kjøkken bad garderobe
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håndverksarven
Tenk deg at det kom en møbelsnekker
hjem til deg med et vognlass utvalgte
materialer, en velfylt verktøykiste og
høvelspon i håret. Det var omtrent slik
Huseby begynte å bygge møbelkjøkken
i 1974. Før det hadde vi drevet med
håndverksproduksjon av innredninger
siden 1950-tallet og i tillegg vært leve
randør av møbler og skap for Ekornes
Fabrikker og kabinetter for Tandberg
Radio, begge legendariske norske
premium-merkevarer.
Gjennom innovasjon, produktutvikling
og høyteknologi har Huseby vokst fra
snekkerverksted til industriell spisskompetansebedrift. Dette har vært en
reise fra høvelspon til laserpresisjon.
Men ennå bygger vi kjøkken på skik
kelig møbelvis. For oss handler alt om
lojaliteten til håndverksarven, kjærlig
heten til detaljene, forpliktelsen til
kvaliteten og respekten for kunden.
3
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kunnskapen
Å lage et kjøkken. Kanskje boligens mest brukte rom.
Et rom for alle, store som små, unge som gamle.
Til de travle morgenene, til de store sammenkomstene, til de gode samtalene. Til brødskivene på benken,
til leksene, til den omfattende festmiddagen, til kanel
snurrer og rundstykker. Dører og skuffer som åpnes
og lukkes utallige ganger, rolig og forsiktig, med kraft
og hastverk. Til kjelen som koker over, til alle drinkene
den kvelden. Til de tunge grytene og pannene, til de
høye temperaturene. Til rengjøringsmidlene og de
fuktige klutene.
Samspillet mellom materialene. Treverket som
beveger seg med årstidene, som jobber sammen med
lakk, beis og laminater for å tåle og leve med oss.
Frontene som skjuler redskapene våre på en stilren,
elegant og innbydende måte, så lydløst og smidig som
mulig. Innredningen som berøres hver dag, på ulike
måter og ulike steder, som gjennom fingertuppene
forteller oss om solid kvalitet og erfaring. Kunnskapen
om å lage noe som varer, noe som tåler, gir tilbake,
noe som sjarmerer.
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filosofien
Kjærlighet til visdom!
Det er store ord som inneholder mye, som kan
fremstå som vidløftig, nesten for mye, noe som
er både ment og skrevet med alt for bred pensel.
Men det er nettopp det ordet filosofi egentlig
betyr; kjærlighet til visdom. Så når vi bruker
ordet filosofi, hva betyr det for oss og hva har
det å si for deg?
For oss betyr det kjærlighet til røttene våre,
til det vi er og kan, til utgangspunktet vårt, til
kunnskapen om det vi brenner for. Kunnskapen
om materialene vi velger ut, hvordan vi bearbeider dem, hvordan vi utnytter deres egenskaper og kvaliteter, både funksjonelt og visuelt.
Hvordan vi utnytter råvarene best mulig for å
skape et bærekraftig produkt som varer, hjemme
hos deg. Hvordan vi tilrettelegger for at funksjon
og innovasjon skaper merverdi i det daglige.
For det er det vi brenner for.
Solide gjennomtenkte løsninger som inviterer til bruk og glede, gang på gang. Lekre innbydende farger og unike overflatehandlinger
som vekker følelser når man kommer inn i
rommet, når kombinasjonene skaper begeistring
og samtale. Følelsen du får når du bruker ditt
Husebykjøkken, år etter år.
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Kanel
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signatur
Ekte kjøkkenglede står og faller med kvaliteten.
Selvfølgelig gjør den det! Ting som ikke fungerer
skaper bare irritasjon, og det bør du skånes for.
Derfor lages hvert eneste Huseby Signatur
kjøkken på skikkelig møbelvis, basert på de
alle beste håndverkstradisjoner.
Alle kjøkkenmodellene har skrog i ekte
trefinér, forseglet med miljøvennlig lakk for
å sikre maksimal slitestyrke og hindre vanninntrengning. Skuffene leveres som standard
med slitesterke antisklimatter og har selvinntrekk og demping. Alle skap leveres
selvfølgelig også med dørdempere.
Med et Huseby Signatur kjøkken får du
ekte kjøkkenglede i årevis.
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Casa Strandbuen

Perfeksjon, kommer fort til tankene når man
entrer det lekre hjemmet, Casa Strandbuen,
på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Her er alt på
plass og ingenting tilfeldig.
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Med tøffe kontraster i sort og hvitt,
utsøkte detaljer og finesser, fremstår
dette hjemmet ekstremt gjennomført.
En klar interiørplan omfavner hele
huset, og som et hjerte i det store
allrommet, troner et Huseby-kjøkken av
det helt lekreste slaget. Sortbeiset eik
med detaljer i glass, skinn og stål. Det
moderne, hvite funkishuset fremstår
litt lukket fra veien, men når man entrer
allrommet, møtes man av åpne, store
vindusflater og masse deilig lys som
flommer inn fra flere kanter.
Her synes alt – og alt tåler å synes.

– Det er jo ikke strøkent her nå!
Sier Camilla, husets eier.
– Vi er bare heldige med lyset!
Det er ingen sannhet i de ordene, for
her hviler et system og orden som
ikke oppstår av panikkrydding eller
skippertak.

Camilla Kristiansen er interiørdesigner
hos Brodahl & Jahren i Fredrikstad.
Hun designer Huseby kjøkken, møbler
og interiør. Nå bor hun med mannen,
datteren Adele og hundene Harald og
Hermann helt i skogkanten i et nytt
byggefelt. Sønnen på 21 studerer og har
akkurat flyttet hjemmefra. – Og å flytte,
det er et stikkord for Camilla.

– Planen nå er å flytte veggen og
lage større kjøkken og spisestue.
Camilla peker på en skjermet uteplass
med boblebad og hagemøbler.
– Med store unger minskes behovet
for trampolineplass og ballspill, så nå
skal dette bli spisestue. Der spisestuen
er nå, der det gamle badet var før –
der skal det bli lounge.
Dette er et dynamisk hjem.
Når man jobber med interiør, ser man
nye ting hele tiden. Romløsning er
veldig gøy. Jeg må ta meg sammen på
befaringer. Har lyst til å si – «Vi river
den veggen og åpner her!» Så nå er jeg
blitt beryktet, ler Camilla.
Camilla har opprinnelig bakgrunn som
personalsjef i entreprenørbransjen og
jobbet med kommunikasjon og HMS.
Forts. neste s.
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– Det startet med tilvalg til nye leiligheter,
farger og romløsninger. Jeg synes det
var gøy. Etter hvert fikk jeg mulighet til
å prøve meg via interiøravdelingen til
Brodahl & Jahren, og her er jeg nå.
I verdens beste jobb.
Det blir servert nykvernet kaffe på øya i
smekre kopper fra integrert kaffemaskin
på veggen. Alt i sort og stål.
Kjøkkenet er spesialtilpasset. Camilla
visste selvfølgelig godt hva hun ville
ha. Etter at veggene var revet, og det
gamle badet vek plass for spiseplass,
ble romfølelsen bedre. Kjøkkenet ligger
som et hjerte i rommet, med en halvøy
mot stuen. På utsiden er det plassert
et raust vinskap med sotet glassdør og
lekre trehyller. En perfekt overgang som
binder de to sonene sammen. Det er
god arbeidsplass både rundt vask og
kokesone, i tillegg til en lekker øy for
store oppgaver, en rask frokost eller høye
drinker. Øya fungerer akkurat slik den
skal, som samlingsplass på kjøkkenet.
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Dessuten har man oversikt over hele
rommet herfra, og nydelig utsikt til
skogen på baksiden.
Bakveggen som ordinært sett er kledd
med fliser, har lekre eikefinerplater i
eksakt samme utførelse som kjøkkenet.
– Jeg brukte dekkplater og kledde
veggen med, og monterte kjøkkensøyler i taket for å lage en innramming
rundt selve kjernen i kjøkkenet. Dermed
ble kjøkkenet som et eget møbel der
overflatene speiles til resten av huset.
Camilla henviser til møbler og farger
både i stuen og i loungeområdet. Det
sortbeisede, elegante eikematerialet går
igjen flere steder.

– Jeg elsker disse skapene.
De gjør litt ut av seg. Og så er det fint
at man kan velge lystemperatur etter
det som passer best for det hjemmet
det skal være i. Ledskinnene på innsiden
finnes i flere varianter. Camilla, har gått
på kurs på Lyskultur og synes riktig
belysning og farge er kjempeviktig.

Selv har hun valgt to vegglamper over
kokesonen der ventilatoren tradisjonelt
ville hengt. Nok et grep som gjør
kjøkkenet til noe mer enn bare en
arbeidsplass.
Forts. neste s.

– Et mørkt kjøkken krever mye lys.
Jeg har valgt et varmt lys i stedet for
det kalde hvite.
Tenk på bruken når det skal lyssettes;
hvor trenger man godt arbeidslys, og
hvor holder det med effektlys, slik som i
vitrineskapet?

I loungen henger et vitrineskap på
veggen i samme utførelse, men med en
lekker, lysbeiset eikefinish innvendig.
Eksklusive håndtak i blankt stål og skinn,
åpner store glassdører og avslører små
lysskinner langs alle kantene.

Camilla nikker bort til veggskapet igjen,
der lyset siles lekkert gjennom glassplater og vakre krystallglass på display.

– Vi bruker ikke så mye spotter
lenger. Vi er tilbake med lysskinner
og fine lamper.
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til sydame – og har en formening hvor
de passer. Så driver jeg og flytter om og
ser på dem. Prøver å finne riktig plass
og uttrykk, og da får jeg ikke ro før
det stemmer. Eller så ryker de ut. Det
er mulig jeg lider av litt system-mani.
Camilla flirer, men det hadde forklart det
strøkne hjemmet.

– Jeg kjenner i kroppen når det er
riktig.
– Jeg liker gode kvalitet og at ting varer.
Benkeplaten i kompositt, for eksempel.
Den er lett å vedlikeholde og holde ren,
samtidig som den ser lekker ut.
Jeg trakk benkeplaten litt opp på veggen
bak stekesonen for å få helheten
jeg ønsket, meg samtidig som det er
praktisk i forhold til matsøl.
Design må være funksjonelt.
Bak to digre skapdører med samme
finish som kjøkkenet, skjules et dobbelt,
integrert kombi-kjøleskap. Det ble ofret
litt av toalettet i siderommet for å få
kjøleskapet flukt med resten.

– Før hadde jeg helt mørke vegger i en
mulvarpfarge. Jordfargene ga en deilig
ro, men så ville jeg ha alt hvitt igjen.
Jeg var litt redd for at det skulle føles
kaldt, men synes det balanseres godt
med myke tekstiler og taktile overflater.
Hadde jeg ikke hatt barn og hunder
hadde sofaen vært helt hvit. Men litt
hensyn må jeg jo ta. Camilla ler igjen,
og peker mot en deilig, raus sofa som
ganske riktig har sorte seter i det ellers
hvite møbelet.
– Jeg ble veldig fornøyd med den litt
harde kontrasten. Det kan være lite
farger, men likevel kontraster. Jeg velger
sjelden ton i ton.
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Og rommet har en litt maskulin og
stram stil, men nydelig balansert med
en myk og feminin touch. Eksklusivt,
ryddig og gjennomtenkt, med rene
linjer, kul fotokunst og tydelige utvalgte
pyntegjenstander.
– Jeg bruker tid på dekoren. Detaljene
er viktig. Jeg kan surre bort timevis med
detaljer før jeg lander resultater. Litt av
det som er gøy, ikke sant?
Dette brenner hun for. Smilet sitter løst.
– Kjøper jeg to nye puter på jobben, kan
jeg lett bruke tre dager på de putene.
Jeg blir litt gal. Det skal liksom stemme.
Jeg designer dem ofte selv og leverer

Camilla tøyser ikke når hun river vegger
for å oppnå den beste planløsningen.
– Bora-en min, elsker jeg også. Camilla
viser avtrekksristen som er plassert midt
på platetoppen.
– Designet på kjøkkenet er så ryddig
at jeg ikke ønsket en stor ventilator på
veggen.
Vi gikk fra direkte utluftning til kullfilter,
og det fungerer mye bedre. Filteret går
rett i oppvaskmaskin, og så bytter vi
kullfilter ved behov. Det beste er å slippe
matosen som blir borte før den treffer
øyet.

– Nei! Her er det ikke mye skrot i boder.
Jul og påske har noen esker. Ellers går
det på Finn.

diskusjoner rundt, men rot skaper bare
uro. For meg føles det som en lettelse
å rydde. Blir rolig av ryddighet.

Jeg er flink til å kjøre på Øra og på
gjenbruk. En inn og to ut-prinsippet.
Er det ikke plass til pyntegjenstandene
her hjemme, blir den solgt eller gitt bort.
Og Camilla tuller ikke.

Sånn sett må kjøkkenet fra Huseby
være perfekt. Høyskap med hyller,
egne skap for vin, smarte system for
tørrvarer, sortering og skikkelig gode
skuffer. Sjalusidører som inneholder hele
hverdagen og et smykke av et veggskap
som viser frem stas-tingene.

Boden er ikke et uryddig unntak.
– Mannen min arvet en suppeterrin i
tinn. Camilla sukker og viser formen i
luften med hendene.
– Synd og si det, men den kommer ikke
inn. Nå står den i boden til ingen nytte.
Der synes den jo ikke, så for min del kan
den utgå, men mannen min er ikke helt
enig.
Jeg har ikke så mye tilknytning til ting.
Jeg er veldig impulsiv og kaster nok
altfor mye. Ungene har en eske hver
med minner, ellers ble alt pælmet i siste
flytting! Det blir det selvfølgelig noen

Mannen, som for tiden har hjemmekontor og eier supperterrinen på boden,
gir kona stort sett frie tøyler når det
kommer til oppussing. Han stoler på
hennes smak og liker å ha det fint rundt
seg.
– Og nå er vi snart i mål, smiler Camilla,
og ser blidt på mannen sin.
– Ja, inntil du begynner på nytt igjen, ler
den tålmodige mannen tilbake. Han har
nok ikke helt glemt planene om påbygg
og spisestue og ny loungekrok.

– Og så er jeg veldig fornøyd med
løsningen uten overskap. Det gjør
også at kjøkkenet glir bedre sammen
med det store rommet.
Jeg har i stedet sjalusiskapene på den
ene enden som rommer alt jeg bruker
hver dag og hele tiden. Dette er
hverdagsskapet og det møbelet jeg
ikke kunne klart meg uten! Resten
oppbevares i oversiktlige skuffer med
gode system og oversikt.
På spørsmål om det finnes en bod med
potter og ting hun bytter med, er svaret
kontant.
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pesto...
pesto
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Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance

20

Pesto er en av våre bestselgende eikemodeller. Modellen produseres i rettstripet liggende eikefinér, med kantlist i
massiv eik.
Her er Pesto vist med to forskjellige
beisfarger, mens overskapene er malt i

fargen Bordeaux. De lekre designhyllene mellom kjøkkenbenken og
overskapene gir deg ekstra plass til
oppbevaring.

Veggen med integrerte hvitevarer gir deg så utrolig
mye oppbevaringsplass. En smart måte å utnytte
plassen på. Og smarte uttrekksløsninger i skuffer og

skap gjør det enkelt å ha god oversikt og få tak
i de tingene du trenger. Les mer om våre innredningsløsninger på s. 86-95.
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Dette er en skissetekst, som viser
hvilken skrifttype og skriftgrad vi
ønsker å bruke i denne annonsen
eller brosjyren. Når vi i BesserSchnitt
har mottatt et oppdrag, arbeider vi
vanligvis etter følgende prosedyre:
Gjelder det en større kampanje, blir
vi ofte enig med vår oppdragsgiver
om en strategi, eller en totalplan, for
hele kampanjen. Strategien inneholder
forslag til bærende tema, noe vi gjerne
kaller en kommunikasjonsplattform.
Den inneholder også en plan for
hvilke virkemidler som inngår i
kampanjen. Så til selve utformingen
av kampanjen. Eller annonsen. Eller
brosjyren. Eller katalogen. Eller
butikkmateriellet. Eller boards´ene. Eller

pesto...
pesto
23
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pesto
Her ser du Pesto beiset i fargen
Nero Natur, med glans 10.
Alle skap er utstyrt med ulike pushløsninger, noe som gjør grep overflødig.
Pesto leveres i klarlakk, eller i 12
standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge eller i
et utvalg beisfarger mot et pristillegg.

På høyskapsveggen har vi valgt å forlenge rekken
av hvitevarer med åpne hyller. En praktisk løsning
for oppbevaring av kaffekopper med kort avstand
til kaffemaskinen.

25

26

vinaigrette
Et moderne kjøkken med et nøkternt
formspråk. I Vinaigrette finner du
minimalismens rene linjer og strenge
former. Less is more!

Vinaigrette har fronter i finért eik med innfelt grep i
massiv eik. Leveres i klarlakk, eller i 12 standardfarger uten pristillegg. Kan også leveres i valgfri
farge eller i et utvalg beisfarger mot et pristillegg.

Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance

Huseby i kjøkken og stue. Lekker kjøkkenløsning og veggseksjoner i samme design.
Kjøkken: Vinaigrette (bak) beiset i fargen
Glimmer. Kjøkkenøya er i modell
Balsamico (se side 34 ) med eik beiset
grep. Silestone benkeplater Calacatta
Gold og hvitevarer fra Gaggenau.
Stue: Samme kombinasjon, men her med
6 cm tykk topp-plate i massiv eik.
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Romslig bestikkskuff med kort vei til og fra
oppvaskbenken.

vinaigrette
Her ser du Vinaigrette med en helt unik
overflatebehandling. Fronter og synlige
detaljer er stålbørstet, malt i fargen
Sober og til sist påført sort tinktur.
Benkeplatene og bakveggen er i 20 mm
Dekton, og overflate Dekton Korso.
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vinaigrette
Stramt og lekkert! Her er hele bakveggen
kledd med eikefinérte plater, som er
beiset i samme farge som kjøkkenet.
Kjøkkenøya innbyr til sosial matlaging
og har god plass til glade gjester.
Beisfarge: Hovdebrun
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vinaigrette
& pesto

Vinaigrette kombineres ofte med vår
populære kjøkkenmodell Pesto. I dette
tilfellet er Pesto valgt på overskapene,
med matchende bakplater i finért eik.
Beisfarge: Nero Natur
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balsamico

God design er en estetisk nytelse.
Nyt Balsamicos rette, moderne linjer og eksklusive
uttrykk. Gripelister og kantlister i heltre eik gir
dette kjøkkenet karakter. En gourmet verdig!
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Fronter i høytrykkslaminat med integrert kantlist
og gripelist i massiv eik. Her vist i grønn supermatt Fenix-laminat. Leveres i 21 standard
laminatfarger og 2 farger med høyglans.
Balsamico kan også leveres med beiset grepslist
mot et pristillegg.
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Fotos: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance
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pinje
For den kreative er alt mulig! Stilrene
Pinje kan du gjøre så leken og frodig
du bare vil. Din favorittfarge kan spille
hovedrollen, eller du kan velge en nøytral modell og la tilbehøret sette preg
på rommet. Vil du være med på leken?

Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance

Pinje, her vist i fargen Hvit Lin NCS 1902-Y42R.
Silestone benkeplater i Coral Clay polert utførelse.
Stekeovn og integrert vinskap fra Miele.
Moderne øyløsning med planlimt induksjonstopp
og integrert ventilator fra Bora.
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persille

Den grepsløse kjøkkenmodellen Persille oser av
kvalitet og eksklusivitet. Modellens stilrene design
er perfekt for et flott og enkelt kjøkkenliv.
Fronter i 22 mm MDF med integrerte grep. Her vist i
fargen Bomull. Leveres i 12 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pristillegg.
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agave...
agave
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agave
– En stram og tidsriktig nyhet som imponerer.

Agave er en tidsriktig kjøkkenmodell
med supermatt fenix laminat.
Frontene har suverene egenskaper
hva gjelder fingermerker, slitasje og
rengjøring. De eksklusive og støvete
fargene inviterer til berøring og
samtale, og leveres i 4 ulike farger:
Grønn, Varmgrå, Antrasitt og Sort.
Men det stopper ikke der!
Vi har tilført fronten en lekker detalj
som kommer til syne når du åpner
skuffen eller skapdøren - nemlig en
integrert kantlist i massiv eik.
Kantlisten leveres i hvittonet eller
sortbeiset utførelse, for å sette
prikken over i’en. Med sin 20 mm
tykkelse er dette en imponerende
front som blander urbanitet og
eksklusive materialer. Stilsikkert og
elegant.

Foto: Erik Faukland
Styling: Parallell AS / Gyri Kvidahl
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Her er Agave vist i kombinasjon med
modell Pesto, beiset i fargen Fransk Grå.
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kornell...
kornell
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Foto: Erik Faukland
Styling: Parallell AS / Gyri Kvidahl

kornell
Kornell presenterer et tidløst, elegant
og stramt design med en hyllest til de
vertikale linjene. Modellen baserer seg
på asymmetriske spiler av ekstra tykk eik
finér med en livlig trestruktur på en sort
MDF kjerne. Konstruksjonen er nøye
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– En av årets store nyheter!

prøvet og testet for å gi de beste visuelle, taktile og praktiske egenskapene.
Denne modellen har mange uttrykk.
Du kan enten velge Kornell klarlakkert
som vist her, eller skape en helt annen
opplevelse med en av våre beisfarger.

For å ivareta Kornells linjer og design
kommer denne fronten kun til moduler
under benk og til høyskap. Om du
ønsker overskap kombineres Kornell
med Pesto eller Dill, eller som vist her
med vår nye vitrineserie.
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dill...
dill
49

dill
Dill gir deg den unike følelsen av ekte
trestruktur som sender tankene tilbake
til 70-tallets sjarm. En leken, levende
overflate med klassisk eksklusivitet.
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Dill er i 19 mm tykkelse og leveres med
stående smalstripet eikefinér på dører og
skuffer. Kjøkkenløsningen her er grepsløs
og utstyrt med push-løsninger på alle

skuffer og skap. Her vist i gråtonet beisfarge i kombinasjon med kjøkkenøy malt
i fargen Deco Blue.

Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance
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dill
Et verneverdig hus i Stathelle får
ærbødig pleie av ekteparet Hanne og
Bjørn-Eirik. Huset er bygget i 1750
og har mange historiske og originale
detaljer. Og ikke minst sjel!
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I kjøkkenet valgte ekteparet kjøkkenmodellen Dill med en helt unik
overflatebehandling. Fronter og synlige
detaljer er stålbørstet, malt i fargen
Sober og til sist påført sort tinktur.

Benkeplaten i grueløsningen er i
komposittmaterialet Dekton, som tåler
høye temperaturer. Den originale peisen
er rommets midtpunkt. God og lun
varme med deilige lyder. Knitre knitre!

Historisk tømmer i røff kontrast til moderne
kjøkkenstil, med innslag av antikvitetiske bruktkupp.
Her er det godt å være.
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timian
Tidløst og klassisk uttrykk. Timian favner
alt! Fra det romantiske og nostalgiske til
det moderne og elegante.
Med nesten ubegrensede kombinasjonsmuligheter er Timian et perfekt
fundament for ekte kjøkkenglede.

Front i MDF - Her vist i farge Helhvit og Jade.
Leveres i 12 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pristillegg.
Den åpne hylleløsningen er spesiallaget.
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timian
Hils på en familie som stilte med helt
ekstraordinære krav til sitt nye
kjøkken. Det handlet om matglede.
Vinglede. Stemning. Trivsel. Atmosfære.
Og moderne funksjonalitet.
Alt dette skulle pakkes inn i en klassisk
jugendvilla med landlig beliggenhet.

Klassisk hetteløsning med god lagringsplass,
og kokebøker lett tilgjengelig.
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timian

Det ble gjort plass til en hyggelig sittebenk
under vinduet. Selvsagt med praktiske skuffer!
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Foto og styling:
Anette Nordstrøm
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Her ser du Kløver med 25 mm omramming
i malt MDF. Vi kaller det Huseby Arketyp.
Tilbehøret forsterker denne modellens
klassiske og elegante uttrykk. Her vist i
fargen Nøytral Grå.

60

kløver
Kløver er en elegant kjøkkenmodell
med et velkjent klassisk uttrykk, som
appellerer til deg som liker landlig stil.
Godt håndverk. God atmosfære og
ekte kjøkkenglede!

Frontene er produsert i MDF med frest
fylling og med en rett ytterkant.
Modellen kan leveres i 12 standardfarger. Kan også leveres i ønsket farge
mot pristillegg.

Kløver i fargen Helhvit i dus kontrast til lys grå
veggpanel.
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muskat...
muskat
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Muskat har fronter med ramme i 19 mm MDF.
Leveres i 12 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge mot et pristillegg.
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Praktiske hjørneskuffer som utnytter hele dybden
og gir god tilgjengelighet.
Den klassiske porselensvasken er fra Villeroy &
Boch, mens kjøkkenkranen er fra Quooker.

muskat
Kjøkkenet til Suzanne og Tommy og
Suzanne ønsker oss velkommen på en
deilig vårdag i Tønsberg. Boligen fra
50-tallet gjennomgått en total forvandling. Det meste har ekteparet
64

gjort gjennom en imponerende
egeninnsats. Det unge paret valgte
modell Muskat fra Signatur-serien.
Kjøkkenøya er malt i fargen Grå Skifer
mens resten av kjøkkenet er i fargen

Nøytral Grå. Benkeplatene er i 16 mm
høytrykkslaminat, med to forskjellige
overflater.

Foto og styling:
Lise Stang-Jacobsen
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kanel...
kanel
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kanel
Kanel er en enkel og klassisk kjøkkenmodell som sender tankene til den
engelske shakerstilen.
Den typiske shakerskapdøren består
av fem deler. Fire deler i rammen og et
«speil» i midten.
Frontene er uten profilering og kantene
er rette – slik møbelsnekkerne laget
dørene fra midten av 1800-tallet.
Stilen passer godt inn i det moderne
hjemmet, men også i hytta ved sjøen
eller på fjellet.

Eieren av denne hytta på Skeikampen valgte Kanel
i fargen Sober på kjøkkenet, men også på alle
garderober og bad. Ja - til og med i spiskammerset.
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Kanel har fronter med ramme i massiv eik og med eik
finert fylling. Her vist i fargelakkert Sober. Leveres i klarlakk eller i 12 standardfarger utenpristillegg. Kan også
leveres i valgfri farge eller et utvalg beisfarger mot pristillegg.

Foto: Margaret M. de Lange
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kanel
Behagelige kontraster i hvitt, ekte treverk og messing. Vitrineskap med
innvendig belysning som kan dimmes om du vil ha stemningslys på kjøkkenet

en sen høstkveld. Den deilige følelsen av
å roe ned etter dagen med et lite glass
vin og stearinlys på bordet.

Knotter i messing i godt samspill med kjøkkenkranen fra Quooker.
Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance
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Fronter med ramme i massiv eik og eik
finert fylling - her i fargelakkert ”Bomull”.
Leveres i klarlakk eller i 12 standardfarger
uten pristillegg. Kan også leveres i valgfri
farge mot et pristillegg.
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koriander
Romantisk, klassisk eller rustikt?
Det blir hipp som happ.
Koriander finner seg til rette i
et hvert miljø med den største selv-

Her er Koriander vist med en av Husebys unike
overflatebehandlinger. Kjøkkenet er i beiset i farge

følgelighet. Enkle speil og diskré
profiler uttrykker moderne nostalgi.
Og om litt er kaffen klar...

Skifergrå med håndmalt stålfarget stripe i overgangen mellom ramme og fylling.
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rosmarin
Herskapelig! Og eksklusivt! Rosmarin er
et kjøkken med stor fleksibilitet i funksjon
og stil. Spennende overflatebehandlinger,
gesimslister, søyler og glassdører gir
mulighet for å skape ekte herregårdspreg.
Rosmarin er også mange hytteeieres
førstevalg. Velkommen inn!

Klassisk kjøkken i sort drakt. Her er
Rosmarin beiset i farge Nero Natur.
Benkeplater langs vegg: 20 mm Dekton
Keon. Benkeplater på øya: 30 mm
massiv eik med Osmo hardvoksolje i
fargen Skifer. Kjøkkenkranen er fra
KWC. De flotte taklampene er fra
Hadeland Glassverk.
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Fronter med ramme og fylling i massiv eik.
Rosmarin kan leveres i klarlakk eller i 12
standardfarger uten pristillegg.
Modellen kan også leveres i valgfri farge
eller et utvalg beisfarger mot et pristillegg.
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rosmarin

Rosmarin - her beiset i fargen
Mocca. Benkeplater og
oppkant mot vegg er i massiv
eik behandlet med Osmo
hardvoksolje.

Hva med en integrert sitteplass på kjøkkenet?
En plass til avslapping og
med god plass til oppbevaring
i skuffene under.

Foto: Margaret M. de Lange
Styling: Alexandra Villefrance
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Designhyllene leveres i flere bredder og hylleløsninger, og kan utstyres med el- og USB-uttak om ønskelig.

designhyller
Ønsker du å utnytte plassen mellom
benk og overskap bedre? Da kan våre nye
designhyller være løsningen.
Designhyllene er 10 cm dype og leveres
fortrinnsvis i kombinasjon med våre
70 cm dype skuffeseksjoner.
Velg din favorittfarge på skrog og hyller.
Om du vil, kan rygg og reiling ha en
annen overflate. Her er det lov til å leke!
Designhylle med plass til vinglass.
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beisfarger

Valgmuligheter
overflater
Tradisjonsrike overflateteknikker holdes
i hevd av dyktige håndverkere hos
Huseby. Hvert eneste kjøkkenelement
blir finpusset for hånd og kontrollert
med et skarpt blikk. Fordi mye av overflatebehandlingen er håndarbeid, har du
en unik valgfrihet når det gjelder å
bestemme over ditt eget kjøkken.
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Klarlakkert (standard)

Nei

• • • • • •

•

Beiset

Ja

• • • • • •

•

Stålbørstet (fremhever trestrukturen)

Ja

• • • • • •

Kalket inkl. stålbørsting

Ja

• • • • •

Tinktur på fargelakk inkl. stålbørsting

Ja

• • •

1 fargestripe

Ja

• •

2 fargestriper

Ja

• •

Høytrykkslaminat (21 standardfarger)

Nei

•

Høytrykkslaminat (2 farger i høyglans)

Ja

•

Høyttrykkslaminat (4 i Fenix laminat)

Nei

Kornell

• • • • • • • • • • •

Persille

Ja

Pinje

Fargelakkert - Valgfri NCSS

Kløver

• • • • • • • • • • •

Timian

Ja

Muskat

Fargelakkert - 12 Trendfarger

Agave

Balsamico

Vinaigrette

• • • • • • • • • • •

Dill

Nei

Pesto

Kanel

Fargelakkert - 12 Standardfarger

Overflatebehandling

Rosmarin

Pristillegg

Modeller

Koriander

Vi nordmenn har nok alltid hatt en kjærlighet til treverk.
Derfor er beis så viktig i den norske interiørtrenden.
Beis og delvis transparente lakktyper fremhever trevirkets
naturlige linjer. Struktur gir overflaten en vakker dybde.
Eikens egenart og treets årringer, som gir
møbelflatene liv og ”spill”, skal du
selvfølgelig få nyte med ditt nye
Husebykjøkken!

•

Fransk Grå

Gråtonet

Skifergrå

Torv

Hovdebrun

Mocca

Glimmer

Bark

Nero Natur

*Værbitt tinktur er egentlig ikke en beisfarge men en
overflatebehandling bestående av flere behandlingsprosesser; blant annet stålbørsting, fargelakkering og
svamping med sort tinktur.
Plasseringen her, sammen med beisfargene, har vi
valgt fordi likheten til disse er tydeligere enn til våre
malte overflater.
For korrekt fargegjengivelse, se fargeprøver
hos forhandler.
Værbitt med tinktur*
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malte farger
Ditt Huseby-kjøkken skal ha atmosfære!
Med ulike farger og overflatebehandlinger
kan du skape det uttrykket du liker best.
”Livet på landet” med patinering og lasur,
eller urban minimalisme med tydelig
fargesatte flater. Et spennende valg!
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12 malte standardfarger
Her ser du våre 12 standardfarger, som til enhver tid oppdateres etter trender i tiden.
For siste oppdatering og korrekt fargegjengivelse bør du se fargeprøvene hos din forhandler.
Fargevalgene gjelder både Signatur og Agil kjøkken.

Helhvit S 0500-N

Bomull S 0502-Y

Hvit Lin 1902-Y42R

Kalk Grå 2903-Y30R

Grå Skifer S 5502-Y

Sober 6303-Y43R

Dempet Sort S 8500-N

Metro S7005-B80G

Iconic 3406-B88G

St. Pauls Blue 6108-B08G

Wisdom 7303-Y94R

Aske S 7500-N

Ønsker du helt fritt fargevalg?
Foruten de 12 tidsriktige fargene vi har plukket ut som
standardfarger for nesten alle våre modeller, kan du mot
et pristillegg velge fritt fra hele NCS-skalaen.
Vi tar forbehold om produkt- og fargeendringer.

NCS-farger
83

trendfarger
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Våre utvalgte trendfarger
Her ser du våre 12 utvalgte trendfarger. Fargevalgene gjelder både Signatur og Agil
kjøkken. For siste oppdatering og korrekt fargegjengivelse bør du se fargeprøvene hos
din forhandler. Våre utvalgte trendfarger får du mot et lite pristillegg.

Nøytral Grå NCS S 2500-N

Shadow S 5500-N

Jade 2706-B74G

Northern Mystic 6508-G39Y

Deco Blue S 7010-R90B

Sophisticated Blue 8105-R94B

Space 1704-Y19R

Soft 1507-Y16R

Sans 1003-Y21R

Washed Linen 2303-Y14R

Hipster Brown 5706-Y10R

Mellow 5511-Y59R

Vi tar forbehold om produkt- og fargeendringer.
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skrog / skuffetyper
Finért treskuff
Våre hvitpigmenterte finérte treskuffer
til Signatur-serien har samme overflate
som skroget.
Skuffer og bakker leveres som standard
med antisklimatter i bunnen.

Høy finért treskuff til gryter, servise eller kolonialvarer.

Høyskap med hyller og innvendige finérte bakker. Skuffer/bakker leveres i høy eller lav utførelse.
Full match mellom skrog og skuff.
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Finért treskuff med Huseby bestikk- og redskapsinnlegg.

Legrabox
Våre Legrabox stålskuffer til Signaturserien får du i farge ”Terra Black” og
i forskjellige varianter.
Skuffene leveres som standard med
antisklimatter i bunnen.

Underskap med delt Legrabox uttrekk. Bakk med
glassfront øverst og stålskuff med høy front.

Høyskap med innvendige Legrabox stålbakker. Den høye bakken leveres med lavt herdet glass integrert i
fronten.

Legrabox stålskuff for kildesortering.

Legrabox stålskuff med Huseby bestikkinnlegg
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skuffeinnredning
Huseby
skuffeinnredning
Husebys nye skuffeløsninger gir deg
mange valgmuligheter.
Våre egenproduserte breddetilpassede
bestikkinnlegg passer perfekt i begge
skuffetypene. Bestikkinnleggene kan
leveres fra 40 cm bredde og helt opp
til 100 cm.

Huseby bestikk- og redskapsinnlegg med
sortbeiset knivblokk.

Vil du ha filt i bunnen av Husebys bestikkinnlegg? Selvfølgelig kan du få det!
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Huseby bestikkinnlegg med hvitpigmentert finért inndeling. Her i 80 cm bredde.
Krydderinnsats i sortbeiset tre. Velg mellom antisklimatte eller filtmatte i bunnen.

Ambia-line
skuffeinnredning
Blum Ambia-line innredning i valnøttlook gir deg fleksibilitet til å velge den
løsningen som passer deg best.

Finért kolonialskuff m/Ambia-line oppbevaringskasse.

Finért kolonialskuff m/Ambia-line oppbevaringskasse og portabel justerbar tallerkenholder.

Legrabox skuff med Ambia-line bestikk- og
redskapsinnlegg. Her med foliekutter fra Blum.

Legrabox kolonialskuff. Her med Ambia-line
krydderinnsats.

Legrabox skuff med Ambia-line bestikk- og redskapsinnlegg. Her med integrert knivholder fra Blum.
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uttrekksløsninger
Vår SIGNATUR-kolleksjon består av lekre,
elegante uttrekksløsninger i antrasitt finish.
Produktene er av ypperste kvalitet og leveres
til høyskap og hjørneskap. Antrasittfargen
balanserer godt mot SIGNATUR-seriens
skrogfarge.

Hjørneskap med Cornerstone Maxx Planero
uttrekk. Maks belastning pr. hylle er 25 kg.
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Høyskap med Tal Gate
Planero uttrekk. Leveres i
bredde 50 og 60 cm.

Høyskap med Tal Gate Pro Planero delt uttrekk. Leveres
i bredde 50 og 60 cm.
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smarte løsninger
Veien til morgenkaffen går gjennom kjøkkenet.
Her skal du nyte dagens første kaffekopp.
Ja, her starter faktisk resten av dagen også.
Kjøkkenets små og store detaljer og smarte
løsninger skal gjøre denne starten til en god
opplevelse. Ha en fin dag!
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Uttrekk for hjørne «Le Mans» med tett bunn og
antisklibelegg.

Hjørneskap med Cornerstone Maxx Planero uttrekk. Maks belastning pr. hylle er 25 kg.

Hjørneskuffer. Bredde front 2 x 40 cm eller 2 x 50 cm.

Praktisk trekasse i hvitpigmentert bøk. med utfreste
håndtak.

Praktisk trapp for plassering i sokkel.
Leveres med påmontert sokkelfront.

Praktisk uttrekkbart strykebrett for under-skap
med 14 cm skuffefront. Bredde 40 cm.
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Uttrekkbar kildesortering.
Leveres i bredde 60, 80 og 100 cm

Rund avfallsbøtte som følger døren ut når den
åpnes. Bredde skap minimum 40 cm .

Avfall-sorterer uttrekkbar med 2 bøtter.
Skapbredde minimum 30 cm.

Kvalitetshengsel fra Blum med Softclose (integrert
demping).

Tip-On push til skapdør for et grepfritt kjøkken.

Tip-On push til skuff for et grepfritt kjøkken.

Elektrisk åpning av skuff. Servodrive.

Elektrisk åpning/lukking av foldedør på overskap.

Portabel justerbar tallerkenholder.
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Ambia-line krydderinnsats fra Blum. Passer til
kolonialskuffer.

Praktisk og fleksibel krydderholder med håndtak.

Legrabox uttrekkbar innredning, 20 cm bredde. Stabil løsning med god plass.

KAPSA el-uttak med USB for integrering i
designhyller.

Elektrisk backflip for nedfelling i benkeplate.
2 stk kontakter + 1 USB utgang.

Elektrisk kontakt-blokk for nedfelling i benkeplaten.
3 stk kontakter. Ø 10 cm. Høyde: 21 cm
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glitre vitrinedør
Glitre er en lekker vitrinedør med
aluminiumsramme som går på tvers
av våre modeller. De ulike kombinasjonene tilfører kjøkkenet det lille
ekstra. Den slanke rammen er tidløs
og elegant, og gir godt innsyn i skapet.
Skapene leveres som standard med
glasshyller.
Velg mellom ulike typer belysning
i skapet, for å løfte det visuelle
inntrykket. Om du ønsker slanke
led-skinner innfelt i skapsidene eller
spotter i toppen av skapet er opp til
deg.
Glitre leveres i rammeutførelse Inox,
champagne eller matt sort.
Velg mellom tre ulike glasstyper;
klart, sotet og riflet.
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glass & sprosser

,

Dørene i ditt Husebykjøkken
er en fryd i seg selv.
Men flere av modellene
har en valgrikdom på glass
og sprosser som du nesten
ikke kan tro er sann.
Med eller uten sprosser.
Klart, frostet, farget glass
eller blyglass. Skjønner du?
Det er nesten grenseløst.
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Elegance-serien
Her vist i modell Timian.
Kan også leveres i Kanel,
Koriander og Muskat.
Leveres som standard med
klart glass. Pristillegg for sotet
og matt glass.

1. Vitrinedør uten sprosser

3. Vitrinedør sprosse C

Modellnavn

4. Blyglass A med blå hjørner

1

Balsamico

●

Kanel

●

Kløver

2

3

4

●

●

●

●

Koriander

●

Muskat

●

Persille

●

Pesto 1)

●

Pinje

●

2)

2. Vitrinedør sprosse A

Rosmarin

●

●

●

●

Timian

●

●

●

●

Vinaigrette

●

Dill 3)
Kornell 3)
Agave 3)
1)

Leveres med Kanel vitrinedør uten sprosser.

2)

Leveres med Muskat vitrinedør uten sprosser.

3)

Vi anbefaler Glitre vitrinedør til modellene Dill, Agave og Kornell.
Glitre passer også utmerket til modellene Pinje og Pesto.
Se side 96-97.
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agil
Huseby Agil er et godt alternativ til vårt
eksklusive Huseby Signatur-konsept.
Konseptet ivaretar Husebys velkjente
kvalitet.
I Agil-sortimentet finner du et litt smalere
modell- og skaputvalg, men det er hele 12
standardfarger å velge mellom. Skrogene
er i hvit melamin tilsvarende frontfarge
bomull. Skapene leveres ferdig sammensatte og utstyres med dekksider etter
behov. Hvitlakkerte stålskuffer med heluttrekk og dører med demping er standard.

101

sirius
Sirius er en kjøkkenmodell med enkle
og stramme linjer, som kan tilføres
mange uttrykk. Frontene er produsert
i slett MDF og med rett ytterkant.
Modellen kan leveres i 12 standardfarger. Her vist i fargene Grå Skifer
og Bomull. Kan også leveres i ønsket
farge mot pristillegg.
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103

104

lyra
Integrerte grep på skuffer og dørfronter – en trend som har fått
godt fotfeste i Norge. Ingen knotter eller håndtak forstyrrer
linjene i denne stilrene modellen. Lek deg med kontraster eller
skap en gjennomført harmoni!
Front i 22 mm MDF. Leveres i 12 standardfarger. Lyra kan også
leveres i valgfri farge mot pristillegg. Her med fargen Helhvit på
underskap og høyskap. Overskapene er i farge Hvit Lin.
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orion
Orion er et tidløst og stilrent kjøkken
med et unikt og tidsriktig uttrykk.
Frontene er produsert i MDF og har
en enkel og diskret profilering som
fremhever de stramme linjene.
Modellen kan leveres i 12 standardfarger. Kan også leveres i ønsket
farge mot pristillegg.
Her vist i fargen Bomull.
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eris
Eris har et tidløst og klassisk uttrykk som aldri
går av moten. Modellen favner alt fra det
romantiske og nostalgiske til det moderne og
elegante.
Fronter i MDF - Her i fargen Helhvit. Leveres i
12 standardfarger uten pristillegg. Kan også
leveres i ønsket farge mot pristillegg.

108

109
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jupiter
Fronter i 19 mm MDF.
Her i fargen Deco Blue
og med Arketyp 25 mm
omramming. Leveres i
12 standardfarger uten
pristillegg. Modellen kan
også leveres i valgfri
farge mot et pristillegg.
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gemini
Gemini er et slitesterkt brukskjøkken med utsøkte
designkvaliteter. Modellen er produsert i hvit
høytrykkslaminat og med 2 mm hvit ABS kantlist.
Et skikkelig brukskjøkken som tåler slag og støt.
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113

Nebula, hvit struktur

Nebula, Vicenza eik

nebula
I Nebula-serien kan du velge mellom fire
overflater i mikrolaminat.
Serien er slitesterk og leveres med
tilbehør (dekksider, sokler, foringer mv)
i samme overflate.
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De forskjellige overflatene lar seg lett
kombinere med hverandre.
For eksempel som her, med underskap i
“Betong” og overskap i “Sepia Eik”
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vela
Kjøkkenmodeller i strukturmelamin er blitt en ”hit” i store deler
av Europa. Nå gjør denne trenden seg også gjeldende i Norge.
Vela er produsert i slitesterk melamin med naturtro horisontal
eikestruktur. Overflaten har vi kalt Grey Beige Gladstone Oak.
Ta gjerne en titt på modellen hos en av våre forhandlere.
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skuffer & skap

Huseby har lang erfaring med å tilpasse kjøkkenet
etter kundens bruksmønster, samtidig som vi
gjør en del kreative grep for å gi deg gode og
funksjonelle kjøkkenløsninger.
Her finner du noen av mulighetene vi kan tilby.
Du finner flere smarte løsninger på huseby.no

Oppvaskbenk med uttrekkbar avfallssortering.
Bredde 60 cm.

Benkeskap for integrering av stekeovn. Leveres med
praktisk trådskuff nederst. Bredde 60 cm.

Benkeskap med dør og to uttrekkbare bakker med
softclose. Bredde 40, 50 og 60 cm.
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Håndkleskap med uttrekkbar håndkleholder. Gjerne i
kombinasjon med brett. Bredde 20 cm.

Benkeskap hjørne med sølvfargede trådkaruseller.
Fungerer utmerket som gryteskap.
Bredde 90 x 90 cm.

Gryteskap med to uttrekkbare rister i sølvfarget
tråd. Bredde 40, 50 og 60 cm.

Overskap for hjørne og vitrineskap med glasshyller.
Glassdørene leveres med klart glass.

Overskap med horisontalt delt dør og Aventos HF
klaffsystem. Bredde 50, 60 og 80 cm.

Benkeskap med løftebeslag for kjøkkenmaskin. Bredde 40 og 50 cm.

Benkeskap med to kolonialskuffer og en skuff høyde
14 cm øverst. Kan også brukes som gryteskuffer.
Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Benkeskap med dør og to uttrekkbare bakker med
softclose. Praktisk f.eks ved oppbevaring av gryter og
panner. Bredde 40, 50 og 60 cm.

Skuffeseksjon med 4 skuffer leveres standard med
bestikkinnlegg i mørk grå hardplast. Leveres også
som løst tilbehør. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Gummimatte for stålskuff og bakke i mørk grå
utførelse. Meget praktisk som underlag i gryte- og
kolonialskuffer. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Hjørneskap med ”Le Mans” uttrekksenhet.
En stilig og praktisk hjørneløsning.
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grep
– kjøkkenets smykke
Huseby samarbeider med flere kjente
leverandører av knotter og håndtak.
Det finnes flere hundre forskjellige
stiler og overflater å velge i.
Bruk derfor tiden godt i valget av
”kjøkkenets smykke”. Våre forhandlere
har vareprøver som gjør det lettere
å velge riktig grep til valgt kjøkkenmodell- og farge.
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benkeplater
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Et av de viktigste elementene på
kjøkkenet er benkeplaten. Det er den
du sannsynligvis tilbringer mest tid ved.
Benkeplater fås i mange forskjellige
materiale og prisnivå. Huseby har et
nært og godt samarbeid med kjente
kvalitetsleverandører av benkeplater.
Våre forhandlere hjelper deg med å
velge den beste løsningen for ditt
kjøkken.
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kjøkkenvasker &
blandebatteri
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Utvalget av kjøkkenvasker og blandebatteri har aldri vært større enn i dag.
En klar trend i valg av kjøkkenvask
går i retning av store enkeltkummer.
Enten det er for nedfelling eller underliming i benkeplaten. Våre forhandlere
hjelper deg med å finne kjøkkenvasken
og blandebatteriet som passer best til
ditt kjøkken.
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garderobe
Garderobe – navnet stammer fra fransk
”garde” (vokte) og ”robe” (kjole), og betyr
et bevaringssted for klær. En garderobe
skal med andre ord være et sted for
orden, en oppbevaringsplass, og ikke
minst et sted hvor du kan bevare tingene
du er glad i.
Huseby har tatt frem et garderobesortiment hvor vi har lagt vekt på valgfrihet og finish. Våre garderober skal
tilpasses deg, enten du liker tradisjonell
stil, nordisk lett og lyst, eller en hvilken
som helst annen stilretning. Spennende
overflater i kombinasjon med innredningsløsninger du ikke kan få fra andre
leverandører gir et helhetsinntrykk av
kvalitet.
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pesto...
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pesto
Et godt førsteinntrykk betyr alt - heter
det! Denne lekre garderoben ønsker
oss velkommen i hallen hjemme hos en
familie på Osterøy utenfor Bergen. For
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en herlig velkomst! Lekkert og eksklusivt.
Familien valgte Huseby Signatur modell
Pesto, beiset i farge Nero Natur, med
kledelige håndtak i messing og lær.

Foto: Veronika Stuksrud

Pesto leveres i klarlakk eller i 12 malte
standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge eller et
utvalg beisfarger mot et pristillegg.
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pinje
Garderobeløsning med en smart
kombinasjon av skuffer og slagdører.
Her er det plass til alt fra lange kjoler,
frakker og skjorter - til varme hansker
for en kveldstur i januar. Her vist i
fargen Helhvit. Pinje kan leveres i
12 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i ønsket farge mot
et pristillegg.

rosmarin
Walk-in-closet med Rosmarin front i
heltre eik, her i takhøy versjon. Malt i
standardfargen Bomull. Demping på
hengsler og automatisk inntrekk på
skuffer som standard. Vist med fremtrukket sokkel.
Garderobeøy, her med 4 cm profilert
heltre eik topplate malt i samme farge
som front. Helautomatisk ”push open”
på skuff i øy. Knotter i krom.

132

kanel
Kanel har fronter med ramme i massiv
eik og med eik finért fylling. Her vist i
fargelakkert Sober. Leveres i klarlakk

eller i 12 standardfarger uten pristillegg.
Kan også leveres i valgfri farge eller et
utvalg beisfarger mot et pristillegg.
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bad
Våre kunder har forskjellig smak.
Det vet vi gjennom mer enn 50 år som
produsent av innredninger til norske
hjem. Huseby har derfor satt sammen
et bredt sortiment av baderomsmøbler.
Her finner du alt fra stilrene spainspirerte kombinasjoner til klassiske
baderomsløsninger.
Vi tilbyr baderomsinnredninger i flere
prisklasser. Alt avhenger av størrelsen
på badet, hvilken front eller servantløsning du velger og hvordan du
innreder med skap og skuffer. La oss
skreddersy baderommet ditt etter
smak, behov og bruksmønster.
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sirius
Baderomsmodellen Sirius har et
enkelt og stramt uttrykk, som kan
være med på å understreke spafølelsen. Frontene er produsert i
slett MDF og med rett ytterkant.
Her har vi utstyrt alle skuffer
med Tip-on pushløsning for ikke
å forstyrre de rene linjene.

Sirius kan leveres i 12 standardfarger.
Her vist i fargen Helhvit.
Kan også leveres i ønsket farge mot et
pristillegg.
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sirius...
sirius
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sirius
På dette badet er alt tilrettelagt for
velvære. En myk stol, behagelige farger
og bekvem belysning skaper god
stemning døgnet rundt. De stramme
underskapene i fargen Jade skaper fin
balanse mot de andre fargene i rommet.

Badet er et av de viktigste rommene i
hjemmet. Interiørdesigner Karina
Holmen har her omgjort et 80-talls
bad til en til en moderne og funksjonell
oase for en trebarnsfamilie i Oslo. Badet
er praktisk, innbydende og gir rom for
avslapning og velvære.

Sementflisene fra Marokk var utgangspunktet for
innredningen av badet. De vakre flisene Diamond
er i fargen Cypress.
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Foto: @filippatredalphoto
Fotostyling: @tonekrok
Interørdesign: @eskeinterior
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jupiter
Jupiter er en elegant baderomsmodell
med et velkjent klassisk uttrykk.
Modellen appellerer til deg som liker den
landlige stilen. Frontene er produsert
i MDF med frest fylling og med rett
ytterkant.

Modellen kan leveres i 12 standardfarger.
Her vist i fargen Hvit Lin, med heldekkende hvit
vask og grepsløse speilskap.
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produktfakta
kjøkken &
garderobe

Signatur:
Fronter
• Fronter produseres i eik, MDF (Medium
Density Fiber) eller i høytrykkslaminat.
• I tillegg produseres modelluavhengige
fronter som sjalusidører i stål-look.
Skrog
• Kjerne av beste møbelspon.
• Trefinér på begge sider og kantlist på topp, bunn, hyller og sider.
• 5 strøk miljøvennlig hvitpigmentert lakk.
• Alle synlige kanter følger samme
farge som fronten.
Skap
• Hengslet med ”snap-on-hengsel”
med 110 graders åpningsvinkel.
• Dempere på alle dører. Skjult inne
i hengselet.
• Leveres ferdig montert med forhåndsjusterte dører (unntak er store hjørneskap som leveres flatpakket).
Skuffer/bakker
• Huseby gir deg to valgmuligheter.
Kvalitetsskuffer i fargelakkert stål
(Terra Black) eller finérte treskuffer
som matcher skrogene perfekt.
• Teleskopskinner med heluttrekk og
selvinntrekk de siste centimeterne.
• Eksklusiv dempefunksjon som standard.
Innredninger
• Innredningselementer til skuffer
og skap i finért hvitpigmentert bøk.
• Uttrekkbare innredninger i
antrasitt farge.
• Kolonial- og gryteskuffer leveres
med antisklimatter som standard.
Glassdører
• Innlisting av glass på skikkelig
håndverksvis med gjærede trelister (gjelder de fleste modellene).
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• Sprosser blir frest i heltre, kappet
og tilpasset hver eneste dør før
sammensetning og montering
på dørramme.
Sokler - foringer - takavslutninger gesims-/lyslister
• Sokler i MDF/spon, finért i eik/bøk
på én side.
• Endesokler i MDF/spon, finért begge
sider og kantlistet eik/bøk i fremkant.
• Foringer leveres i 16 mm spon,
finért én side i eik/bøk og overflatebehandlet som front.
• Takavslutninger leveres i MDF eller
spon, finért på én side i eik/bøk.
Kantlistet én langside. Tykkelse 16 mm.
• Profilerte gesims- og lyslister
om-mantlet med finér i eik,
eventuelt foliert for fargelakkering.
Generelt
Alle seksjoner leveres ferdig sammensatt
og forsvarlig emballert, for å sikre en
skadefri transport helt fram til kunde
Store hjørneskap leveres flatpakket.
Forbehold
Treverk er et levende materiale hvor
det kan fremkomme avvik i farger og
struktur. Det skjer dessuten en naturlig
forandring av materialet over tid.
Huseby tar forbehold om eventuelle
avvik i gjengivelse av tresorter og overflater/farger i katalogen og kan henvise
til prøver som kan sees hos Husebyforhandleren. Det tas også forbehold
om trykkfeil og eventuelle endringer i
sortiment.
Garderobe
Signatur leveres også i garderobeløsninger.

30 ÅRS
GARANTI

Agil:
Skrog
Hvit melaminbelagt spon med 0,8 mm
hvit ABS forkantlist. Sider, bunner, tak,
hyller og «sammenholdende» hyller av
16 mm melaminbelagt spon i hvit
utførelse.
Dekksider malt
16 mm MDF med lett profilert forkant.
Malt forkant og to sider.
Støttesider og benkevanger malt
16 mm melaminbelagt spon med 0,8
mm forkantlist. Malt forkant og to sider.
Sokler malt
Front- og endestykke sokkel i 16 mm
melaminbelagt spon. Malt én side.
Frontstykke sokkel kantlistet på én
langkant. Endestykke sokkel kantlistet
på forkant. Monteringslist sokkel mot
bakvegg er i behandlet spon eller spon
belagt med melamin. Tykkelse 16 mm.
Foringer malt
Foringer leveres i 16 mm melaminbelagt
spon malt èn side.
Gesims- og lyslister malt
Profilerte gesims- og lyslister ommantlet
materiale (MDF) malt. Lyslist rett bredde
16 mm er i spon og belagt med melamin
og malt.

Hengsler
Hengslene er skjult og laget i helmetall.
Hengslene har justeringsmuligheter i alle
tre retninger og kan åpnes 110 grader.
Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle seksjoner
benyttes hengsler med andre åpningsvinkler. Hengslene er av såkalt snap-on
typen. Dørene kan enkelt frigjøres fra
skapet uten bruk av verktøy.
Stålskuff Tandembox Antaro
Skuffer med sider og bakstykke av hvite,
epoxylakkerte stålplater, med bunnplate
i 16 mm hvit melaminbelagt sponplate.
Skuffesidene er ”doble” og skjuler
skinnene.
Skuffene har heluttrekk. Skuffer med
fronter med høyde 283 mm har justerbare relingstenger over skuffesidene.
Alle Tandembox-skuffene leveres med
demping. Vektbelastning maks 30 kg.
Sokkelben høyde 150 mm
Benyttes ved standard benkehøyde
900 mm. Kan justeres fra 100 til
170 mm. Produsert i svart hardplast.
Leveres med klips.

Ved å velge et kvalitetskjøkken
fra Huseby får du garantier
som strekker seg langt utover
gjeldende grenser for kjøpsloven. Kjøpsloven setter fristen
til 5 år fra leveringsdato.
På kjøkken og garderobe fra
Huseby får du hele 30 års
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Garantien dekker:
• Produksjonsfeil
• Funksjonssvikt i bevegelige
deler i skap og skuffeinnredninger begrenset til hengsler
og skinner. For øvrige bevegelige deler henvises det til
produsentens garantiordninger.
Enkelt og greit:
Feil eller mangler som omfattes
av garantien blir via forhandleren kostnadsfritt reparert
eller skiftet i inntil 30 år fra
leveringsdato. Forutsetningen
er at kjøkkeninnredningen er
forskriftsmessig satt opp etter
Husebys og underleverandørenes monteringsanvisninger.

Garderobe
Agil leveres også i garderobeløsninger.

Takavslutninger malt
16 mm melaminbelagt spon med 0,8
mm kantlist. Malt én side. Takavslutning
høyde 150 mm kantlistes på én langside.
Takavslutning høyde 350 mm kantlistes
på to langsider.
Mer detaljert informasjon om vår
garantiordning finner du i garantibeviset
som følger ditt nye kjøkken fra Huseby.
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skapmål &
spikerslag
Her kan du se hvilke høyder og dybder våre
kjøkkenskap kan leveres i som standard.
Samt anvisning for plassering av spikerslag.
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TOTALHØYDE 2100 MM.

TOTALHØYDE 2325 MM.

350

350

945
720

480

2100

1950

30

480

2175

2325

30

900

720

720

150

900

150
520

520

520

520

600

600

600

600

Spikerslag
Plassering av spikerslag i vegg for totalhøyde
2100 og 2325 mm er felles.
Fra gulv til senter av spikerslag:
Benkeskap: 815 mm.
Høyskap og overskap: 1440 og 2045 mm.
Spikerslaget bør være av massivt tre
og minimum 148x36 mm.
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produktfakta
baderomsinnredning
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Huseby bad
Skrog
Standard skrog er i hvit melaminbelagt
spon med 0,8 mm hvit ABS forkantlist.
Sider, bunner, tak, hyller og «sammenholdende» hyller i 16 mm melaminbelagt spon i hvit utførelse.
Fargelakkerte skrog
Skrogene kan leveres fargelakkert
(helmalt) mot et pristillegg.
Fronter
Huseby baderomsmøbler leveres i
AGIL-modellene Sirius, Jupiter, Lyra,
Ceres, Eris og Orion. Modellene er
produsert i MDF og er overflatebehandlet med slitesterk tokomponent
industrimaling. Velg mellom 12
standardfarger uten pristillegg.
Se oversikt side 83.
Hengsler
Hengslene er skjult og laget i helmetall.
Hengslene har justeringsmuligheter
i alle tre retninger og kan åpnes 110
grader. Hengslene har innebygget
lukkemekanisme. Til noen spesielle
seksjoner benyttes hengsler med
andre åpningsvinkler. Hengslene er
av såkalt snap-on type. Dørene kan
derfor enkelt frigjøres fra skapet uten
bruk av verktøy. Hengsler på speilskap
har åpningsgrad 125 grader.
Stålskuff Tandembox Antaro
Skuffer med sider og bakstykke av
epoxylakkerte stålplater og med
bunnplate i 16 mm hvit melaminbelagt
sponplate. Skuffesidene er ”doble” og
skjuler skinnene.
Skuffene har heluttrekk. Skuffer med
fronter med høyde 283 mm har justerbare relingstenger over skuffesidene.
Alle Tandembox-skuffene leveres med
demping. Vektbelastning maks 30 kg.

Stålbakker Tandembox Antaro
Bakker med sider og bakstykke av
epoxylakkerte stålplater og med
16 mm hvit melaminbelagt sponplate
som bunn. Skuffesidene er ”doble” og
skjuler skinnene. Skuffene har heluttrekk. Alle Tandembox-skuffer
leveres med demping. Vektbelastning
30 kg.

Plassering av baderomsinnredning
Huseby baderomsinnredning
anbefales plassert i våtromssone
3. Dersom du velger å plassere
innredningen nærmere dusjhodet,
skal det være et fysisk skille mellom
dette og innredningen som f.eks.
dusjvegg, glassbygger stein etc.
Skillet skal gå helt ned til gulvet og
ha en høyde på minimum 225 cm.

Knotter og håndtak
Knotter og håndtak bestilles separat.
Håndtak leveres i forskjellige lengder.

1

3

2
60 cm

60 cm

Fysisk, fast skille
i høyde 225 cm
dersom innredning
plasseres i sone 2.

GARANTI
5 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 10 års funksjonsgaranti
på bad som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Det
forutsettes at monterings- og
vedlikeholdsveiledning er fulgt.
Ventilasjon og påvirkning
VIKTIG! Sørg for god ventilering
av rommet. Vi viser til kravene

til ventilasjon av baderom som
er beskrevet i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven.
Unngå direkte vannsprut på
møblene. Det skal monteres
fysisk skille mellom dusjen og
baderomsmøblene. Tørk av
såperester og vannsøl, for å
unngå lakkskader.
Kontroller jevnlig at rør og
koplinger ikke lekker, spesielt
inne i skapene.

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i sortimentet
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våre samarbeidspartnere:
HVITEVARER / VENTILASJON:

BENKEPLATER:

KJØKKENVASKER:

ELEKTRISK:

vi takker:
Foto:

Margaret M. de Lange, Veronika Stuksrud, Anette Nordstrøm,
Lise M. Stang-Jacobsen, Erik Faukland, Cadesign form,
Getty Images, Shutterstock, Adobe Stock, Unsplash.com
Styling: Magenta Interiørarkitekter AS, Alexandra Villefrance,
Parallell AS / Gyri Kvidahl
Grafisk design og produksjon: Besserschnitt reklamebyrå
Trykk: RK Grafisk
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