
Kjøkken



Kjøkkenet har i all tid vært et samlingspunkt i 
hjemmet, og er et sted for å møtes, spise god mat 
og drikke og en plass for de gode samtalene. 

Kjøkkenet er samtidig et dynamisk rom, hvor 
behovet for hva det skal inneholde endrer seg 
med hvordan livsstilen vår er. 

I dagens samfunn med annen familiedynamikk 
enn tidligere, aktiviteter og hektisk hverdag ser 
man at k jøkkendesignet har mye å si for at det 
fortsatt kan fungere som et samlingspunkt og 
sosial sone, noe som innebærer mer åpne 
løsninger i sammenheng med stuen, sitteplasser 
for en rask matbit i farten og praktiske detaljer.
 
Keo er en k jøkkenkjede med produkter fra det 
tyske kvalitetsmerket Nobilia, Europas største 
k jøkkenprodusent, med 75 års erfaring innen 
k jøkkenproduksjon. Alle våre forhandlere har 
arbeidet innen k jøkkenbransjen i flere år, og har 
bred erfaring med design og planlegging av gode 
løsninger som kan passe dine ønsker og behov.
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SPEED      288 Black Concrete reproduction

En godt planlagt kjøkkenøy er drømmen for mang en hobbykokk. Med 
mye lagringsplass til gryter og panner under kokeplaten, og tilstrekkelig 
arbeidsflate på begge side for alle nødvendige kjøkkenredskaper. Enda 
bedre når det er plass nok noen sitteplasser.

SPEED 244 PG 1
Alpine white

SPEED 239 PG 1
White softmatt

SPEED 206 PG 1
Ivory softmatt

SPEED 259 PG 1
Satin grey

SPEED 288 PG 1
Black Concrete 
reproduction

SPEED 262 PG 1
Virginia oak 
reproduction



Ikke bare kjøkken...
Rene linjer, utsøkte materialer og en 
god planløsning er varemerker for 
våre designkjøkken. Moderne kjøkken 
er designet for å være både romslige 
og en del av stuen, men en kjøkkenøy 
kan gi en smakfull avgrensning 
mellom kjøkken og spisestue.

 

 Hyllesystemet Infinity passer godt 
inn i både kjøkken og stue.
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LASER 427  PG 2
Alpine white

LASER 416 PG 2
White

LASER 418 PG 2
Ivory matt

LASER 417 PG 2
Satin grey

LASER 415 PG 2
Sand

 
427 Alpine white LASER



Nordisk hvit
Her i Norden tilbringer vi mye tid innendørs på 
vinterhalvåret, noe som gjør romfølelse og lys til 
viktige faktorer i våre hjem. Hvit er en av de mest 
tidløse og representative kjøkkenfargene nettopp 
fordi det gir en ren, lys og romslig atmosfære. 
Nordisk inspirerte kjøkken er gjerne designet 
hvitt-på-hvitt eller i kombinasjon med lyst tre.
Hvit er en av de mest intelligente interiørfargene, og 
tåler både farge, sterke kontraster og egner seg like 
godt for små og store drømmeinnredninger.
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RIVA 889 Concrete Slate Grey reproduction

RIVA 893 Sanremo oak reproduction
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RIVA 891 PG 2
White Concrete 
reproduction

RIVA 892 PG 2
Concrete grey 
reproduction

RIVA 889 PG 2
Concrete Slate Grey 
reproduction

RIVA 893 PG 2
Sanremo oak 
reproduction

RIVA 887 PG 2
Somerset oak 
reproduction

RIVA 887 Somerset oak reproduction



FLASH  FLASH  
453 Lacquered laminate, slate grey high gloss

FLASH 503 PG 3
Lacquered laminate, 
alpine white high gloss

FLASH 450 PG 3
Lacquered laminate, 
white high gloss

  
 

FLASH 452

 

PG 3

 

Lacquered laminate, 
ivory high gloss

  
 

FLASH 455

 

PG 3

 

Lacquered laminate, 
satin grey high gloss

  
 

FLASH 453 PG 3

 

Lacquered laminate, 
slate grey high gloss
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Kjøkkenet som samlingspunkt
De siste årene har trendene innen kjøkkendesign blitt mer og mer sentrert rundt den moderne 
familiedynamikk, som i enda større grad understreker kjøkkenets rolle som husets hjerte / 
sentrum.  Dette har gjort at kjøkkenet i større grad er designet i åpne løsninger med sømløse 
overganger til andre funksjonelle soner som for eksempel stuen. Med en travel livsstil inviterer 
dette til mer samvær samtidig som man lager mat eller spiser. Selv om man har et minimalistisk 
kjøkken kan det utstråle luksus og eleganse i omgivelsene. Åpne løsninger som omfatter flere 
rom krever at selve designet ikke har for mange detaljer, og heller er preget av minimalistiske 
linjer og funksjonelle detaljer. Målet er at kjøkkenet som en sentral del av hjemmet ikke blir for 
prangende for omgivelsene.

Her ser du et eksempel på hvordan kjøkken og stuen med medievegg-systemet er planlagt i en 
helhetlig stil både med tanke på design og materialvalg.

Glasshyller på enden av kjøkkenøya gir et inntrykk av letthet og gjør designet mindre prangende.            



STRUCTURA 401 PG 3
Sherwood oak 
reproduction

STRUCTURA 405 PG 3
Sierra oak 
reproduction

STRUCTURA 402 PG 3
Havana oak 
reproduction

STRUCTURA 403 PG 3
Nero oak 
reproduction

STRUCTURA 403 Nero oak reproduction
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Den fremtredende fronten Nero eik og den sofistikerte glassfronten 
“Square” er en perfekt kombinasjon for tidløs eleganse.



TOUCH 340 Lacquered laminate, black supermatt | CC 355 Ferro bronze décor

TOUCH 332 PG 3
Lacquered laminate, 
alpine white supermatt

TOUCH 336 PG 3
Lacquered laminate, 
ivory supermatt

TOUCH 338 PG 3
Lacquered laminate, 
satin grey supermatt

TOUCH 341 PG 3
Lacquered laminate, 
stone grey supermatt

TOUCH 337 PG 3
Lacquered laminate, 
aqua supermatt

TOUCH 334 PG 3
Lacquered laminate, 
slate grey supermatt

TOUCH 340 PG 3
Lacquered laminate, 
black supermatt
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Stilige innredninger, fantastisk design!
Mørke, klassiske farger er for tiden en stor trend innen 
design av kjøkken. De svarte supermatte frontene kan 
kombineres med bronsje- og kobberdetaljer for å skape 
en helt bestemt stil. I kombinasjon med stilige tilbehør og 
spennende detaljer gir mørke kjøkken et sofistikert og 
urbant uttrykk. 



EASYTOUCH 961 Lacquered laminate, graphite black ultra matt

Mørkt og varmt
Mørke, matte farger kan være dramatiske, 
gode kontraster, men også føles veldig 
behagelige. Ved å myke opp et mørkt kjøkken 
med organiske detaljer som tre og lyssetting, 
får du en varm, behagelig atmosfære.
Lys skaper stemning. Lys inni skap gir et 
luksuriøst inntrykk, men er også praktisk.

  
 

EASYTOUCH 963 PG 4

 
Lacquered laminate, 
rust red ultra matt

  
 

EASYTOUCH 961 PG 4 
Lacquered laminate, 
graphite black ultra matt



Varmt eller kaldt lys? Hele lysscenariet kan styres med 
4-kanals "Emotion" fjernkontroll. 
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En barnefamilies drøm
Mørke eller matte overflater kan det ofte 
være utfordrende å holde de rene, kanskje 
ekstra mye med små barnefingre i 
nærheten. Kjøkkentypen EasyTouch har 
ultamatte fronter med en innovativ 
anti-fingeravtrykksbelegg, som gjør at du 
merker mindre til dette. 

EASYTOUCH  
963 Lacquered laminate, rust red ultra matt 
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FASHION 168 PG 4

 

Lacquer,  
honed alpine white

  
 

FASHION 173 PG 4

 

Lacquer,  
honed white

  
 

FASHION 175 PG 4

 

Lacquer,  
honed ivory

  FASHION 171 PG 4

 

Lacquer,  
honed satin grey

  FASHION 165 PG 4

 

Lacquer,  
honed stone grey

168 Lacquer, honed alpine whiteFASHION

Klassiske kontraster
Ønsker du å gå for et tidløst hvitt kjøkken kan 
du tilføre detaljer i sort kontrast, for et mer 
spennende og elegant uttrykk. Kontraster kan 
gi stramme linjer, og om ønskelig kan disse 
enkelt mykes opp med varmere tredetaljer, for 
en mer Skandinavisk inspirert stil. 



Med 10 cm tykke benkeplater er det enkelt å trylle 
frem små spisesteder og frokostbar løsninger. I 
dette designet konsollpanelet også understreker 
den varme treaksenten.

Black Smartcube ramme, koordinert vakkert med 
glassutsparingspanelet i Masterflow svart matt.
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FOCUS 470 PG 4

 
Lacquer, alpine white  
ultra high gloss

 
 

 

FOCUS 460  PG 4
Lacquer,
white ultra high gloss 

 
 
 

FOCUS 462  PG 4
Lacquer,
ivory ultra high gloss 

 
 

FOCUS 467  PG 4
Lacquer,  
sand ultra high gloss

FOCUS 470 Lacquer, alpine white ultra high gloss | CC 241 Maize Yellow
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INOX 216 PG 4
Lacquered laminate, 
brushed steel
reproduction

INOX  
216 Lacquered laminate, brushed steel reproduction



Kjøkken med 
industrielt utseende!
Om du er glad i den industrielle 
stilen, vil vår front i børstet stål 
være perfekt for deg. Fronten 
bidrar til et stildefinerende 
utseende med rustfritt stål. 
Dekksider og sokkelpanel i samme 
stil gir et helhetlig inntrykk.
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STONEART 304 Stone grey slate reproduction

 STONEART 304 PG 4
Stone grey slate
reproduction

 STONEART 303 PG 4
Grey slate 
reproduction

Nisjer kan være både fantastisk og funksjonelt. Linero 
MosaiQ rekkverkssystem tilbyr et bredt utvalg av 
utstyr. LED-lys gir en fantastisk atmosfære.



Fronter som kan rulles opp er praktiske. Takket være 
integrerte stikkontakter, vil små husholdningsappa-
rater som brødristere eller kaffetrakter være klare til 
bruk i ett enkelt trinn.
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803 Lacquer, cement grey CEMENTO

Åpen løsning
Åpne løsninger med stue og kjøkken 
kombinert er en vinner! Benytt samme 
toner og farger i stuemøbelet. Lag design 
og løsninger som tar høyde for en hektisk 
hverdag med laptop, lekser eller et kjapt 
måltid. Integrerte stikkontakter eller en øy 
med arbeidsplass trenger ethvert hjem.

  
 

CEMENTO 803 PG 8
Lacquer, 
cement grey



Det er tilnærmet umulig å forstille seg moderne 
interiørdesign uten fremtonet betong og lys.
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LUX 817 PG 9

 

Lacquer,  
alpine white high gloss

 
 

 

LUX 814  PG 9
Lacquer,  
white high gloss 

 

 
 

LUX 816  PG 9
Lacquer, 
ivory high gloss 

  
 

LUX 819 PG 9
Lacquer,  
satin grey high gloss

  
 

LUX 823 PG 9
Lacquer,  
slate grey high gloss

LUX 819 Lacquer, satin grey high gloss

Bare 15 cm bred, men veldig praktisk: uttrekk med 
håndklestang eller holder for bakebrett.



Hjørneskap med dreibar uttrekning; genial 
løsning for å utnytte hjørnet optimalt.

Matt eller høyglans?
Hva som er finest av matt eller høyglans er selvfølgelig 
avhengig av hvem man spør. Vår serie Lux, i høyglans, er en 
luksuriøs serie som også finnes i en matt utgave, Fashion.
 
Høyglanset kjøkken egner seg godt for små rom, eller rom 
med lite lys, da overflaten reflekterer lys og gir en større 
romfølelse. Høyglansede overflater er også enkle å rengjøre.
 
Matt kjøkken absorberer lys noe som resulterer i et mer 
dempet og varmere inntrykk. En fordel med matte kjøkken er 
at fingeravtrykk og flekker ikke synes like godt.
 
Mange velger imidlertid å kombinere matte og høyglansede 
overflater, eksempelvis høyglansede underskap og matte 
overskap, for et dynamisk og sofistikert design.
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Gratis oppmåling og kjøkkenplanlegging
Hvilken kjøkkenløsning passer for deg? Hvilke tilbehørsmuligheter skal jeg 
velge? Det er mange spørsmål knyttet til valg av nytt kjøkken. Ved kjøp av 
kjøkken hjelper vi deg med planleggingen slik at du får den beste løsningen.

Leveres ferdig sammensatt
Alle våre kjøkkenskrog leveres ferdig sammensatt. Vi 
tilbyr også håndverkertjenester, så du slipper å tenke på 
montering, rørlegger eller elektrikker.

Topp kvalitet
Alle kjøkken fra Keo produseres av Nobilia som er en av 
verdens største kjøkkenprodusenter. De har meget streng 
kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen.

Når man skal planlegge et kjøkken er det noen punkter det er viktig å ha vurdert:

• Tidløst design: du skal være fornøyd lenge
• Kvalitet: Kjøkkenet er et av rommene som brukes mest, og det er viktig at det tåler daglig 
bruk over mange år
• Funksjonalitet: et kjøkken skal være praktisk
• Løsning: Hva slags løsninger passer best for deg og din familie
• Pris: Pris skal ikke gå på akkord med kvalitet.
• God oppfølgning:  Det er ikke mange ganger i løpet av livet du skal skifte kjøkken. Det er 
derfor viktig å få god hjelp og oppfølgning av de som arbeider med å finne funksjonelle og 
fine løsninger hver dag!

I dette magasinet ønsker vi å belyse viktige deler av kjøkkenplanleggingen. Du kan også ta en 
tur innom en av våre forhandlere, for å få gode tips og forslag for å finne ditt drømmekjøkken.



96 025,-
137 179,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

LASER
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Tysk kvalitet på sitt beste

Kvalitetssikring
av våre produkter

gjøres gjennom en
rekke tester

� Funksjon
� Fukt og damp
� Overflateslitasje
� Fargebestandighet
� Temperatur
� Belastining
� Visuell kontroll

KEO er forhandler av varemerket Nobilia, som er verdens 
største kjøkkenprodusent. Det stilles strenge krav til 
kvalitetssikring i produksjon, montering, frakt, salg og 
forhandlerledd. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene.

Det gjennomføres kontinuerlige tester av holdbarhet og 
slitestyrke. Det stilles strenge krav til kvaliteten på alle 
produkter som benyttes i produksjonen.

De skal tåle tre ganger lengre bruk enn gjennomsnittet. 
Dette gjelder alt fra overflatebehandling til tekniske 
produkter og tilbehør.

Det produseres daglig over 40.000 FERDIG 
sammensatte skap, eller ca. 3500 komplette kjøkken.

Nobilia kombinerer det beste av råvarer med det mest 
moderne produksjonsutstyret man finner. Fabrikken i seg 
selv er imponerende i internasjonal målestokk og 
produserer årlig 675 000 kjøkken som fordeles på over 
8000 forhandlere i 90 forskjellige land.

Nesten annethvert kjøkken går til eksport.
Ved å kjøpe kjøkken av KEO er du sikret tysk kvalitet og 
erfaring i verdensklasse.

Fabrikken har produsert kjøkken, bad og garderobe i 75 år.

81 911,-
117 016,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

INLINE



Vi gjør det enklere
å kjøpe kjøkken
Vi hjelper deg med å finne din unike kjøkkenløsning tilpasset dine
mål og ønsker. Våre dyktige konsulenter hjelper deg med tips, råd
og plantegninger. Vi passer på og kvalitetssikrer at alt blir riktig
gjennom hele prosessen.

Vårt brede sortiment av muligheter og funksjoner overrasker og
imponerer.

Vårt profesjonelle team besørger riktig leveranse til avtalt tid.
Alle skapene leveres ferdig sammensatt, og vårt geniale
monteringssystem sikrer en rask og enkel montering.

"Det skal være morsomt og spennende å kjøpe kjøkken»

Finn din egen stil
Vårt utvalg omfavner alt fra moderne og minimalistiske løsninger til
tradisjonelle kjøkken. Vi har også rikt utvalg av moderne kjøkkenutstyr og
tilbehør tilpasset alle våre modeller. KEO gir deg valgmulighetene til å finne
ditt perfekte kjøkken som matcher din livsstil og interiør smak.

Rikt utvalg av tilbehør
Ved å kombinere riktige kjøkkenkomponenter med interiørdetaljer og
tilbehør som gjør kjøkkenet praktisk og funksjonelt, får du et kvalitetskjøkken
som imponerer. Vær nysgjerrig å bli med på en reise gjennom våre mange
muligheter for å la deg inspirere.

86 070,-
122 958,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

SPEED
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Husk: Alle priser er komplette
kjøkken med hvitevarer,

benkeplate og vask!

74 199,-
105 999,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

SPEED



119 847,-
171 211,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

CASCADA

74 734,-
106 764,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

STRUCTURA
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Nyhet!
Se vår flot te nye hyllesystem!

Inkludert i prisen på kjøkkenet

som vist på bildet!

72 804,-
104 007,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

STRUCTURA



99 540,-
142 200,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

SPEED

87 800,-
125 437,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

FLASH
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EASYTOUCH

Nyhet!

Ultra matte fronter med Anti Fingerprint.

139 049,-
198 642,-

Kjøkken som vist inkludert 
hvitevarer,  benkeplate og vask 

EASYTOUCH

TEGNING & KONTROLLMÅL
Sammen planlegger vi og tegner ditt kjøkken i 3D. 
Tydelige underlag viser hvordan ditt nye kjøkken vil 
se ut. Selvsagt kontrollmåler vi hjemme hos deg.

VIL DU DELE OPP BETALING?
Om du vil dele opp summen for ditt kjøkken, 
prat med oss så hjelper vi deg! 

LEVERING & INNBÆRING
Kjøkkenet tilpasses dine mål, og vi bærer selvfølgelig 
inn de ferdigmonterte skapene til ditt kjøkken.

MONTERING & INSPEKSJON
Vi tilbyr montering og inspeksjon av ditt 
kjøkken til gunstige priser! 

Book tegnetime
Besøk oss på https://keo.no for å 
finne din nærmeste forhandler.

Hos Keo hjelper vi deg med ditt drømmekjøkken. Avtal et gratis og 
uforpliktende rådgivningsmøte med én av våre dyktige kjøkkenkonsulenter nå.



Hvitevarer

Garderobe

KjøkkenBad

Alt - fra èt sted
Vi har kuttet fordyrende mellomledd. Når du handler hos Keo går 
bestillingen til kun èt sted. Rett til fabrikken i Tyskland.

Ved å kjøpe alt fra ett sted kan vi levere kjappere, rimeligere og bedre.

Kjøkken med detaljer produseres, monteres og pakkes sammen med 
hvitevarer, vask og benkeplate å sendes med samme lastebil til oss. 
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Bli inspirert!
Spør oss også om hvilke muligheter vi har innen bad, 
garderobe og annet møblement. En gjennomgående stil 
med ditt personlige preg kan bringes videre fra kjøkkenet, 
inn i stuen, soverom og entre for å nevne noe.



741 Lacquered laminate, stone greyGENT

Klassisk stil kan også være urbant!
Dette kjøkkenet blander det tradisjonelle og 
moderne. Legg merke til at det kan integreres 
forskjellige arbeidshøyder i samme løsning. Rikelig 
med arbeidsflater er viktig. Den subtile steingrå 
fargen setter tonen for en beroligende atmosfære 
og tillater dekorative blikkfangere som 
nisjekledning med moderne digitaltrykk.

GENT 741 PG 5
Lacquered laminate,  
stone grey
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CREDO 764 Lacquered laminate, alpine white

 CREDO 764 PG 6
Lacquered laminate,  
alpine white

 CREDO 765 PG 6 
Lacquered laminate, 
slate grey

Moderne klassisk utseende
Rettlinjede innrammede dører er ekte 
crossover-kunstner mellom moderne og 
klassiske former og tilbyr dermed et bredt 
spillrom for helt personlig design. Den 
tidløse kombinasjonen av ensfargede 
fronter og varm treinnredning er spesielt 
egnet for å skape innbydende design.
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CASCADA 774 Lacquered laminate, white

 CASCADA 774 PG 7

 
Lacquered laminate,  
white

Cascada 772  PG 7
Lacquered laminate, 
stone grey

 CASCADA 776 PG 7
Lacquered laminate, 
reed green



Vårt kjøkkensystem har et ubegrenset 
antall kombinasjoner. Bordet integrert i øya 
er et perfekt eksempel på dette.
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 KANSAS 597 PG 7
Sierra oak 
reproduction

KANSAS 597 Sierra oak reproduction

Rettlinjet hygge
En varm tone i tre er det perfekte bakteppet for å 
fremheve sorte detaljer. Moderne linjer skaper en 
tydelig geometri, uten å begrense den koselige 
stilen. Ergonomisk arbeidshøyde, hyllesystem på 
skinner og belysning - detaljer som understreker 
et praktisk familiekjøkken med god atmosfære.



Vårt kjøkkensystem har en rekke muligheter for å 
optimalisere organisering av lagringsplass. Det finnes 
uttallige løsninger for både skap, uttrekk og skuffer.
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851 Lacquer, honed blackSYLT

 SYLT 847 PG 7

 

Lacquer,  
honed alpine white

 SYLT 849 PG 7 
Lacquer,  
honed ivory

 SYLT 851 PG 7

 

Lacquer,  
honed black
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CHALET 885 PG 9
Lacquer,  
honed white

CHALET 883  PG 9
Lacquer,  
honed ivory  

 
CHALET 881  PG 9
Lacquer,  
honed sand 

881 Lacquer, honed sandCHALET

885 Lacquer, honed whiteCHALET



885 Lacquer, honed whiteCHALET
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YORK 905  PG 9
Genuine wood,  
lacquered ivory 

 YORK 901 PG 9
Genuine wood,  
lacquered satin grey

905 Genuine wood, lacquered ivoryYORK

Tradisjonelle kjøkken
Kjøkkendører og skap i heltre og profilert 
utforming gir den varme, romantiske 
følelsen man ønsker av et tradisjonelt 
kjøkken. Vakre detaljer som sokler, profilerte 
dekksider, åpne tallerkenhyller og
oppheng sørger for et hjemmekoselig preg.
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72 79 86

Ergonomi &system

I hvilken høyde jobber du på kjøkkenet med en 
avslappet og normal holdning? Velg mellom skrog i 
standardhøyde 72cm, XL høyde 79,2cm, Maxi høyde 
86,4cm og Mini høyde 57,6 cm. Du kan finjustere 
høydene ved å bruke 4 forskjellige sokkelhøyder for 
alle skrog (7, 10, 15, 20 cm), samt 2 benkeplatehøyder i 
16 og 38 mm. Få riktig høyde for hver oppgave.



 7
2 

cm

Standard høyde: 72cm høy, håndtaksløs

 7
2 

cm

Standard høyde: 72cm høy, med håndtak

Standard høyde: 72cm
Standard høyden leveres i to skrogtyper. Den ene for mer tradisjonell stil med håndtak, hvor 
skrogene kan deles inn i maksimalt fem 14,1cm høye skuffer. Line N, håndtaksløst, kan deles i 
maksimalt fire 17,7cm høye skuffer. Anbefales for alle over 150cm høyde.

 7
9,

2 
cm

XL høyde: 79.2cm høy, med håndtak

 7
9,

2 
cm

XL høyde: 79.2cm høy, håndtaksløs

XL høyde: 79,2cm
Høyde er 79,2 cm og gir dermed omtrent 10 prosent mer lagringsplass enn standardhøyde. 
XL-høyden er også tilgjengelig for LINE N. Mulige arbeidshøyder: 87,8 til 103 cm. Anbefales for 
de som er 170cm og oppover.

 8
6,

4 
cm

Maxi høyde: 86.4 cm høy, med håndtak

Maxi høyde: 86,4cm
Maxi-høyden er bare tilgjengelig for design med håndtak og er basert på standardhøydeunderlag 
pluss en skuff. Derfor kan denne høyden kombineres godt med standardhøyden. Med en total 
skroghøyde på 86,4 cm er Maxi-høyden perfekt for heve bestemte individuelle aktivitetssoner. For 
maksimale utnyttelse av lagringsplass eller spesielt høye brukere. Hele kjøkken kan planlegges i 
Maxi-høyde. Mulige arbeidshøyder: 95,0 til 110,2 cm. Anbefales for de som er høyere enn 180cm.
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Uttrekkskap i høyskap med sitt jevne 
uttdrag foran er stort sett det beste 
alternativet for lagring. Alt er tydelig 
ordnet og kan nåes fra begge sider. 
Kurvenes høydeposisjon kan justeres og 
kan endres til å ha sidepaneler i glass. 

Åpne avfallsskapet enkelt med foten 
via en sensor i sokkelen; Libero 2.0 
for avfallssystemet Separato-K, 
Separato-M, Cargo frame og Syncro.

Veggenheter med klaff eller folding / 
løftedører gir en flott oversikt og god 
tilgjengelighet, siden ingen åpne 
dører er i vei. Den nye generasjonen 
av komfyrhetter gir optimalt 
arbeidsituasjon for høyere 
mennesker på grunn av den skrå 
overflaten på hetten.



God ergonomi gir et godt liv på kjøkkenet
Et U-formet kjøkken som er planlagt slik at det blir korte avstander i den 
hverdagslige kjøkkenbruken. Høyden i de forskjellige sonene er tilpasset 
perfekt for kjøkkenbrukeren, for eksempel ved at eleketrikse apparater er 
innbygd i den høyden de er lettest tilgjengelig og gir minst belastning på 
kroppen. Dette øker nivået av komfort og er skånsomt mot ryggen.

Visste du at optimalt sett skal vasken ha høyere 
arbeidshøyde enn standard? Optimalt skal bunnen 
på vasken nå 10 til 15 cm under albuehøyden. 
Dette lindrer belastning på ryggen.

Standardhøyde på 72cm er ideelt til 
arbeidsområder der det lages mat.

Den faktiske aktivitetshøyden for matlaging er den 
øvre kanten av en gjennomsnittskjele som står på 
kokeplaten. Optimalt skal skroghøyden ligge ca. 25 
under albuehøyden. Dette letter stresset i skuldre og 
armer og gir en mer avslappet holdning.

Ovner, dampovner, oppvaskmaskiner 
eller kjøleskap, til og med mikrobølger 
og kaffemaskiner kan være integrert 
på ergonomisk riktige høyder.

Hva med oppvaskmaskin i høyden? 
Hverdagens kjøkkenrutine med alle 
aktiviteter blir garantert mer avslappet!

Elektriske apparater på brukervennlig 
høyder gjør lasting og lossing ekstremt 
praktisk. Sørg for at kjøkkenets 
arbeidsoppgaver er enklere på ryggen.
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Kjøkken med god lagringsplass
Dette kjøkkenet, på bare 15,5 m2, er et perfekt eksempel på hvor mye en gjennomsnittlig husstand kan 
trenge plass til. Kjøkkendesign som gir god lagringsplass og som inkluderer ergonomiske løsninger, 
gode valg av kjøkkenkomponenter, funksjonelle interiørdetaljer og praktisk tilbehør er viktig for å få 
mest ut av kjøkkenet.  Din kjøkkenkonsulent er der for å hjelpe deg realisere alle drømmer og ønsker.
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Perfekt
kjøkken

Organiser kjøkkenet slik du vil!
• Hvordan kan jeg organisere lagringsplassen i skapene?
• Hvor mange bestikkinnlegg trenger jeg? 
• Hvilket avfallssystem velger jeg? 
• Ville et uttrekkskap være en godt valg? 
• Bør jeg velge en enhet med innvendige uttrekk?

Bruk disse sidene som inspirasjon for å se for deg 
mulighetene rundt ditt nye kjøkken. Bruk oss som 
sparringspartner. Vi elsker fornøyde kjøkkenkunder!
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SPEED 244 PG 1
Alpine white

SPEED 239 PG 1
White softmatt

SPEED 206 PG 1
Ivory softmatt

SPEED 259 PG 1
Satin grey

SPEED 288 PG 1
Black Concrete 
reproduction

SPEED 262 PG 1
Virginia oak 
reproduction

LASER 427  PG 2
Alpine white

LASER 416 PG 2
White

LASER 418 PG 2
Ivory matt

LASER 417 PG 2
Satin grey

LASER 415 PG 2
Sand

RIVA 891 PG 2
White Concrete 
reproduction

RIVA 892 PG 2
Concrete grey 
reproduction

RIVA 889 PG 2
Concrete Slate Grey 
reproduction

RIVA 893 PG 2
Sanremo oak 
reproduction

RIVA 887 PG 2
Somerset oak 
reproduction

TOUCH 332 PG 3
Lacquered laminate, 
alpine white supermatt

TOUCH 336 PG 3
Lacquered laminate, 
ivory supermatt

TOUCH 338 PG 3
Lacquered laminate, 
satin grey supermatt

TOUCH 341 PG 3
Lacquered laminate, 
stone grey supermatt

TOUCH 337 PG 3
Lacquered laminate, 
aqua supermatt

TOUCH 334 PG 3
Lacquered laminate, 
slate grey supermatt

TOUCH 340 PG 3
Lacquered laminate, 
black supermatt

 FASHION 168 PG 4

 
Lacquer,  
honed alpine white

 EASYTOUCH 963 PG 4

 
Lacquered laminate, 
rust red ultra matt

EASYTOUCH 961 PG 4

 

Lacquered laminate, 
graphite black ultra matt

STRUCTURA 401 PG 3
Sherwood oak 
reproduction

STRUCTURA 405 PG 3
Sierra oak 
reproduction

STRUCTURA 402 PG 3
Havana oak 
reproduction

STRUCTURA 403 PG 3
Nero oak 
reproduction

FLASH 503 PG 3
Lacquered laminate, 
alpine white high gloss

FLASH 450 PG 3
Lacquered laminate, 
white high gloss

FLASH 452 PG 3

 

Lacquered laminate, 
ivory high gloss

 FLASH 455 PG 3
Lacquered laminate, 
satin grey high gloss

 FLASH 453 PG 3

 

Lacquered laminate, 
slate grey high gloss



Fronter

INOX 216 PG 4

 

Lacquered laminate, 
brushed steel 
reproduction

 FASHION 173 PG 4

 
Lacquer,  
honed white

 FASHION 175 PG 4

 
Lacquer,  
honed ivory

 FASHION 171 PG 4

 
Lacquer,  
honed satin grey

 FASHION 165 PG 4 
Lacquer,  
honed stone grey

 FOCUS 470 PG 4

 
Lacquer, alpine white 

 ultra high gloss

FOCUS 460  PG 4
Lacquer,
white ultra high gloss 

FOCUS 462  PG 4
Lacquer,
ivory ultra high gloss 

FOCUS 467  PG 4
Lacquer,  
sand ultra high gloss

INLINE 551 PG 5 
Lacquer,  
honed alpine white

 GENT 741 PG 5

 

Lacquered laminate,  
stone grey

 CREDO 764 PG 6
 

Lacquered laminate,  
alpine white

 CREDO 765 PG 6

 

Lacquered laminate, 
slate grey

 CASCADA 774 PG 7 
Lacquered laminate,  
white

CASCADA 772  PG 7
Lacquered laminate, 
stone grey

 CASCADA 776 PG 7

 

Lacquered laminate,  
reed green

 SYLT 847 PG 7

 
Lacquer,  
honed alpine white

 SYLT 849 PG 7 
Lacquer,  
honed ivory

 SYLT 851 PG 7

 

Lacquer,  
honed black

KANSAS 597 PG 7

 

Sierra oak 
reproduction

 CASTELLO 390 PG 8 
Washed ivory

CEMENTO 803 PG 8 
Lacquer,  
cement grey

 

PURA 834  PG 9
Lacquer,  
white high gloss 

 

 CHALET 885 PG 9

 
Lacquer,  
honed white

CHALET 883  PG 9
Lacquer,  
honed ivory  

 

CHALET 881  PG 9
Lacquer,  
honed sand 

YORK 905  PG 9
Genuine wood,  
lacquered ivory 

 YORK 901 PG 9

 

Genuine wood,  
lacquered satin grey

 LUX 817 PG 9

 

Lacquer,  
alpine white high gloss

 

LUX 814  PG 9
Lacquer,  
white high gloss 
  

LUX 816  PG 9
Lacquer, 
ivory high gloss 

LUX 819 PG 9

 

Lacquer,  
satin grey high gloss

 LUX 823 PG 9

 

Lacquer,  
slate grey high gloss

STONEART 304  PG 4
Stone grey slate 
reproduction

STONEART 303  PG 4
Grey slate  
reproduction

Fronter markert med LINE N logo kan også leveres som håndtaksløse kjøkken. 64 65



Håndtak
Håndtak i rustfritt stål

013* 
Metal handle 
Stainless steel finish

 
077
Metal handle
Stainless steel finish

019* 
Metal handle 
Stainless steel finish

 
042
Metal handle 
Stainless steel finish

 
062
Metal handle 
Stainless steel finish

 
067
Metal handle

 Stainless steel finish
 

069
Metal handle 
Stainless steel finish

 
098
Metal handle 
Matt nickel

 
183
Metal handle

 

Stainless steel finish

186
Metal handle 
Stainless steel finish  

218
Metal handle 

 
Brilliant chrome

221
Metal handle 

 

 
237
Metal handle  

245
Metal handle  

263 
Metal handle 

279
Metal handle 

331
Metal handle 
Stainless steel finish 

508 
Metal handle 
Stainless steel finish

544 
Metal handle 
Stainless steel finish

 
549
Metal handle 
Stainless steel finish

 
 

552 
Metal handle 
Stainless steel finish

 
 

602 
Metal handle 
Stainless steel finish

 
608
Metal handle 
Stainless steel finish

 
708
Metal handle 
Stainless steel finish

 
190*
Metal handle 
Brilliant chrome

192
Metal handle 
Brilliant chrome

 
801
Metal handle 
Stainless steel finish

Håndtak i antrasitt/sort

563 
Metal handle
Black /Stainless 
steel finish

570 
Metal handle 

 
Black

595 
Metal handle  
Black /Stainl´ess steel 

616 
Cast iron handle
Black

707 
Metal handle
Brushed anthracite

Skap & stammer

   193 Alpine white 060 Alpine white gloss
 

106 White 022 White gloss 120 Ivory matt 116 Ivory gloss 070  Satin grey

089  Stone grey  122 Sand  194  Slate grey

 

 
123 Virginia oak

reproduction

 

 

 
078 Sanremo oak 

reproduction 

 

 
198 Sierra oak 

reproduction

 

097 Havana oak 
reproduction



   Knotter

 
610
Cast iron knop
Black

677
Metal knob 
Stainless steel finish

678
Metal knob 
Stainless steel finish

 

679
Metal knob
Black

Håndtak med effekter

099
Metal handle
Industrial style

056
Metal handle
Used look

119
Metal handle
Antique silver colour

280
Metal handle
Antique iron colour

284
Metal handle
Antique silver colour

556
Metal handle
Antique silver colour

733
Metal handle
Chromed black

737
Wood / Metal handle
Oak / Black

799
Metal handle
Chromed black

* Kostnad vil tilkomme.

Bar handles

300*
Bar handle
Stainless steel finish

350*
Bar handle
Stainless steel finish

430*
Bar handle
Stainless steel finish

600*
Bar handle 
Black

240*
Bar handle
Black

550*
Bar handle
Stainless steel finish

760*
Bar handle
Stainless steel finish

870*
Bar handle
Black

Håndlister 

370*
Railing handle
Stainless steel finish

650*
Railing handle
Stainless steel finish

900*
Railing handle
Stainless steel finish

930*
Railing handle
Stainless steel finish
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Backsplash

432 Décor loft design 433 Décor quarry stone 518 Décor indigo blue 517 Décor ceramic tiles

525 Décor Patchwork 437 Décor leeks design*

564 Décor birch forest 445 Décor World of Tea* 560 Décor tile mix, black 565 Décor forest

521 Décor Retro 529 Décor Dry Stone wall

561 Décor fjord 568 Décor spice rack 535 Décor brick, dark

522 Décor Floral Blue 442 Décor Stone wall

441 Décor bottle design* 562 Décor Patagonia 531 Décor skyline 536 Décor brick, light

523 Décor Floral Grey 448 Décor Beach

   241 Maize Yellow
  

248 Fern    254 Aqua      257 Sage 265 Rusty plates 
reproduction  

266 Caledonia 
    

272 Timber oak 
 reproduction  

273 Carrara marble 
 reproduction

274 Teramo marble 
 reproduction  

355 Ferro bronze décor                                  

* Nisjekledning er tilgjengelig i 
følgende basefarger: Alpine white, 
White, Ivory, Satin grey, Stone grey

Fargekonsept



 
 

Benkeplater

 
066 Slate décor 070* Satin grey

 
078 Sanremo oak  
 reproduction

089* Stone grey  097 Havana oak 
reproduction

 
 
117 Vintage Copper 

décor

 
123 Virginia oak 

reproduction 

                                                             

186 Black 
 
192 Oak Provence  

reproduction 
193* Alpine white 194* Slate grey                                                          

 

196 Ontario oak 
reproduction 

                                                          

                          

 

 
198 Sierra oak  

reproduction                                                           

 

 
204 Ponderosa pine 

reproduction                                                             

 

 

 
215 Strombolian light

reproduction 

                                                             

 

 
220 Arizona pine 

reproduction 

   

 

225 Stem oak 
reproduction 

                                                              

226 Metal art décor                                                              

 

 
265 Rusty plates 
 reproduction

266 Caledonia 272 Timber oak  
 reproduction

 

273 Carrara marble
 reproduction

 

274 Teramo marble
 reproduction  

316 Maracaibo light décor

319 Oxid décor 

 

 
330* Concrete grey 
  reproduction                                                           

344* Black granite décor                                           

 

 
345 Yukon oak 

reproduction 

                                                           
 

347 Taxus 
reproduction 

 

352 Sherwood oak 
reproduction 

                                                              

 

 
353* White Concrete 
  reproduction                                                             

 

 

354* Concrete Slate Grey 
reproduction 

                                                              
 
355* Ferro bronze décor                                                             

 

356 Endgrain oak 

 
reproduction 

                                                           

  
376* Limestone 

 
reproduction

 

 
377 Oiled oak 

 
reproduction

 

 

 
378 Black Concrete 

reproduction

 

 
393 Vintage oak 

reproduction
 379 Somerset oak 

reproduction

 

 
                                       

 

 
394 Champagne 

travertine reproduction

                                                 

  
 

 

 
395 Verso 

reproduction                                                           

 

 
396 Grey terrazzo 

reproduction                                                          

 

 
367* Artisan oak 

reproduction                                                           

 

792 792 792 792 792
XTRA

 
368 Mixedwood  

reproduction
 

 

 
369 Stone grey slate 

reproduction 
 

 

 
373* Grey slate 

reproduction

* Også tilgjengelig som Slim Line benkeplate, 16mm tykk.
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Kvalitet fra Tyskland
Utvalgte materialer, utmerket utførelse, perfeksjon i hver detalj: kjøkkenene våre 
er utviklet og produsert i samsvar med kriterier for høyeste kvalitet. Vi produserer 
utelukkende på våre fabrikker i Tyskland. Kvaliteten på produkter og 
produksjonsprosesser, så vel som kundenes tilfredshet er viktige faktorer for vår 
suksess. Denne høye standarden på kvaliteten er allerede bekreftet under 
produktutviklingen gjennom omfattende kvalitetstester i vårt eget laboratorium og 
sertifisert gjennom uavhengige insititutter. Kjøkkenproduksjonen gjennomgår flere 
kontroller i samsvar med våre retningslinjer for kvalitet. Tallrike internasjonalt 
anerkjente kvalitetsregler og sertifikater attesterer denne høye standarden. 

Spør oss om vår kvalitetsguide!



PEFC/04-31-1281
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Nobilia - markedsledende i Europa
• Største kjøkkenprodusent i Europa
• Verdens mest moderne kjøkkenfabrikk
• Moderne design og nøye utvalgt tilbehør til kjøkken
• Produserer 200 kjøkken i timen, 3500 om dagen
• 72 fronter, 91 håndtak, 14 skrog, 47 benkeplater og 104 
backsplash farger
• Mer enn 2800 forskjellige skap
• Tilbyr ca. 650 hvitevaremodeller rett fra fabrikk



www.keo.no | post@keo.no


