
Inspirasjon



INNspirasjon fra utsiden
Vi er heldige, vi som bor her i nord. Som kan integrere 

blikkstille eller frådende hav, snøkledde fjelltopper, 
grønnkledde skoger og uendelige vidder i alt vi produserer. 
Det er slike mengder med inspirasjon til farger og former 
som legger grunnlaget for våre unike kjøkken. Ingen dag  

er lik – verken i Nord-Norge eller hos oss i Nygård.
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Siden 1947 har 
vi fylt tusenvis av 
hjem med innhold 

I dag drives fabrikken av  
andre generasjon Nygård,  
mens tredje generasjon  
snart skal ta over driften. 
 
Bildet viser gründer  
Jens Julius Nygård og  
dagens leder  
Jens Petter Nygård
ca 1980.



Håndverk som varer
Nygård består av dedikerte mennesker som alle er håndverkere 

på hvert sitt fagfelt, enten det er i fabrikken eller på 
kontorene. Sånt blir det både gode kunde-, distributør- og 
leverandørforhold av. Og ikke minst blir det fine og gode 

kjøkken av det. Derfor har alt vi lager 20 års garanti. 
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Tre skuffer aldri
Utsiden danner førsteinntrykket. Og vårt fokus er utvilsomt at 
du skal like det du ser. Men det er først når du også blir kjent 

med innsiden at du virkelig finner magien i våre kjøkken. 
Vi velger nemlig materialer med omhu, og med ekte tre i 

skuffene vil du få et kjøkken som tåler mange tiår med både 
hverdager og fest. I tillegg får du en knallstart, med ferdig 
sammensatte skrog som gjør monteringen lekende lett. 
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Kjøkkenserien for deg som omfavner  
det enkle og tidsriktige

Renhet



VANGEN
Et rent og minimalistisk kjøkken, her i høyglans 9011 hvit. 

RENHET
Vangen Front: VANGEN HVIT HØYGLANS  

Benkeplate: MURCIA ST-87
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Til deg. Og gjestene.

Alle våre kjøkken kommer med en rekke 
tilbehør, som dette vinskapet fra Røros Metall. 
Det sørger for tempererte nytelser til både 
deg og gjestene. 

VANGEN HVIT HØYGLANS
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VANGEN
Et minimalistisk og delikat kjøkken, her i hvitpigmentert eik.

RENHET
Vangen Front: VANGEN EIK 

Benkeplate: ALUMINIO NUBE
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Et flott kjøkken med omramming og fremskutt sokkel, her i gråmalt eik 9915 Morgendis.

RENHET
Vangen Front: VANGEN EIK 

Benkeplate: SORT EIK

21



Et tøft og unikt kjøkken for den som vil skille seg litt ut, her i hvit NCS S 0500-N kombinert med Vangen valnøtt.

RENHET
Vangen Front: VANGEN HVIT 

Benkeplate: DOVE OG VALNØTT
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Få et unikt kjøkken gjennom å tilpasse benker, 
bord og vegghyller akkurat slik du vil ha det. 

VANGEN HVIT
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Et kjøkken som kombinerer lyse flater med mørk trestruktur på en vakker måte. 
Her i mørk brun alm 106 kombinert med Vangen hvit.

RENHET
Vollan Front: VOLLAN MØRK BRUN ALM 106

Benkeplate: WHITE GLOSS
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Et kjøkken spekket med muligheter, enten du bor i en leilighet eller et stort hus. Her i hvit NCS S 0500-N.

RENHET
Kjærstad Front: KJÆRSTAD HVIT

Benkeplate: GRÅ EIK

29



Et kjøkken som skaper en varm og god stemning, her i valnøtt klarlakk.

RENHET
Kjærstad Front: KJÆRSTAD VALNØTT

Benkeplate: RISØR
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Et stilig kjøkken som skiller seg ut i mengden, her i Fenix 0720 med eik kantlist.

RENHET
Kulstad Front: KULSTAD HØYTRYKKSLAMINAT

Benkeplate: STEEL GREY

33



Denne kjøkkenserien gir rom for stor variasjon med et stort utvalg av skuffer, skap og farger. Her i F-7884 med ABS kantlist.

RENHET
Kulstad Front: KULSTAD HØYTRYKKSLAMINAT

Benkeplate: BIANCO CARRARA
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Med skap i ulike dybder får du et funksjonelt 
kjøkken med et originalt og vakkert utseende. 

KULSTAD HØYTRYKKSLAMINAT
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Et kjøkken som tar lite plass, med plass til mye. Her i hvit NCS S 0500-N.

RENHET
Skaret Front: SKARET HVIT

Benkeplate: GRÅ GRANITT
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Du kan også velge å få deler av kjøkkenet 
innebygd i veggen. Dette gir rommet både 
mer plass og et moderne utrykk. 

SKARET HVIT
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Et innbydende kjøkken for gode stunder. Her i gråmalt eik NCS S 1500-N, med åpne hyller i hvitpigmentert eik.

RENHET
Skaret Front: SKARET EIK

Benkeplate: EIK HVITOLJET
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Unngå rot og uorden 
med et smart sjalusiskap.

SKARET GRÅMALT EIK
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Et stilrent og eksklusivt kjøkken som vil vekke oppmerksomhet. Her i høyglans 879 Lucida med gripelist, 
benkeplate og hyller i eik.

RENHET
Skaret Front: SKARET HØYTRYKKSLAMINAT

Benkeplate: DOMOOS
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Et flott og koselig kjøkken med plass til både matlaging og et avbrekk fra hverdagen. Her i grå NCS S 2500-N.

RENHET
Øyen Front: ØYEN GRÅ

Benkeplate: RISØR
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Et godt valg for den stilsikre, her i klarlakk.

RENHET
Vefsna Front: VEFSNA BØRSTET EIK

Benkeplate: ANTARTICA
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Her har vi samlet alt i en øy, med skap på 
begge sider og en smart, fritthengende vifte. 

VEFSNA BØRSTET EIK
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Et lekkert kjøkken med en rekke fine detaljer, her i wengebeiset eik og hyller i eik.

RENHET
Vefsna Front: VEFSNA BØRSTET EIK

Benkeplate: EIK NATURELL
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«Hvor ble det av oljen?» trenger aldri mer sies, med smarte skuffeinndelere 
som sørger for orden og system. 
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Tilsett et kjøkken fra 
Nygård, og voilà! 

Hemmeligheten med god mat er gode råvarer.  
Slik er det også med våre kjøkken.
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Hadde farger vært en valuta, 
hadde vi i Nord-Norge 

vært de rikeste i verden
Alle disse nyansene som omringer oss har vi  

brukt i fargevalgene våre.  

Kjøkkenserien for deg som liker 
særpreg og lun stemning

Lunhet
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Et kjøkken med et moderne indre og et harmonisk ytre, her i hvit NCS S 0500-N

LUNHET
Aspåsen Front: ASPÅSEN HVIT

Benkeplate: SAWCUT EIK
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Tradisjonsrike detaljer for deg som vil bevare 
et helhetlig uttrykk i huset. 

ASPÅSEN HVIT
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Et flott kjøkken med utskårne profiler, vitrine og kryssprosser, her i malt latte NCS 1005-Y20R.

LUNHET
Aspåsen Front: ASPÅSEN MALT

Benkeplate: EIK KLAROLJET
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Et herskapelig kjøkken med godt gjennomtenkte løsninger, her i hvit NCS S 0500-N.

LUNHET
Skog Front: SKOG HVIT

Benkeplate: OPPDAL OG SORT GRANITT
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Her får du plass til mange matretter og mange gjester. Her i malt eik NCS S 2005-G80Y med omramming og fremskutt sokkel.

LUNHET
Skog Front: SKOG EIK

Benkeplate: BLANCO RIVER
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Et koselig kjøkken som gjør all matlaging til en lek. Her i eik klarlakk.

LUNHET
Andås Front: ANDÅS EIK

Benkeplate: VISCONT WHITE
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En god blanding mellom tradisjonelt og nytt, her i eik klarlakk.

LUNHET
Marka Front: MARKA EIK

Benkeplate: MURCIA ST-87
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Som et utropstegn i huset, her i bjørk, malt sort slitt. 

LUNHET
Marka Front: MARKA BJØRK

Benkeplate: BAMBUS
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Ha det bra på badet
Vi har innredninger som passer ulike behov.  

Våre bad har funksjonelle løsninger, et stort utvalg  
av fargemuligheter på frontene og fleksible detaljer  

med særpreg. Noe som gjør ditt bad til ditt.  
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Enkel modell med praktisk gripelist.  
Her i høyglans hvit 9011 og grå K-162. En innredning 

som tar lite plass, og som passer på både  
små og store bad.
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RENHET
Skaret Front: SKARET HØYGLANS
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Elegant modell med rette linjer i børstet eik,  
som passer i de fleste miljøer. Her i klarlakk.  

Bildet viser vask montert på benkeplate, og speil  
med belysning.

RENHET
Vefsna Front: VEFSNA BØRSTET EIK

Benkeplate: ANTHRACITE



Ren og minimalistisk modell med mange 
variasjonsmuligheter. Her i gråmalt eik NCS S 1500-N,  

med omramming og helstøpt vask integrert i benkeplate.
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RENHET
Vangen Front: VANGEN EIK



Klassisk modell med enkle linjer,  
sprosser og skap med innvendig belysning.  

Her i hvit NCS S 0500-N.
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LUNHET
Skog Front: SKOG HVIT



Fasetterte fronter gir et mykt inntrykk som kler 
baderommet. Her i grå NCS S 2500-N.
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RENHET
Øyen Front: ØYEN GRÅ



Alle våre fronter kan leveres og spesialtilpasses også 
til vaskerommet. Bildet viser Øyen, som med sine enkle 

fasetterte fronter, passer i de fleste hjem.  
Her i hvit NCS S 0500-N.

VASKEROM
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RENHET
Øyen Front: ØYEN HVIT

Benkeplate: RISØR



GARDEROBE

Alle våre fronter kan også leveres som garderobe.  
Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens behov.

Skog er en klassisk bestselger, med enkle linjer og en smart 
innredning, som gir et lunt og hyggelig inntrykk.  

Her i hvit NCS S 0500-N. 
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LUNHET
Skog Front: SKOG HVIT



AEG Mastery Range  

– OVNEN SOM SNAKKER DITT SPRÅK 

Velg din egen sous chef! I vår AEGs Mastery Range får du super-
ovnen som mestrer alle oppgaver fra den møreste lammeskanken, 
den perfekte biffen til den saftigste laksefileten. Endelig kan du 
oppnå restaurantkvalitet hjemme på ditt eget kjøkken!

Bruk steketermometer til å fortelle ovnen hvordan du vil ha biffen:  
Rå, medium eller godt stekt – valget er ditt!

AEG Mastery Range – Alltid en idé foran!

Se vårt AEG Mastery Range-sortiment på AEG.NO

Sømløst, elegant og moderne
 
Skap det uttrykket du selv ønsker på kjøkkenet 
ditt,kombinert med lang levetid og driftssikkerhet.  
Funksjonene er mange, betjeningen er enkel og  
resultatene er fantastiske.



For mer informasjon se
www.lino.no

Idunns veg 6, 3911 Porsgrunn
Tlf: 35 57 35 80 |  e-post: post@lino.no

Vi har vasken 
som gir ditt

kjøkken helhet

Design, skreddersøm, kunnskap, håndverk og tradisjon. 

rorosmetall.no

3D-illustrasjoner: Firegrader
Foto forside: Trygve Opseth
Foto nordnorsk natur, mat, ansatte, bad, 
detaljbilder av kjøkken og fronter: Leif Karstensen
Trykk: Trykkpartner AS

Design: Tibe-T reklamebyrå

Det tas forbehold om at avvik i farger og  
detaljer kan forekomme.



HOVEDKONTOR OG FABRIKK

Nygårds Trevarefabrikk AS
Industriveien 2, 8654 Mosjøen
Telefon: 75 11 55 55
post@nygardkjokken.no

SHOWROOM MOSJØEN

Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt. 
Visning utenom åpningstid etter avtale.

Oversikt over forhandlere:
nygardkjokken.no

For tilbehør og benkeplater:
se egen katalog eller vår nettside 

nygardkjokken.no


