i den hvide overflade er Siena bianco et spændende
alternativ til de glatte og højglanspolerede køkkener.

Til dette etagebyggeri er der valgt helt enkle hvide fronter
med højglans overflade.

Køkkenet er monteret med bagplader ved gribelisterne i børstet stål,
hvorved der skabes en helhed mellem fronter, sokler, jalousilåge, ovn og
emhætte.

Den meget ordinære opstilling får et touch af metropol
gennem de blanke overflader.

Øen med den underlimede vask er 92 cm bred, hvilket giver et stort
arbejdsbord og samtidigt et hav af opbevaringsmuligheder vendt ud i
køkkenalrummet.

Tophængte låger giver god komfort og let
tilgængelighed i højtplacerede skabe.

Til dette køkken er der valgt en 28 mm retkantet mørk
laminatbordplade.

Et jalousiskab placeret mellem bordplade
og overskabene giver praktisk opbevaringsmulighed.

Køkkenet her er vist med en 38 mm tyk højtrykslaminat bordplade i
mørkt rustikt egelook.
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Basic nature
med Click Cubes
Her får du virkelig meget køkken for pengene!
Basic nature er et moderne og praktisk køkken
i stilsikker naturlig trælook. Træstrukturen
kommer fuldt ud til sin ret, idet der er monteret Formia gribelister i stedet for almindelige
køkkengreb.
Detaljen med kun at have to dybe skuffer
kombineret med indvendige skuffer bidrager
væsentligt til det stilrene design.
Bemærk at overskabene og de høje skabe
er udført i ekstra højde, så de slutter til mod
loftet. Herved udnyttes pladsen optimalt.
Det meget stilrene køkken krydres med 7 Click
Cubes i hvide, gule, lime, sorte og turkis farver, som er monteret i asymmetrisk mønster
på sidevæggen.

Torino ask
Ask er en evergreen inden for køkken- og
møbeldesign. Den karakteristiske åreaftegning
og farvespillet i træet har alle dage fascineret.
Bemærk overskabene hen over vasken.
Her er valgt en kombination af tophængte
Torino Ask og aluminiumsvitriner, som
tilføjer køkkenet lethed.
Fronterne er diskret afrundet og har
mærkbar træstruktur.
Dette køkken blev leveret med en 38 mm
laminatbordplade med underlimet stålvask.
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Tirano hvid / grå eg
I dette køkken udnyttets pladsen optimalt. Selvom der er skabe fra gulv til loft giver indretningen med alu-vitrineskabene et let udseende til køkkenet og godt kontrast til de hvide
fronter med egetræsstruktur. De enkle stålgreb fremhæver de stilrene linier i indretningen.
Til kogeøen er der valgt er der valgt gråtonede fronter med egetræsstruktur, derved virker
øen som et møbel i køkkenet og danner en fin overgang til spiseområdet.
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Der findes et hav af forskellige
muligheder for at organisere
indholdet i skufferne.

Et praktisk affaldsudtræk gør
den daglige affaldssortering let.
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Como hvid eg /
Stecca
Et fantastisk spændende køkken produceret i
hvidt højtrykslaminat (samme materiale, som
bruges til bordplader) med en massiv egekant.
Den diskrete kant matcher den yderst
utraditionelle løsning i kogenichen, hvor
væggene er beklædt med hvidtonede
gulvplanker. Kuben med de fire overskabe
bliver et selvstændigt designelement på
baggrunden.
I nichen med højskabsarrangementet er det
den massive Stecca egetræsfront, som danner
kontrasten på den hvide væg.
Øen med vask er, med sine indbyggede siddepladser, et naturlige samlingspunkt i hele
rummet.
Bordpladen er en retkantet 28 mm laminatbordplade, som matcher sokkel, ovn og
Trendline grebene.

Indvendige skuffer giver mulighed for et mere stilrent køkken
med låger uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Tirano hvid
Moderne hvidt køkken med træstruktur,
som giver det meget stilrene køkken et touch
af naturlige materialer.
Læg mærke til de 100 cm brede skuffesektioner, der byder på fantastisk meget
opbevaringsplads.
Køkkenet er monteret med en 28 mm
retkantet mørk laminat bordplade med
en underlimet sort Silgranit vask.

Under vasken er der monteret
praktisk skuffe med affaldssortering.
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Grebene er traditionelle Marina bøjlegreb.
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Shaker
stone grey
Stone Grey farven med den tidløse
udskæring, gør denne lågetype til et
sikkert og diskret valg i boligen der
ønsker en reference der skuer lidt
bagud i tiden.
Shaker stilen kan uden problemer
bruges til en let skabsløsning omkring
TV’et, såvel som skuffe-siddepladser
ved spisebordet, der her udnytter
pladsen perfekt under skråvæggen.

Shaker hvid
Shaker stilen er indbegrebet af traditionelt
køkkenudseende. Den hvide farve samt de
diskrete udfræsninger gør køkkenet tidløst,
aldrig har et design været moderne i så
mange år.
Den fulde loftshøjde er udnyttet med ekstra høje overskabe samt topskabe monteret over de almindelige højskabe.
I dette køkken er der valgt en åben reol
ved køkkenbordet med kogezonen. Det er
både praktisk og et smart designelement.
Der er valgt en 38 mm laminatbordplade
med underlimet hvid Silgranit vask.
28

Et smalt udtræksskab ved
siden af vasken er både
praktisk og ergonomisk med
højtplacerede affaldsspande.
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Basic grå
Yderst praktisk baggang hvor slidstyrke, daglige rengøring og plads til opbevaring er sat i
højsæde. Den grå front er både teknisk set og
farvemæssig yderst velegnet til det hårde slid,
som en baggang kan være udsat for.
Al mulig plads er udnyttet til opbevaring her
– tophængslede skabe over de høje skabe og
sokkelskuffer under.
Vaskemaskine og tørretumbler er løftet op i en
arbejdsvenlig højde med den lille finesse, at
de to lave skuffer under maskinerne fungerer,
som holder for vasketøjskurven. Skuffens lave
kanter forhindrer vasketøjskurven i at skride
ned. Skuffens konstruktion er dimensioneret
til at kunne bære en fyldt vasketøjskurv, idet
standardskufferne er testet til en belastning på
minimum 30 kg.
De 32 cm brede Neat greb er yderst brugervenlige, idet de levner meget plads mellem
greb og front.

Torino eg
Den traditionelle lange og ofte lidt
mørke baggang er her forvandlet til et
lyst og venligt bryggers ved hjælp af
de lyse ege overflader.
I denne løsning valgte kunden at
flytte vaskemaskine og tørretumbler
over på væggen med høje skabe, da
der herved kom et praktisk og flot
designelement i højskabsvæggen.
Samtidigt blev der plads til den lave
bordpladesektion, som er uundværlig, når de tunge indkøbsposer skal
sættes.
Der er valgt en 28 mm retkantet
laminatbordplade med underlimet
stålvask.
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Capri højglans /
Fiorini
Dette bryggers er udstyret med de elegante
Fiorini fronter i hvid højglans kombineret med en
skydedørsløsning, som rummer vaskesøjlen og
teknikskabet. Skydedørsfronterne er naturligvis i
samme hvide højglansoverfalde.
Alle fronter er udstyret med massive aluminiumsgribelister, som giver et elegant udseende.
Overskabsløsningen er let i sit udtryk og giver
plads til vinduespartiet.
For at bevare letheden er der valgt en baldakin
med indbyggede LED-spots
hen over bordet.
Bordpladen er en sort granitbordplade med
underlimet stålvask.
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Dybe trådskuffer med udtræk, giver
overblik i din skabsløsning.

Udnyt skbspladsen optimal med de
mange forskellige indretningsdele.

Skydedøre
- giver mulighed for elegant opbevaring i hele hjemmet, i
køkkenet, badet, entreen, soveværelset, kontoret.
Skydedørene og indretningen kan specialtilpasses til alle typer
af rum, hvorved skåvægge, hjørner, trapperum med mere
kan udnyttes til rationel opbevaring.
Der findes et utal af varianter på både indretning og skydedøre.
Spørg efter specialbrochurer i vores butik.
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Nice hvid
Romantisk badmiljø i landhusstil. De hvide fyldningslåger og
glasvitrinerne udgør sammen
med lyslisten en smuk ramme,
som komplementerer rummets
gulv og loft.
Bemærk detaljen, hvor pladsen
til det væghængte toilet bruges
som en hylde i hele rummets
brede.
Dette bademiljø er leveret med
en sort bordplade/vask med en
enkelt kumme.

34

35

Shaker stone grey
Det relativt simple slimline badmiljø gør sig godt
med Shaker låge i farven Stone Grey.
Sammen med den matte hvide vask og de hvide greb
bliver designet på én gang både klassisk og nutidigt.
Lågerne med de rolige linjer kan sagtens bære en
hel skabsvæg uden at udtrykket bliver for tungt - her
krydret med en åben reol der giver mulighed for at
dekorere og følge din personlige stil.

Shaker hvid
Det klassiske design leder tankerne hen mod gamle
møbeltraditioner samtidigt med, at den hvide og glatte
overflade giver et nutidigt udseende.
Den væghængte reol giver mulighed for at dekorere
badeværelset med kontrastfarver i de fire åbne kuber.
Bemærk den elegante Getacore vask, som er formet ud
af ét stykke Getacore i kun 10 mm tykkelse.
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Capri hvid
Et helt stilrent mat hvidt arrangement, hvor der er tilføjet
spændende detaljer gennem opstillingen.
”Trappefaconen” går igen i såvel vask/bord som overskabene, og skaber dynamik i rummet.
Vaskearrangementet har fået monteret sokkelben, hvorved
den lave sektion sagtens kan bruges som siddeplads.

Basic nature
med click cubes
Vaskemiljøet er udført i naturlig trælook og vask/bordplade
er af det eksklusive Getacore materiale. Selve Getacore pladen er kun 10 mm tyk og vasken vakuumformet ud af denne
plade, hvilket giver fine og bløde former.
De to 120 cm brede skuffer med softclose er forsynet med
Trivento gribeliste, hvilket underbygger de fine og elegante
linjer fra Getacore vask/bordplade.
På væggen ses en limefarvet Click Cube i kombination med
et Basic Natur skab med reolhylde og tophængt front.
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Nordic hvid
Klassisk romantisk badeværelse
udført i eksklusive fronter i
massivt rammetræ af ask og
finerede fyldninger.
De 5 cm brede pilastre, som
er monteret mellem skuffesektionerne under vasken,
fuldender designet.

Capri
højglans
Minimalistisk bad i 80 cm
bredde med helstøbt vask.

Capri hvid
Smart og neutralt slimline badmiljø
på 60 cm er et perfekt valg til det
lille badeværelse.

Venezia hvid
Stilrent grebsfrit bademiljø,
som har fået en central placering
i dette store badeværelse.
Der er valgt en sort vask med
en enkel rektangulær vaskekumme over de seks skuffer,
som den 180 cm brede
opstilling består af.
Det 160 cm brede spejl er
med indbygget lys.
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Tirano
hvid / grå eg
Stilfuldt badararrangement med god skabsplads. Vaskeskabet med skuffer og sider i grå
eg skaber en elegant kontrast mod de hvide
flader.
Skabsvæggen med fronter i hvid eg giver god
plads til opbevaring. Valget af hvide låger som
matcher vægfarven gør helhedsindtrykket af
de mange skabe lettere.

Stecca eg
Eksklusivt lille gæstetoilet med det 80 cm
brede og 32 cm høje vaskeskab med én
stor praktisk skuffe.
Indvendig skuffe til badskabe
Bag øverste badskuffe kan der
monteres en indvendig skuffe,
så du bevarer fordelene ved små
skuffer uden at miste linjerne i
dit bad design.
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Elegante og praktiske bakker
i massiv eg, til bad vaskeskabs-skuffer med udskæring.

Fronten består af massive egetræslister,
som giver et elegant udseende.
Vasken er en 40 mm Galicia vask.
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Paris hvid
Badeværelse hvor der er leget med både 2 forskellige farver i Paris-serien.
Vaskearrangementet er 160 cm bred med 6 dybe opbevaringsskuffer.
Vasken er i hvid blank marmor, mens skuffefronterne er mat hvid lakeret.
Skabsarrangementet er mat hvid med 3 lakerede låger i farven støvet blå.
Spejlet er 120 cm bredt med indbygget LED-lys.

Tirano sort eg
De sorte fronter med egetræsstruktur og de massive aluminiumsgribelister
giver badmiljøet et eksklusivt udseende.
De hvide vaske og bordplader er 60 mm Rector®.
44
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Lågesortiment
t Kan leveres med integreret greb

46

n Kan leveres i flere glastyper

5 Basic hvid n
16 mm spånplade med slagfast melaminbelægning. Solid 0,8 mm afrundet ABS
kant. Matteret glas i vitrine.

82 Basic grå n
16 mm spånplade med slagfast melaminbelægning. Solid 0,8 mm afrundet ABS
kant. Matteret glas i vitrine.

83 Basic nature n
16 mm spånplade med slagfast melaminbelægning. Solid 0,8 mm afrundet ABS
kant.Matteret glas i vitrine.

51 Venezia hvid højglans
22 mm MDF-plade med hvid højglans
polyurethan toplak. Kombineres med
Alu Vitrine (15).

92 Venezia black line
22 mm MDF-plade med slagfast hvid
melaminbelægning. Solid 1 mm afrundet sort
struktur ABS kant. Greb sort struktur ABS.
Kombineres med Alu Vitrine (15).

91 Venezia stone ash
22 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne i træet. Solid 0,8 mm afrundet ABS
kant med struktur.
Kombineres med Alu Vitrine (15).

85 Tirano hvid t n
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm afrundet ABS kant.
Matteret glas i vitrine.

86 Tirano sort t n
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm afrundet ABS kant.
Matteret glas i vitrine.

87 Tirano grå eg t n
19 mm spånplade med slagfast melaminbelægning med synkron struktur, der følger
årerne. Solid 0,8 mm afrundet ABS kant.
Matteret glas i vitrine.

88 Paris hvid t n
18 mm MDF-plade med mat hvid
polyurethan toplak. Matteret glas i vitrine.

8803
Lys blå

8806
Varm rød

12 Torino eg t n
18 mm spånplade med laminat i eg hvidtonet look. Retkantet i top og bund med
solid 2 mm afrundet ABS kant. Matteret
glas i vitrine.

17 Torino ask natur t n
18 mm spånplade med laminat i ask natur
look. Retkantet i top og bund med solid
0,8 mm afrundet ABS kant. Matteret glas
i vitrine.

65 Como hvid eg
16 mm spånplade med mat hvid højtrykslaminat og massive kanter i hvidtonet
egetræ. Matteret glas i vitrine.

90 Nordic hvid
20 mm massiv ramme i asketræ. Finérfyldning. Hvidlakeret med dækkende toplak.
Klart glas i vitrine.

14 Nice hvid n
18 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Røgfarvet glas i vitrine.

62 Nice grå satin n
18 mm MDF-plade med mat grå folie.
Melamin bagside. Røgfarvet glas i vitrine.

24 Capri hvid t n
18 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

29 Shaker hvid satin t n
18 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

196 Capri hvid højglans t n
18 mm MDF-plade med hvid højglansfolie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

197 Capri sort struktur
18 mm MDF-plade med sort strukturfolie.
Melamin bagside. Kombineres med Alu
Vitrine (15).

50 Venezia hvid
22 mm MDF-plade med mat hvid
polyurethan toplak. Kombineres med
Alu Vitrine (15).

70 Stecca valnød
16 mm massiv valnød med
klar toplak. Bagplade i 8 mm
transparent akryl.

8801
Lys grå

8802
Mørk grå

8809
Sand

8804
Støvet grøn

8808
Støvet blå

Paris leveres i syv indfarvede matte polyurethan toplakker, der lakkeres individuelt til den enkelte ordre på
ensartet mat hvid polyurethan grundlak. Der skal kalkuleres med længere leveringstid og opstartsgebyr.

3488 Siena bianco
18 mm MDF-plade med mat hvid polyurethan toplak. Bagplade i 1,5 mm børstet,
hvid- eller sortlakeret stål. Kombineres med
Alu Vitrine (15).

63 Frame hvid satin n
19/16 mm MDF-plade med mat hvid folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

64 Shaker stone grey t n
18 mm MDF-plade med mat stone grey folie.
Melamin bagside. Matteret glas i vitrine.

15 Alu vitrine
20 mm aluminiums ramme
med certificeret 4 mm matteret
glas med sikkerhedsfolie.

71 Stecca eg
16 mm massiv eg med klar
toplak. Bagplade i 8 mm
transparent akryl.
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Grebssortiment
0750101128
Kvadro
rustfrit stål
128 mm

0750101480
Kvadro
rustfrit stål
480 mm

0750101160
Kvadro
rustfrit stål
160 mm

0750101192
Kvadro
rustfrit stål
192 mm

0750101640
Kvadro
rustfrit stål
640 mm

0750101832
Kvadro
rustfrit stål
832 mm

Laminatsortiment
0750101224
Kvadro
rustfrit stål
224 mm

0750101288
Kvadro
rustfrit stål
288 mm

0750812480
Marina
rustrit stål
480 mm

0750812640
Marina
rustrit stål
640 mm

0750101320
Kvadro
rustfrit stål
320 mm

0750101352
Kvadro
rustfrit stål
352 mm

0750812352
Marina
rustrit stål
352 mm

40 mm med matchende ABS eller 3D kant
30 mm med classic profil

0750812320
Marina
rustfrit stål
320 mm

Black Limestone
NL480
0750812288
Marina
rustfrit stål
288 mm

0750111128
Kvadro
mat sort
128 mm

0750812224
Marina
rustfrit stål
224 mm

0750111224
Kvadro
mat sort
224 mm

0750812128
Marina
rustfrit stål
128 mm

0750812160
Marina
rustfrit stål
160 mm

0750812192
Marina
rustfrit stål
192 mm

0750121128
Kvadro
hvid
128 mm

GM2157
Greb reling
128 mm
stål look

0750121224
Kvadro
hvid
224 mm

0750077160
Trend
mat chrom
160 mm

GM2158
Greb reling
224 mm
stål look

GB128
Mat chrom
128 mm

GB128C
Blank chrom
128 mm

AB260160
Antik brun
160 mm

02278
Buet blank
rustfrit stål
128 mm

AZ260128
Antik zink
128 mm

GB2305
Bruneret
galvaniseret
96 mm

GB224
Mat chrom
224 mm

GA6136
Antik engelsk
med porcelæn
128 mm

AZ260160
Antik zink
160 mm

SG1016
Mat chrom
128 mm

GA535160
Arena
stål look
160 mm

0750233028
Knop Classic mat
chrom Ø28 mm

GN529320
Neat stål look
320 mm

0750201014
Knop fashion
stål look Ø14 mm

GZ409320
Zap børstet
stål look
320 mm

PK1038
Porcelænsknop
hvid Ø38 mm

GT900160
Trendline blank
stål look
160 mm

KGR96
Antik sort
60x35 mm

0750605128
Tynd bue
antracit
128mm

0750883025
Sokkelgreb
massiv alu
30x25 mm

GF120xxx
Formia

0750604096
Bøjle, tynd
stållook
96 mm

GP9464
Pharmacia
stål look
64 mm

0750604128
Bøjle, tynd
stållook
128 mm

GI7005140
Gummigreb til
indvendige skuffer
140x40 mm

Formia og Trivento
samlegreb kan leveres i
følgende bredder: 196,
296, 396, 496 og
596 mm

Formia og Trivento greb kan
leveres i følgende bredder:
196, 296, 396, 496, 596,
796, 996 og 1196 mm
GFS220xxx
Formia

GT620xxx
Trivento

IG01010
Fiorini
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Sort Terrazzo

Sort Cosmos

NL430

NL458

NL418

NL446

NL330

NL358

NL218

NL346

Lys Beton

Mørk Beton

Castello Granit

NL460

NL462

NL456

NL434

NL360

NL362

NL356

NL334

Rustic Brown
NL432

NL471

NL332

Porfyr Nero
NL474

Valnød

Rustic Dark
NL440

NL472

NL340

NL372

Wenge Natur
NL475

Kantbånd 3D

GTS720xxx
Trivento
EK424 – Alu

Dette fabriksmonterede greb
kan leveres i kombination med
lågerne (ikke vitriner):
12, 17, 24, 85, 86, 87, 88
og 196

Dette fabriksmonterede greb
kan leveres i kombination med
lågerne:
12, 17, 24, 29, 64, 85, 86, 87,
88 og 196

Sort Peber

GB883192
Buet blank stål
look
192 mm
Lys eg

GN529160
Neat stål look
160 mm

NL470

Hvid

GM2159
Greb reling
320 mm
stål look

NL473

AB260128
Antik brun
128 mm

Antracit Limestone

0750099128
Stockholm
massiv alu
128mm

Glitter Bianco

AB2342
Buet mat
Antik brun
128mm

White Limestone

EK421 – Lys eg/Alu

EK426 – Stål

EK423 – Sort/Hvid

EK420 – Grå/Alu

EK422 – Valnød/Alu

IG04020
Square
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Vaskesortiment
OULIN F302A

OULIN - DORTMUND

SV0302 - Ilægningsvask med trevlsi incl. vandlås
Udv. mål 590x530 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag

SV0303 - Ilægningsvask med trevlsi incl. vandlås
Udv. mål: 556x416 mm (til 60 cm skab)
Vask uden hanehul

SV0304 - Ilægningsvask med trevlsi incl. vandlås
Udv. mål: 626x476 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag

SVU0302 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål 590x530 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag

SVU0303 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 556x416 mm (til 60 cm skab)
Vask uden hanehul

SVU0304 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 626x476 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag

OULIN - KÖLN

OULIN - HAMBURG

SV0306 - Ilægningsvask med trevlsi incl. vandlås
Udv. mål: 476x504 mm (til 50 cm skab)
Afløb i midten

SV0301 - Ilægningsvask med trevlsi incl. vandlås
Udv. mål: 556x504 mm (til 60 cm skab)
Afløb i midten

SVU0306 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 476x504 mm (til 50 cm skab)
Afløb i midten

SVU0301 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 556x504 mm (til 60 cm skab)
Afløb i midten

INTRA JUVEL - STYLO 100

SVU4010 - Underlimet vask med trevlsi incl.
vandlås. Udv. mål: 465x485 mm (til 50 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb i midten

INTRA JUVEL – UNIVERSO 150D

SVU4040 - Underlimet vask med trevlsi incl.
vandlås. Udv. mål: 1000x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Vendbar
SVU4041 – Underlimet vask med løft op
Udv. Mål: 1000x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Vendbar
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OULIN - HANNOVER

INTRA JUVEL – BARENTS K480B

SVU4020 - Underlimet vask med trevlsi.
Udv. mål: 550x480 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb til højre

INTRA JUVEL – UNIVERSO 200

SVU4050 - Underlimet vask med trevlsi incl.
vandlås. Udv. mål: 790x500 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag.
SVU4051 – Underlimet vask med løft op
Udv. Mål: 790x500 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag

OULIN - MÜNCHEN

SV0101 - Ilægningsvask incl. vandlås
Udv. mål: 820x470 mm (til 50 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Kumme kun til højre

INTRA JUVEL - NEMO N100 ONYX

SVU5010 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 570x510 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb i midten

BLANCO - DANA 6

514646 - Ilægningsvask med MikroKant
Udv. mål: 575x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb til venstre
SVU2010 - Underlimet vask
Udv. mål: 575x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb til venstre

INTRA JUVEL – UNIVERSO 100D

SVU4030 - Underlimet vask med trevlsi incl.
vandlås. Udv. mål: 790x500 mm (til 50 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag. Vendbar
SVU4031 – Underlimet vask med løft op. Udv. Mål:
790x500 mm (til 50 cm skab). Udfræsning i top af
korpuskant p.g.a. beslag. Vendbar
INTRA JUVEL - UNIVERSO 200D

SVU4060 - Underlimet vask med trevlsi incl.
vandlås. Udv. mål: 1160x500 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Vendbar
SVU4061 – Underlimet vask med løft op
Udv. Mål: 1160x500 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Vendbar

BLANCO - TIPO XL 6S

SVU2040 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 950x500 mm (til 60cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Vendbar

BLANCO - DALAGO 6 SILGRANIT ANTRACIT

INTRA JUVEL - NEMO N100 SMALL ONYX

SVU5020 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 490x510 mm (til 50 cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb i midten

BLANCO - LANTOS 6

BLANCO - LANTOS 8 COMPACT

519542 - Ilægningsvask med MikroKant og trevlsi
Udv. mål: 605x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

520434 - Ilægningsvask med MikroKant og trevlsi
Udv. mål: 768x488 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

SVU2020 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 605x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

SVU2070 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 768x488 mm (til 80 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

BLANCO - LANTOS 6S

BLANCO - ANDANO 500

519541 - Ilægningsvask med MikroKant
Udv. mål: 950x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

519556 - Ilægningsvask med MikroKant
Udv. mål: 500x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

SVU2050 - Underlimet vask
Udv. mål: 950x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

SVU2080 - Underlimet vask
Udv. mål: 500x500 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

BLANCO - DALAGO 5 SILGRANIT ANTRACIT

514197 - Ilægningsvask
Udv. mål: 615x510 mm (til 60 cm. skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

518521 - Ilægningsvask med trevlsi. Udv. mål:
505x500 mm (til 50cm skab). Udfræsning i top af
korpuskant p.g.a. beslag. Afløb i midten

SVU3040 - Underlimet vask
Udv. mål: 615x510 mm (til 60 cm skab)
Udfræsning i top af korpus kant p.g.a. beslag

SVU3050 - Underlimet vask med trevlsi
Udv. mål: 505x500 mm (til 50cm skab)
Udfræsning i top af korpuskant p.g.a. beslag
Afløb i midten
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Kvalitet og garanti!

Bagbeklædningen
tåler hårde stød uden
at løsnes, idet den er
fæstet i not rundt
på alle fire sider.

Køkkenmål

Åben top i alle underskabe, som tillader massivtræsbordplader at »ånde«,
hvorved bordpladen
forbliver lige.

Mulighed for
55 cm dybe
skuffer.

Hvide ”soft close”
skuffer med fuldt
udtræk og et hav af
indretningsmuligheder
fra BLUM.

Bredt sortiment
af moderne og
klassiske fronter
i høj kvalitet.

Badmål

58 cm dybe skabe (2 cm dybere
end branchestandarden) giver
mere plads og fleksible indretningsmuligheder.
Ekstra dybde sikrer desuden
problemfri montering af
integrerede hvidevarer.
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Hængsler fra
BLUM med mulighed
for at eftermontere
»soft close«

Slagfast 80 grams melamin
belægning på alle korpus dele.
Vi anvender kun materialer fra
anerkendte europæiske
underleverandører.

30 å
køkkengrs
aranti
PÅ SKUF

FER,
HÆNGSL
ER, FRON
TER
OG SKAB
E
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Leverandør til hele norden

KØKKEN · BAD · GARDEROBE
www.nettoline.dk
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