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Så er du sikkert på udkig efter inspiration og nyttige oplysninger til planlægningen 
af dit nye drømmekøkken. I denne Dreambook finder du masser af forslag og 
gode ideer, der kan hjælpe dig med at virkeliggøre drømmen. Vi viser forskellige 
køkkentyper, flotte greb og overflader, specielle indretninger, avanceret køkken
teknik og et kæmpe udvalg af tilbehør. Dermed bliver du klædt på til opgaven, 
når du skal beslutte de endelige detaljer sammen med din køkkenkonsulent.  
Gå på opdagelse i vores nye køkkensortiment og se de mange indretningsmulig
heder. Går du efter et designerkøkken, et flot materialemix, en lækker klassiker eller et  
moderne landkøkken? Hos os finder du alt, hvad hjertet kan begære.  

God fornøjelse med din nye Dreambook.

Overvejer du at købe nyt køkken?

BOOK dit  
gratis og  
uforpligtende  
indretnings- 
forslag på  

vordingborg.com
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I Vordingborg Køkkenet har vi en bred vifte af 
kvalitetsprodukter. Lige så mange drømme der 
findes, lige så mange muligheder har vi for at 
indrette dit køkken. Der er dog visse køkkenlå
ger, vi ser en øget interesse for. Nogle som i den 
grad skiller sig ud, når vi ser på efterspørgsel. 
Derfor har vi dedikeret de følgende sider til 
netop disse eftertragtede lågetyper.

KØKKEN- 
FAVORITTER
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Bestsellers

551 Inline Lacquer, honed alpine white   –   354 Concrete slate grey décor

#INLINEVK
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551 Lacquer, honed alpine white
330 Concrete

INLINE

Hvidt er elegant, tidløst og sørger for en 
særlig lethed – alt i alt; et stilsikkert valg, 
når du skal købe køkken. Det giver plads til 
dit personlige præg, der løbende kan uds
kiftes efter dine behov. 
Det gennemtænkte køkkensystem, det 
store udvalg af materialer i lækker kvali
tet samt køkkenteknik i topklasse skaber en 
designperle – dit drømmekøkken.

Elegante køkkenlinjer

De grebsfrie fronter 
giver et strømlinet og 
minimali-stisk udtryk, 
der kendetegner ti-
dens nordiske trends.

Køkkenøen er ikonet på 
moderne køkkenindretning 
og er et naturlig samlings-
punkt. Dette uanset om 
det gælder familien i hver-
dagen eller gæsterne ved 
festlige sammenkomster.

Inline 551

#INLINEVK
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551 Inline Lacquer, honed alpine white   –   123 Virginia oak reproduction
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Gå ikke glip af et godt tilbud. Følg os på dit favorit
medie; Facebook eller Instagram – så lover vi, at 
du er den første, der får at vide, hvornår vi holder 
specielle events, eller hvilken ny fordelagtig kam
pagne du kan spare penge på – netop nu. Har du 
spørgsmål til, hvordan du får drømmekøkkenet, er 
vi også klar til at hjælpe dig! 

FÅ NYHEDERNE FØRST!
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#TOUCHVK

332  Lacquered laminate,  
alpine white supermatt

355 Ferro bronze décor  
240 Black

TOUCH
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244 Speed Alpine white   –   366 Black textured   –   726 Black

Speed 244
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964  Lacquered laminate,  
mineral green ultra matt

078 Sanremo oak reproduction 
602 Stainless steel finish

EASYTOUCH
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1

#TOUCHVK

334 Touch Lacquered laminate, slate grey supermatt    –   097 Havana oak reproduction   –   240 Black

Touch 334
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776 Lacquered laminate, reed green
198 Sierra oak reproduction 
616 Black

CASCADA
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Stilen, som du vælger

Et skønt veludført køkken er, hvad 
alle drømmer om, når projekt ’nyt 
køkken’ opstartes. Dette uagtet 
om du er til farvede fyldningslå
ger med landligt udtryk, som ses 
her på venstre side, eller du ønsker 
en helt enkel og minimalistisk låge, 
der giver plads til nytænkning i ind
retningen af køkkenet, som ses på 
denne side. 

Laser 427#LASERVK
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889 Concrete slate grey 
354 Concrete slate grey décor
192 Brilliant chrome

RIVA

#RIVAVK

Riva 889
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#SYLTVK 847 Sylt Lacquer, honed alpine white   –   198 Sierra oak reproduction   –   677 Stainless steel finish
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340 Touch Lacquered laminate, black supermatt   –   353 White concrete   -   724 Stainless steel finish

Touch 340 340 Touch Lacquered laminate, black supermatt   –   355 Ferro bronze décor   –   430 Stainless steel look

Ferro bronze 355
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Højglans – en funklende livsstil

503 Flash Lacquered laminate, alpine white high gloss 

366 Black textured   –   263 Stainless steel finish

Flash 503

#PURAVK

Højglans-overflader i lakeret laminat eller lak gør 
køkkenet til hjemmets strålende midtpunkt 
uanset køkkenets størrelse. Om du ønsker dig 
et klassisk køkkenrum, en åben løsning med 
kogeø eller et køkkenalrum i åben forbin
delse med stuen, får du her alle dine ønsker 
opfyldt.
Med vores køkkensystem kan du vælge 
mellem mange forskellige materialer samt 
kombinationer heraf. Med smart køkken
teknik i topklasse har du masser af krea
tive muligheder for at indrette dit helt eget 
drømmekøkken.

Skab dybde 
med højglans

834 Lacquer, white high gloss
097 Havana oak

PURA
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Byd naturen indenfor

Riva 893

Riva 891

Lad dig forføre af denne flotte serie af 
låger, der kendetegnes ved lågens 
naturtro struktur. Rivalågen har 
mange forskellige varianter og med 
sin kønne struktur der tilfører den 
elegance til køkkenet. Den nordiske 
indretningsstil bringer naturen ind i 
hjemmet. Denne stil opnår du f.eks. 
ved at vælge en Rivalåge med sine 
pæne farver samt træstrukturer.

En utrolig flot og 
naturtro låge

Riva 889

Riva 892

892 Riva Concrete grey reproduction   –   330 Concrete grey decor   –   222 Gold-coloured
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288 Black concrete reproduction 
378 Black concrete
870 Black

SPEED

Speed 288

 Råt og moderne
Med en køkkenlåge i betonlook tilfører du 
køkken et et råt og moderne udtryk. De sorte 
grebslister under streger de lige linjer og kom
plimenterer køkkenets udtryk meget elegant. 
Dette åbne køkken med integreret barløsning 
er utrolig populært. Køkkenet er med tiden 
nemlig blevet mere end blot et sted at lave 
mad; det er blevet samlingspunktet for fami
lien og gæster, og det er her, der hygges.
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403 Nero oak 
344 Black ganite reproduction 
240 Black

STRUCTURA

Træstruktur i køkkenet
Aldrig har naturen haft så stor indflydelse på vores indretning i 
køkkenet, som den har i dag. Materialer i naturlook er meget 
eftertragtet til at skabe et unikt køkken med personlighed. Det 
kan være et udtryk for, hvem man er eller ønsket om at skabe 
harmoni og ro i boligen. På disse sider ses smukke eksempler 
på, hvordan mini malisme og lige linjer kan gå hånd i hånd 
med træstrukturer. 

Structura 403

Skuffer er en god måde at skabe 
overblik, når køkkenet skal fyldes 
med diverse køkkenremedier og 
udstyr. Er det ikke tilstrækkeligt 
med skuffer i underskabe, kan et 
højskab inddrages, med invendige 
skuffer.
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288 Speed black concrete /  
216 Inox lacquered laminate, brushed steel

378 Black concrete
263 Stainless steel finish

INOX

Hold orden i de dybe 
skuffer – f.eks. som vist her 
med lækre og funktionelle 
sidepaneler i klart glas.

Stilfuldt køkken med referencer til det industrielle

Hvis du vil tage det professionelle look i dit køkken til næste 
niveau, så er den nye lågefront Inox det helt rigtige valg 
for dig. Gengivelsen af børstet stål er indbegrebet af me
tallook, og den børstede finish giver dit køkken et hint af 
det chikke og rå industrikøkken. Farven, samt teksturen, er 
alsidig og kan kombineres med en indretning i klare farver, 
sten, glas og beton – endda også med træ.

21
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Fri for fingeraftryk

Easytouch 964

Ikke en finger at sætte 
på designet 
Smukke materialer, lækker formgivning og den enkle opbyg
ning gør vores køkkendesign til hjemmets elskede midt
punkt. Hos Vordingborg Køkkenet kan du vælge mellem 
mange forskellige materialer og materialekombinatio
ner – fx Easytouch matte ensfarvede låger, der afviser de 
fingeraftryk, der naturligt vil forekomme, i dagligdagen. I 
køkkenet, på siden til venstre herfor, er lågen kombineret 
med lågeserien Riva i mørk trælook, som tilfører køkke
net en lækker varme og står i flot kontrast til de skønne 
skovgrønne køkkenlåger. 

#EASYTOUCHVK
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Easytouch
Matte låger giver køkkenet et æstetisk 
flot look og er populære som aldrig før. 
Vores serie Easytouch tilhører denne 
kategori af låger med en mat, fløjlsag
tig overflade, og den fås i 4 forskellige 
farver. Det, der gør Easytouch helt unik, 
er den smudsafvisende overflade, hvor 
der ikke efterlades fingeraftryk. Dette 
gør den til et enestående lågevalg i 
køkkenet.

961 Lacquered laminate, Graphite black ultra matt
378 Black concrete reproduction
069 Stainless steel finish

EASYTOUCH

963 Easytouch 
Rust red ultra matt

970 Easytouch 
Taupe grey ultra matt

968 Easytouch 
White ultra matt

966 Easytouch
Fjord blue ultra matt

961 Easytouch
Graphite black ultra matt

969 Easytouch 
Sand ultra matt

967 Easytouch 
Alpine white ultra matt

964 Easytouch
Mineral green ultra matt
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For en god kontrast kan man 
med fordel vælge en sort 
bordplade – gerne i let blank 
stenlook, mod den    røde låge 
i mat fløjlslook.

Tone i tone
Det farverige køkken har fået renæssance med det mo
derne tvist, at farven er gennemgående. Dette enten 
i alle køkkenets elementer – og gerne både korpus 
og lågefronter, eller ved at farve køkkenvæggen i 
samme farve som lågefronten. Dette skaber et mar
kant, dog roligt og harmonisk udtryk.

963 Easytouch Lacquered laminate, rust red ultra matt   –   344 Black granite décor   –   760 Stainless steel finish
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963 Lacquered laminate, rust red ultra matt
089 Stone grey
069 Stainless steel finish

EASYTOUCH
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Dybblå køkkendrøm
Skønheden i den blå farve kender ingen grænser. Denne matte 
Easytouch i varianten Fjordblå er perfekt, i kombination 
med lyse og lette farver og materialevarianter. Her, i dette 
køkken, ses det i forhold til bordplade og skabskorpus. Be
mærk yderligere den dramatiske overgang, fra den 16 mm 
tynde slimline bordplade, hvor retterne forberedes, til den 
150 mm høje bordplade ved spisepladserne. Her er intet 
overladt til tilfældighederne og kreativiteten har fået frit spil 
– mens funktionaliteten er i orden.

De flotte vitrineskabe 
tilfører en designmæs
sig lethed til det smukke 
dybblå køkken. De bryder 
den matte blå flade med 
lys, i et lige snit, og pryder 
med udsyn til familiens 
yndlingsservice.

#EASYTOUCHVK

Easytouch 966

966 Fjord blue ultra matt
201 Concrete sand reproduction
409 Stainless steel finish

EASYTOUCH
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937 Artis Glass appearance, titanio matt   –   198 Sierra oak  –   192 Brilliant chrome

En flot glasoverflade 
med en diskret skin
nende metaleffekt 
der skaber et smukt 
dramatisk spil. 

Gå på opdagelse i denne skønhed af en lågen
yhed i en sofistikeret grå; Artis er med sin helt 
matte overflade en fantastisk låge at have i et 
nyt køkken. Netop overfladen er unik, da fin
geraftryk, smuds osv. ikke kan ses.

De glatte lige linjer giver køkkenet et moderne 
præg med et industrielt islæt. Kombinationen 
med træ, som det ses her, komplimenterer 
den enkle låge og tilfører varme til indretnin
gen i køkkenet.

Elegant og fløjlsmat

Artis 937
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551 Lacquer, honed alpine white
355 Ferro bronze décor

INLINE

Den åbne reol i 
køkkenøen er et smart 
design element, med 
et praktisk formål. Her  
kan du give køkkenet 
dit eget personlige 
præg med dine far
voritnips. Bemærk 
den stemningsfulde 
belysning på hyldernes 
bagkant.

Lige så rene linjer 
som køkkenet har ved 
første øjekast – lige så 
rene linjer gemmer sig 
bag lågerne. Her or
ganiseres overskueligt 
med grå rumdelere. 

Det grebsfrie køkken har et elegant og tidløst udtryk, 
der skaber ro og harmoni i rummet. Det strømli
nede og enkle design karaktiserer det grebsfrie 
køkken og sikrer dermed, at stilen altid vil være en 
‘lessismore’ designklassiker.

Harmonisk køkkendrøm

Inline 551
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Den fleksible arbejdshøjde

Vi er alle forskellige og derfor er det vigtigt at 
få en højde på elementerne der passer til lige 
nøjagtig din dagligdag i køkkenet. Vores sys
temer med forskellige højder giver rig mulig
hed for at give dig den bedste arbejdshøjde 
– lige fra 66,2 cm og op til 110,2 cm. 

Den fleksible  
køkkenhøjde

38 mm – Standard 
Laminatbordplade

16 mm – Slim Line  
Laminatbordplade

MAXI – 864 mm

XL – 792 mm

STANARD – 720 mm

MINI – 576 mm

HØJDER PÅ  
UNDERSKABE

HØJDER PÅ  
SOKLER

200 mm

150 mm

100 mm

70 mm

Dine hvidevarer kan 
indbygges i en betje
ningsvenlig højde, så det 
fx er let at få maden ind 
og ud af ovnen. Derved 
skåner og forebygger du 
varige pro blemer med 
ryggen.

Både køleskab, dam
povn, opvaskemas
kine, ovn, mikro ovn og 
espresso  ma skine kan 
indbygges i ergonomisk 
korrekt højde. 
På den måde har du 
også hele køkkenbordet 
som arbejdsflade, og 
madlavning  en bliver 
både sjovere og mere 
af slappende.

720 mm

792 mm

864 mm

Det er ikke kun un
derskabe der fås i 

forskellig højder. Her 
er vist overskabe i 

målene, 720 mm, 792 
mm og 864 mm – be
mærk de kan også fås 

i højde 360 mm.
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332 Touch Lacquered laminate, alpine white supermatt   –   193 Alpine white  –   331 Stainless steel finish

Pladsen skal udnyttes i alle hjørner, og den 
skal udnyttes bedst muligt. Det gælder både 
mindre og større køkkener, hvor der skal være 
plads til både opbevaring og madlavning. På 
de næste sider viser vi, at køkkener i lejlig
heder sagtens kan indrettes funktionelt med 
både hygge og komfort.

Optimal køkken- 
indretning i lejligheder!

Touch 332

Køkken til mange lejligheder 30



244 Speed Alpine white  –   366 Black textured   –   726 Black

244 Speed Alpine white   –   366 Black textured   –   511 Titanium coloured

Velindrettede kvadratmeter  
med ren skønhed 
Det er faktisk utroligt, hvad der kan blive 
plads til i et køkken, hvor pladsen er trang. 
En smart indretningsløsning giver dig op
timale mulighed er for at have ergonomien 
i orden, idet der på denne måde er kort 
afstand til alt dét, du måtte have brug for 
i køkkenet; både køleskab, ovn, kogesekt
ion, emhætte opvaskemaskine og masser 
af skabsplads til alle dine køkkenting.

Speed 244
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Uanset størrelsen på dit køkken bør der altid 
være plads til at slappe af. Skab en hygge
lig oase i dit køkken, hvor du både kan nyde 
starten på din dag med at indtage et læk
kert morgenmåltid, såvel som lade dagens 
indtryk bundfælde sig, imens du tilbereder 
aftensmaden. Pladsen i vinkelkøkkenet, som 
ses ovenfor, er fuldt ud nyttet, og indretnin
gen er på ingen måde triviel. 

Når køkkenet er din oase

244 Speed Alpine white  –   366 Black textured   –   726 Black
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847 Sylt Lacquer, honed alpine white   –   266 Caledonia   –   732 Cast iron, black

Elsker du charmen ved en klassisk fyldningslåge? Så er blan 
dingen af moderne og klassiske elementer det helt rette 
for dig. De mange muligheder for at kombinere farver 
og fronter giver et tidløst køkken, der har sin helt egen 
karakter. Det moderne klassiske køkken er designet i 
rene og enkle linjer, men med tydeligt præg fra de nos
talgiske fyldningslåger. Det opsigtsvækkende resultat: 
et skønt, moderne og hyggeligt køkken.

Et køkken med  
sin helt egen charme!

Klassiske detaljer 33



Et personligt køkken der for ener  
historie og moderne design
Kontrasten mellem moderne arkitektur og landkøk 
kenet kunne knapt  nok være mere forskellig, dog 
er det en stil, der efterspørges kraftigt i øjeblik
ket. Her er det traditionelle landkøkken diskret 
indhyllet i sort, mens de kontrastrige elementer i 
trælook er i centrum. Den matte sorte finish uds
tråler en afslappet elegance. Vitrineelementer, 
smukke farvevalg, stemningsfuld punktbelysning 
og den nyeste køkkenteknologi kendetegner 
dette nye look.

Det lysende ophængssystem 
er lige så praktisk, som det er 
smukt. En opsigtsvækkende 
detalje uden lige i det mo
derne køkken.

Det er nemt at skabe indbydende 
indretning med åbne elementer. 
Udtrækshylderne er et rigtig godt 
eksempel på, hvordan æstetik 
og funktionalitet kan forenes i en 
højere enhed.

Skabselementet på blot 30 
centimeters bredde indehol
der både en stofpose til brød, 
metalhylde og flaskeholder til 
fire flasker.

851 Sylt Lacquer, honed black   –   097 Havana oak reproductio   –   570 Black 
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776 Laquered laminate, reed green
266 Caledonia 
509 Grey

CASCADA

Det moderne landkøkken  er populært 
som aldrig før. Tendensen i den natur
lige og hyggelige indretning er populær 
blandt både unge og gamle. Rene form 
er, bløde linjer, naturlige farver og naturens 
egne motiver som dekoration kendetegner 
det moderne landkøkken.

Med vores innovative køkkendesign kan vi for 
alvor sige, at traditioner og nye trends mødes.

Lækre idéer til landkøkkenet!
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Enhver bolig kan få et strejf af nostalgi, der leder tankerne 
hen på de hyggelige skandinaviske ødegårde. I dette køk
ken er omdrejningspunktet de smukke fyldningslåger, der 
netop kendetegner landkøkkenet, og tilfører det karakteristi
ske rolige romantiske udtryk. Farven ’sand’ tilfører en varm 
og hyggelig atmosfære, og den går perfekt sammen med 
bordpladen i den grå nuance. Det hele afrundes elegant 
med rustikke greb. Lad detaljerne give din køkkenindretning 
liv og skab en lille oase, hvor du kan tanke op med masser 
af god energi.

Skandinavisk indretning med nostalgi

Skab en flot kontrast 
til de fine rammelåger 
med en rå bordplade i 
betonlook. Det er med 
til at give køkkenet kant 
– og giver et ekstra flot 
udtryk.

Vitrinelåger er populære 
som aldrig før. Med 
ønsket om at komme 
tilbage til ‚det gode 
håndværk‘ og nostalgien 
fra fortiden, så er vitrinen 
det helt rette valg. For at 
holde køkkenet så ryddet 
og enkelt som muligt, 
kan der med fordel væl
ges et frostet glas.

#YORKVK

881 Lacquer, honed sand
198 Sierra oak reproduction
330 Concrete grey 
738 Stainless steel finish, glazed black

CHALET
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Landlig idyl 
 
Lad freden sænke sig i det idylliske 
køkken. Detaljer er kendetegnet for 
landkøkkenet og holdes farvepa
letten enkel, står fyldninger, lister 
og dekorative greb flot frem. Med 
dekoplader på væggene forenes 
romantik med det moderne, hvis 
der, som her, vælges en kombina
tion af hvid og træstruktur.

Mere bordplads for pengene! Som vist 
her, kan en køkkenø let forlænges ved 
at lade bordpladen fortsætte ud over 
elementerne, men med friplads under. 
Dette giver også mulighed for at lave 
spisepladser ved køkkenøen.

#NORDICVK
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782 NORDIC Laquer, honed white   –   272 Timber oak reproduction   –   344 Black granite decor   –   511 Titanium-coloured
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Drømmer du om romantiske undertoner i køk- 
kenet, er denne løsning bestemt et blik værd. Der 
er mange smukke detaljer i de udskårne linjer, 
der indrammer hele køkkenet. Al plads er udnyt-
tet fuldt ud og giver et perfekt overblik over dine 
køkkenredskaber.

  1.  Gesimslister i træ, udformet i detaljerede bløde linjer. 
  2.  Rustik træstruktur, i form af f.eks. skærebrætter med patina, er 

med til at give køkkenet liv. 
  3.  Armatur med brusefunktion. Hør nærmere om udvalget hos 

en Vordingborg Køkkenet-konsulent. 
  4.  Cristadur® vask, i flot landkøkkenstil, med aflæggerplads. 
  5.  Vintagehylder i ægte træ med ophængsstang eller træknage. 
  6. York 901, genuine wood lågefront, se flere låger side 94.  
  7.  Strombolian light reproduction laminatbordplade i stenstruktur, 

se mere på side 96. 
  8. Canopy kasse, med gesimsliste, til emfang. 
  9.  Afslutningsreol, i ægte træ, med 3 hylder og samme smukke rille-

struktur som nichepanelet og pilastrene. 
10.  Relingssystem i rustfrit stål-look med plads til diverse køkkenredskaber.

7.

8.

6.

1.

2.

4.

3.

5.

9.

10.

Romantiske detaljer 



417 Satin grey 
078 Sanremo oak reproduction
602 Stainless steel finish

LASER

39Bryggers

Praktisk bryggers

Når de daglige pligter skal klares, hvorfor så 
ikke gøre det i lækre omgivelser, der forener 
praktik og æstetik? Når du indretter dit bryg
gers, kan det både blive funktionelt og med et 
elegant look. Vores brede udvalg af elemen
ter er ideelle til let at kunne holde orden på de 
mange funktioner, som et bryggers kan have; 
vaskerum, opbevaring af overtøj, sko og støvler, 
tasker m.m. Praktisk indretning kan derfor være 
en stor hjælp til at skabe struktur og orden.
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Funktionel indretning

Et bryggers skal ofte byde på mange funktioner, 
og ergonomiske, praktiske løsninger kan derfor 
være med til at lette det huslige arbejde. Små 
funktioner kan være med til at gøre en stor for
skel. Det kunne fx være, at du ved at placere 
vaskemaskinen i højden, forbedrer kropshold
ningen, og at din arbejdsstilling ved maskinen 
skåner din ryg. Praktisk indretning i højskab et 
gør det nemt og overskueligt at opbevare 
koste, støvsuger og andre rengøringsartikler. 
Et skab med udtræksskuffer gør det muligt at 
kunne sortere vasketøj allerede, når det læg
ges til vask. Samtidig er det muligt at gemme 
tøjet væk, så bryggerset synes pænt og ryd
deligt. Vores brede og alsidige sortiment byder 
på utallige praktiske løsninger, der er ideelle til 
bryggerset.

334 Touch Lacquered laminate, slate grey supermatt    

344 Black granite   –   221 Stainless steel finish

964 Easytouch Mineral green ultra matt   –   126 Oak montreal   –   602/603 Stainless steel finish

427 Laser Alpine White   –   344 Black granite   –   358 Titanium coloured



Din helt egen stil

Mærk roen sænke sig i disse lækre badmiljøer. 
På trods af de to viste badmiljøers vidt forskel-
lige udtryk er der i begge sat fokus på at skabe 
en stemning, hvor dagen kan startes med for-
nyet energi og afsluttes på en dejlig afslappende 
facon.
 
På denne side er minimalismen, i badmiljøet, det 
essensielle, med et grebsfrit design og vask der 
går ud i ét med bordpladen. Der er en skarp kon-
trast mellem badmøbler og de rå mursten, hvilket 
giver et elegant udtryk.
 

551 Inline Lacquer, honed alpine white 

41Bad

Den elegante vaskebord-
plade, er med til at give 
badmiljøet et eksklusivt 
og strømlinet look.
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403 Nero oak 
194 Slate grey 
801 Stainless steel finish

STRUCTURA



Vordingborg Køkkenet er et miljørigtigt valg, 
da vi tilbyder FSC®-certificerede produkter, 
som er din garanti for, at der bliver taget hånd 
om naturen. Det vil sige at hovedparten af de 
massivtræsbordplader du kan købe hos os, 
kan du vælge at få produceret bæredygtigt. 
Spørg efter FSC-certi ficerede produkter. FSC 
(Forest Stewardship Council) er en non-profit 
mærknings ordning for ansvarligt produceret 
træ. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere 
træ, end skoven kan nå at reproducere. Samti-
dig er FSC en garanti for, at dyr og planter bliver 
beskyttet, samt at de mennesker, der arbejder i 
skoven, er sikret uddannelse, sikkerheds udstyr 
og en ordentlig løn. 

At producere køkkener kræver et stort forbrug af træ varer. 
Derfor er det vigtigt, at produktionen er miljø bevidst og 
tro mod naturen. Vores PEFC-mærkning er en garanti for, 
at hver gang der bliver fældet et træ til at lave nye køkke-
ner, så bliver der plantet nye træer. På denne måde opret-
holdes den bæredygtige skovdrift.
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Med venlig hilsen
Adm. direktør Hjalmar Hansen

Vordingborg Køkkenet er mere 
end et godt tilbud, og vores om
givelser betyder meget for os. 
Når du køber et nyt køkken, er 
det vigtigt at kunne stole på, at 
det ikke påvirker indeklimaet hos 
dig. Dansk Indeklimamærket 
betyder, at vores produkter er 
testet og godkendt af Danmarks 
Teknologiske Institut. Dette er din 
sikkerhed for, at dit køkken ikke 
frigiver giftige mængder af for
maldehyd og andre kræftfrem
kaldende stoffer. 

Som kunde er det vigtigt, for 
os, at du kan føle dig sikker i at 
handle med os. Vi har derfor 
modtaget det mest anerkendte 
bevis på, at vi er kreditværdige; 
AAA. Det betyder, at du trygt 
kan handle køkken, med fuld 
sikkerhed for dine penge!

Når du vælger et medlem af 
Køkken Anke Foreningen (KAF) til 
at levere eller montere dit køk
ken, har du samtidig sikret dig, 
at du handler med en fagmand, 
som sætter kvalitet og tilfredshed 
hos kunden højt. Eller med andre 
ord, du har valgt en forhandler, 
som både vil og kan stå inde for 
sit arbejde og håndværk.

Som importør af hvidevarer har 
Vordingborg Køkkenet et an
svar for indsamling og miljøfor
svarlig oparbejdning af elskrot. 
Det betyder, at vi er med til at 
fremme produk tion en af miljø
venlige produkter, og at gamle 
produkter så vidt muligt bliver 
genbrugt.



968 Easytouch Lacquered laminate, white ultramatt   –   235 Venato Bianco marble reproduction  –   820 Black
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Optimal køkkenopbevaring

Hvordan indretter jeg bedst mine underskabe? Hvor mange 
bestikindsatser har jeg brug for? Hvilket affaldssystem skal 
jeg vælge? Er det en god idé at vælge apotekerudtræk, eller 
skal jeg hellere vælge et viktualieskab med indvendigt ud-
træk? På de næste sider kan du se vores anbefalinger og et 
væld af gode idéer til din køkkenindretning.

Et udvalg af køkkenindretningen
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Universal indretning 
i birketræ, med ind
delere i massivtræs
plader, til individuel 
ind retning.

8

Universal indretning 
i sort asketræ, 
med inddelere i 
massivtræs plader, til 
individuel ind retning.

5

Universalindretning,  
aluprofiler,  med 
plads til opbevaring 
af fx skåle, dåser og 
krukker.

6

Bestikindsats i sort 
asketræ inkl. 5 knive, 
knivblok, krydderi
kværne og krydderi
glas.

4

Move bestikindsats, 
i sølvgrå er et flot og 
økonomisk godt valg. 
Indsats med folie
dispenser medfølger.

1

Black Edition bestik
bakke med nonslip 
og soft touch finish er 
elegant, plus det er et 
godt, økonomisk valg.

2

Bestikindsats i kombi
neret egetræs ramme 
og krydderiholder, 
med en elegant, sort 
mat nonslip bund.

3 Universalindretning i 
bøg, med inddelere 
i massivtræsstave, til 
individuel ind retning.

7

73

62

51
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Indstiksskab med ½ karrusel med 
træbund og metalræling.

Indstiksskab med hylder.

Indstiksskab  
med svingudtræk.

Hjørneskab med 3/4 karrusel med 
træbund og metalræling.

Diagonalt skab med ¹/¹  karrusel 
med træbund og metalræling.
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Udtræksskab 
–  med flytbar flaske

kurv i metal.

4

Udtræksskab  
med affaldsspand  
–  40 liter.

1

Glas eller metalsider 
–  glas er et tilvalg til 

kolonialskuffer.

6

Udtræksskab 
–  med 2 trådkurve.

3

Ovnskab med skuffe 
til bageplader.

5

Udtræksskab 
–  til lodret opbeva

ring af bageplader.

2

1

65

2 3 4
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Medioskab med kroge  
til diverse HMF50/60 

n   Alt er let tilgængeligt: 2 uni
versalkroge til fx strygebræt 
og trappestige.

n  Bredder: 500 og 600 mm.

n  Fås i alle højder af højskabe 
og medioskabe.

Praktisk og ergonomisk påfyld
ning og tømning af vaskemas
kine og tørre tumbler. 
 

n   For apparathøjder op til 850 
mm.

n  Bredde: 600 mm.

n  Fås i alle højder af højskabe 
og  
medioskabe. 

Medioskab til vaskemaskine eller 
tørretumbler GWST60

Medioskab med udtræks-plader 
til vasketøjskurve

n  Nem og praktisk adgang, 
samt godt overblik.

n  4 udtræksplader med 
vasketøjs kurve, der kan fjer
nes enkeltvis.

n  Bredde: 600 mm.

n  Fås i alle højder for højskabe 
og medioskabe.

Vandtæt bund

Praktiske løsninger til brygger
set og køkkenet. Underskabe, 
som ofte kommer i kontakt med 
fugt, bør beskyttes med en 
vandtæt bund. Dette er tilkøb.

Kosteskab 2

Lagt på plads, men let tilgæn
gelig! Kost en og støvsugeren er 
således ideelle at opbevare i 
bryggerset. 

Kosteskab 1Kolonialskab med  
indvendige bakker

Maksimér opbevaringspladsen 
med:

n  Affaldssortering med 
bomulds pose, holder til gulv
moppe og redskabssystem 
med monteringshængsel 
samt opbevaringshylde med 
fejebakke.

n  Bredder: 500 og 600 mm.

Masser af opbevaringsplads 
på et lille område – dette skab 
er perfekt til bryggerset. 
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Cargo udtræksskab 
med udtrækstråd
hylder og almindelig 
justérbar hylde.

Kolonialskab med 
indvendige kolonial
bakker og almindelig 
justérbar hylde.

Apotekerskab med 6 
hylder.

Kosteskab med 
plads til  
diverse rengøring
sartikler.

Højskab med vaske
kurve på udtræks
hylder.

Godt gemt væk

Højskabe er en supersmart op
bevaringsløsning. Lette at ind
rette, så det er nemt at få fat 
i tingene. Raffineret og robust 
mekanik, samt smarte detaljer, 
der gør hverdagen til en leg. Her 
viser vi et mindre udvalg.

Højskabe
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Med designsider i glas, 
gøres køkkenet mere 
let, samtidig med det er 
stilrent og indrammet. 
Løsningen kan fås med 
klart eller røgfarvet glas. 

2

Åbn køkkenet, med 
udtræksbakker, som 
alternativ til skuffer. 
Udtræksbakkerne fås 
med frontpaneler i 
både massivt egetræ, 
mat eller sort glas.

5Serveringsbordet Serve 
er en smart løsning, 
for at udnytte pladsen 
bedst muligt, da det 
kan foldes sammen og 
lægges væk, når det 
ikke er i brug.

3

Til små køkkener er 
under skabet med 
udtræksbord en god 
og pladsbesparende 
løsning.Leveres i 
bredderne: 50, 60 og  
90 cm.

6 Opbevaringsløsnin
gen, Tara, er en smart 
måde at holde orden 
i køkkenet, så opvas
kebørste, sæbe mv. 
skjules på et øjeblik, 
når rummet lukkes.

7

Udtrækshylden er en god 
mulighed for at gemme 
dine store køkkenmaskiner 
af vejen, i skabet. Hylden 
trækkes nemt ud, når du 
har brug for det. Brug den 
fx til et kaffehjørne.

1

Rælingssystem i rustfri 
stållook, i to faste 
bredder: 60 og 90 cm. 
til ophæng af diverse 
køkkenredskaber.

4

7

6

3

2

1

4

5

Servo-Drive til overskabe 
med svinglåge eller folde
liftlåge. Lågen åbner sig 
ved et let tryk. Lågen lukkes 
igen med et tryk på kon
takten, i siden af skabet.

8

8

9 EVOline Backflip 
dobbelt stikdåse med 
USBoplader. Kan 
med et let skub skju
les i bordpladen. Fås 
også med ramme i 
rustfrit stål.

9

Den dobbelte eleva
tionsstikdåse, EVOline 
Port, har et USBstik 
og kan ind bygges 
i bordpladerne, i 
køkkenet.

10

10

Støttekonsol til 
bardisk løsning. 
Denne i stål er særlig 
praktisk, med sine 
indbyggede stikdåser.

11

11

Indbygget stikdåse i 
bordben er en diskret 
måde at føre strøm i 
køkkenet og sørge for, 
at du altid har et el
udtag ved hånden – 
dér hvor der er brug 
for det.

12

12

EVOline Square 80 
med USBoplader. For 
trådløs opladning af 
smartphone lægges 
den oven på skyde
dækslet. Kræver NFC
ladningsmulighed på 
smartphonen.

13

13
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Hyggelig og funktionel 
belysning i køkkenet 

Belysning er en vigtig del af køk
kenindretningen, og lys er ikke 
”bare lys!“ Korrekt belysning giver 
de optimale arbejdsforhold og 
skaber stemningen i rummet. Ved 
indretningen af et nyt køkken skal 
følgende aspekter altid tages 
i betragtning: Der skal være et 
jævnt og tilpas arbejdslys, så den 
daglige madlavning kan foregå 
under optimale lysforhold. For 
også at skabe en hjemlig og 
hyggelig stemning i rummet 
anbefaler vi punkt belysning. 
Dette som supplement til den 

generelle rumbelysning og især 
ved de siddepladser, der er ind
rettet i køkkenet. Med effektive 
LEDlamper er det i dag både let 
og prisbesparende at skabe den 
rette belysning. Spørg i butikken 
for at høre mere om vores fulde 
sortiment af spot og belysning.

Rælingssystemet, 
med LEDlys, fås i 
sort eller rustfri stål
look. Fås i 60, 90 eller 
120 cm. Inkl. kroge. 

2Vægskabe med 
inte greret LEDlys
liste på undersiden 
giver en ensartet 
arbejds belysning.

1 Overskabe med integ
reret LEDlys, Nova Plus. 
Kan inte greres både 
indeni og neden under 
skabet.

3

Nichepanelerne kan 
leveres med LED
lys. Lysfarven kan 
reguleres trinløst.

4 Overskabe med 
inte greret LEDlys i 
glasbunden.

6LEDvæghylde 
med lys integreret 
i aluminiumskasse 
i rustfrit stållook, 5 
cm høj.

5

LEDbånd kan mon
teres fleksibelt i hele 
køkkenet, fx som vist 
her ved soklerne.

9

På grebsløse over
skabe kan grebspro
filen leveres med en 
stilfuld og diskret ind
bygget LEDlysliste.

12

Manila Plus LEDlys, 
her integreret under 
en hylde, for belys
ning i nichen.

8Manila Plus LEDlys, 
her integreret indeni 
skabet. Det er en 
særlig smuk løsning  
i vitrineskabe.

7

Reoler kan monteres 
med LEDlysliste. 
Dette giver en 
individuel punktbe
lysning i køkkenind
retningen.

11Lys dit vitrineskab 
op, med de smarte 
LEDspot til glas
hylder.

10

1 4

7

10

2

5 8

11

3

6

9

12

Belysning



LN15
LED 12V / 4W

LN18
LED 12V / 4W

LNP
LED 12V / 3W

LMOON
LED 12V / 3.9W

LSIR
LED 12V / 3W

LN3
LED 12V / 4W

Lövschall
28150

Lövschall
28110

LVR
LED 12V / 2,9W

LNT
LED 12V / 4W

LNRE
LED 12V / 2,2W

LNSIRL
LED 12V / 3,6W

LNAS
LED 12V / 4W

LNFLE
LED 12V / 5,5W

52
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Nichebeklædninger, med motiver, er en trendy 
og praktisk måde at fremhæve nicher på. Der 
fås 26 forskellige digitalt trykte motiver for at 
hjælpe dig med at skabe personlig udsmykning 
i køkkenet.

Uanset om det er typiske køkkenmotiver, fliser, 
mosaik og stenmursudsmykninger eller motiver 
med et industrielt touch – der er frit valg. 

Af og til bliver køkkennichen enten glemt eller un
dervurderet. Hvor man plejede at bruge simple 
fliser, kan der i dag bruges en lang række mate
rialer til at gøre dette område visuelt tiltrækkende 
og nemt at rengøre. Der er desuden forskellige 
muligheder for at organisere nichen ned til det 
mindste detalje, til brug som ekstra opbevarings
plads med skinnesystemer eller hylder.

Nichebeklædning

Nichebeklædninger med moti
ver er en moderne og praktisk 
idé til dit køkken. Der kan vælges 
mellem flere forskellige motiver 
for at give køkkenet et individuelt 
præg. For at tilpasse motiverne 
perfekt med fronter og de andre 
farvenuancer i køkkenet, kan et 
udvalg af motiv ernes kantfarver 
tilpasses i fem forskellige kor
pusgrundfarver. 

Den dekorative niche

778 Lacquered laminate, Fjord blue
367 Artisan oak  
293 Décor Golden Art 
251 Black

CASCADA



54Et udvalg af sortimentet

*Kantfarve kan tilpasses i de fem korpusfarver Alpine white, White, Ivory, Satin grey, Stone grey

529 Décor Dry Stone wall

432 Décor Loft design

433 Décor Quarry stone

292 Décor Metro Black291 Décor Metro White 442 Décor Stone wall

517 Décor Ceramic tiles 523 Décor Floral grey522 Décor Floral blue518 Décor Indigo blue

536 Décor Brick, light

553 Décor Geometry 554 Décor Indian stone

525 Décor Patchwork

295 Décor Circle taupe grey521 Décor Retro 293 Décor Golden Art

296 Yellow gold coloured

294 Décor Circle taupe grey

569 Décor Urban Jungle

548 Décor Ornamental taupe 549 Décor Ornamental green 559 Décor Rhombus gold558 Décor Rhombus grey

435 Flower design*448 Beach

441 Bottle design*

437 Leek design* 531 Skyline*

445 World of tea*

565 Forest

561 Fjord
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Indbygget hylde med klaplåger
Få praktisk opbevaringsplads i nichen med disse 'skabe'. Bag klap
lågerne finder du opbevaringsmuligheder for små køkkenmaski
ner, skærebrætter, køkkenknive og meget mere. De små skabe fås i 
alle korpusfarver. Installationsdybden er 125 mm.

Vægskinnen 
SIGN EMOTION

Den smukt udformede vægskinne, SIGN EMOTION, i alumi
nium grafitsort, tilbyder ideelle opbevaringsmuligheder til 

alle køkkenredskaber, som skal være let tilgængelige. Alsidige 
opbevaringsløsninger giver et hurtigt overblik og et ryddeligt 

og velorganiseret køkken.

En LEDlysprofil kan gøre den tilpassede vægskinne, LINERO 
MosaiQ, til et særligt blikfang. Den indirekte belysning skaber 

en varm stemning omkring sig.



56Elementer
Underskabe  
korpushøjde 72 cm / XL korpushøjde 79,2 cm

1 apotekerudtræk, junior 
2  kurve, med træbund  

og metalkant 

B  30 cm

5 skuffer 

 
B  30 | 40 | 45  

50 | 60 cm

1 frontudtræk  
1 baguettepose
4 flaskeholdere 

B  30 cm

2 kolonialskuffer 

 
B  30 | 40 | 45 | 50 | 60 

| 80 | 90 | 100 | 120 cm

Udtræksskab med 
affaldssystem 
1 metalbeholder 

B  30 cm

1 låge/1 skuffe 
1 hylde
 
B  30 | 40 | 45 | 

50 | 60 cm

1 skuffe
2 kolonialskuffer 

B  30 | 40 | 45 | 50 | 60   
80 | 90 | 100 | 120 cm

1 låge 
1  tredelt viskestykholder  

i aluminium

B  20 | 30 cm

3 skuffer 
1 kolonialskuffe
 
B  30 | 40 | 45 | 50 | 60 

80 | 90 | 100 | 120 cm

1 apotekerudtræk, junior 
1  indretnings system UBOXX

B  30 cm

1 låge
1 indvendig bakke
1 hylde

B  40 | 45 | 50 | 60 cm

1 frontudtræk 
2  kurve, med træbund  

og metalkant

B  20 | 30 cm

1 låge/1 skuffe 
2  indvendige kolonial bakker

B  40 | 45 | 50 | 60 cm

1 skuffe
1 indvendig bakke 
1 udtræk med flaskekurv 

B  30 cm

1 skuffe/1 kolonialskuffe  
1 indvendig kolonialbakke

 
B  30| 40 | 45 

50 | 60 cm

1 frontudtræk 
– med holder til bage-plader

B  15 | 20 cm

Reol 
2 hylder
 
B  15 | 20 | 30 | 40 | 45 

50 | 60 cm

Diagonalt hjørneunderskab 
1 låge 
1 hylde
 
B  80 | 90 cm

Hjørneunderskab 
1 ¾ karrussel med  
2 træbunde/metalræling

B  80 | 90 cm

1 låge 
1 udtræksplade 
1 hylde
 
B  50 | 60 cm

Ovnskab 
1 skuffe
 

B  60 cm

Diagonalt hjørneunderskab  
1 ¾ drejkarrussel med  
2 træbunde/metalræling

B  80 | 90 cm

Diagonalt hjørneunderskab  
1 1∕1 karrussel med  
2 træbunde/metalræling

B  80 | 90 cm

Indstiksskab 
1 låge/1 skuffe 
1 hylde
 
B  90 | 100 cm

1 låge/1 indvendig bakke
2  indvendige kolonial bakker

B  40 | 45 | 50 | 60 cm

1 låge 
1 blændstykke
 

B  40 | 45 | 50 | 60 cm

1 blændstykke 
2 skuffer
 
B  60 | 80 | 

90 | 100 | 120 cm

1 blændstykke 
1  kolonialskuffe/ 

affaldssystem
 
B  45 | 50 | 60 cm

Indstiksskab
1 blændstykke 
1 låge

B  90 | 100 cm

Diagonalt hjørneunderskab  
1 blændstykke 
1 låge

B  90 | 105 cm

Vaskeskabe

1 blændstykke 
2 tablarudtræk
 
B   60 | 90 cm

Indstiksskab 
1 låge /1 skuffe 
1  ½ drejekarrussel med  

2 træbunde
B  90 | 100 cm

Indstiksskab  
1 låge/1 skuffe 
2 svingudtræk
 
B  90 | 100 cm

1 blændstykke 
4 tablarudtræk

B  60 | 90 cm
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Hængekurve – i to 
designs:

Hængekurve kan fås med træhylder og 
metalskinner eller alternativt med træ
hylder og glassider, mod et tillægsgebyr. 
Maksimal bæreevne er 80 kg.

Apotekerskab

Det viste skab er udstyret med 
Soft STOPP Prodæmpet åbning 
og lukning. Derved glider lågen 
ubesværet og roligt op og i, ved 
åbning og lukning af skabet.

Kosteskab

Alt hvad du ønsker og alt hvad 
du har brug for: Stativer og kurve 
til ren gørings artikler, en holder til 
støvsuger slange m.m. Alt er sam
let på forhånd.

Skuffer til fødevarer – Cargo

I et højskab med Cargo, er de 
indvendige udtræk forbundet til 
lågen. Når lågen åbnes, glider 
hylderne automatisk stille og 
roligt frem.

Medioskabe

Apotekerskab  
1 fuldt udtræk

B  30 | 40 cm

Indstiksmedioskab
1 koblet låge
4 hylder
 
B  100 cm

2 låger  
4 hylder

B  30 | 40 | 50 | 60 cm

Kosteskab 
1 koblet låge

B  40 | 50 | 60 cm

1 låge/2 hylder 
2 kolonialskuffer

B  30 | 40 | 50 | 60 cm

1 låge 
5  indvendige kolonial bakker

B  40 | 50 | 60 cm

Indstiksmedioskab
1 koblet låge 
4 svingudtræk
 
B  100 cm

Reol 
3 faste hylder 

B  20 | 30 | 40 
50 | 60 cm

1 koblet låge 
1  udtræk – Cargo 

med 4 hylder

B  50|60 cm

2 låger
Nichehøjde 145 cm

B  60 cm

1 låge
2 kolonialskuffer
Nichehøjde 88 cm

B  60 cm

1 lift-up låge 
1 låge 
Nichehøjde 37|88 cm

B  60 cm

1 låge
1 kolonialskuffe
Nichehøjde 123 cm

B  60 cm

Skab til opvaskemaskine
1 overdel m. låge
1 underdel m. kolonialskuffe
Nichehøjde 87 cm

B  45 | 60 cm

1 lift-up låge/1 skuffe
1 kolonialskuffe
Nichehøjde 59 |37 cm

B  60 cm

2 nicher, variable
2 kolonialskuffer

B  60 cm

2 låger
1 hylde
Nichehøjde 88 cm

B  60 cm

323

141

285
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Højskabe Højskabe 
til ovn, mikroovn og kompaktovn

Profi+ udtræksteknologi til service, 
opbevaringsbøtter og hushold
ningsmaskiner.

Sensyshængsler med Silent Sys
temdæmpning, 3dimensionelt 
justerbar, vedligeholdelsesfri, 
installationsvenlig.

Konstruktionsbund, 19 mm med side, 
grundigt fastgjort med dyvler.

Hylder, 16 mm 
Alle hyldebærere er med låsestift.

Bagpaneler, 2,8 mm HDFplade i 
rillede sider, lakeret på begge sider, 
skruemon 
teret på skab.

Skabsdybde for underskabe 
og højskabe: 561 mm.
Anvendelig dybde: 522 mm.

Hyldeskab 
1 koblet låge/3 hylder
2 kolonialskuffer

B  40 | 50 | 60 cm

1 koblet låge 
1 udtræk „Cargo“

B  50 | 60 cm

1 koblet låge
1 hylde
5  indvendige  

kolonialbakker

B  40 | 50 | 60 cm

Hyldeskab 
2 låger/5 hylder

B  30 | 40 | 50 | 60 cm

Kosteskab 
1 koblet låge

B  40 | 50 | 60 cm

Apotekerskab 
1 fuldt udtræk

B  30 | 40 cm

Reol 
5 hylder

B  30|40|50|60 cm

2 låger/2 hylder
Nichehøjde 59 cm

B  60 cm

1 låge/1 hylde 
1 skuffe
2 kolonialskuffer
Nichehøjde 59 cm

B  60 cm

1 klaplåge/1 lift-up låge 
1 låge/1 hylde
Nichehøjde 59|37 cm

B  60 cm

2 låger/2 hylder 
1 skuffe
Nichehøjde 59 cm

B  60 cm

1 låge/1 kolonialskuffe
2 nicher, variable

B  60 cm

1 låge/1 hylde
2 kolonialskuffer
Nichehøjde 38|45 cm

B  60 cm
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2 låger 
1 hylde
2 kolonialskuffer
Nichehøjde 88 cm
 
B  60 cm

2 låger
Nichehøjde  
   158-194 cm

B  60 cm

2 låger  
Nichehøjde 2 x 88 cm

B  60 cm

2 låger
1 hylde
Nichehøjde 123 cm

B  60 cm

3 låger 
2 hylder
Nichehøjde 88 cm
 
B  60 cm

2 låger
1 kolonialskuffe
Nichehøjde 123 cm

B  60 cm

Højskabe 
til køle-/fryseskabe

1 klaplåge/1 lift-up låge
1 låge/1 kolonialskuffe
Nichehøjde 37|88 cm

B  60 cm

1 klaplåge
1 låge
Nichehøjde 59|103 cm

B  60 cm

2 låger
1 hylde
Nichehøjde 45|88 cm

B  60 cm

1 klaplåge/1 lift-up låge
1 låge/1 kolonialskuffe
Nichehøjde 37|123 cm

B  60 cm

1 klaplåge
1 låge
Nichehøjde 38-45|123 cm

B  60 cm

Højskabe 
til køle-/fryseskabe, ovn og/
eller mikroovn/kompaktovn
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Overskabe  

Sensyshængsler med Silent System
dæmpning; 3dimensionelt justerbar, 
vedligeholdelsesfri og installations
venlig.

Hylder, 16 mm. 
Alle hyldebærere er med låsestift.

Bagbeklædning, 2,8 mm HDFplade, 
lakeret på begge sider, skruemonteret 
på skab.

Konstruktionsbund, 16 mm med side, 
grundigt fastgjort med dyvler.
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Dybde for overskabe: 350 mm, 
ekskl. lågetykkelse. 

Designskabe 
på bordpladen

1 jalousilåge i kunststof
3 glashylder
3 el-udtag

B 50 | 60 | 90 cm

1 jalousilåge i glas
3 glashylder
3 el-udtag

B 50 | 60 cm

Afslutningsreol 
3 hylder

B 18,2 | 37,1 cm

Trægitterlåge(r) 
2 glashylder
 

B 45 | 50 | 60 | 90 | 100 cm

Vitrine-alurammelåge(r) 
2 glashylder

B 45 | 50 | 60 | 90 | 100 cm

2 vitrineskydelåger

H 36 cm
B 80 | 90 | 100 | 120 cm

1 låge / 1 elle 2 hylder  
6 små skuffer 
1 krydderihylder

B 30 | 40 | 45 | 50 | 60 cm

1 låge 
2 hylder
 
B  20 | 25 | 30 | 35 | 40 

45 | 50 | 55 | 60 cm

1 låge

H 36 cm 
B 45 | 50 | 60 cm

1 klaplåge

H 36 cm
B  45 | 50 | 60 | 80 

90 | 100 | 120 cm

1 vitrine klaplåge

H 36 cm
B 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 cm

1 barklaplåge

H 36 cm
B 45 | 50 | 60 | 80 | 90 cm

1  foldelåge  
– med glideteknik

2 hylder

B 60 cm

Hjørneskab 
2 låger
2 hylder

B 60 | 65 | 80 | 90 cm

Reol 
2 hylder

B  15 | 20 | 30 | 40 
45 | 50 | 60 cm

Overskab til mikroovn 
1 niche
1 klaplåge

B 50 | 60 cm

Hjørneskab, diagonalt
2 hylder

B 65 cm

Hjørneskab, diagonalt
2 drejehylder

B 65 cm

Indstiksskab
1 låge
2 hylder

B 60 | 80 | 90 cm

Diagonalskab, Z- formet 
1 låge
2 hylder

B 30 cm

Skab til udtræksemhætte 
1 låge 
2 krydderihylder

B 60 cm

1 knæklåge  
vitrine rammelåge 
2 glashylder

B 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 cm

1  svinglåge 
– original front 

2 hylder 

B 50 | 60 | 80 | 90 cm

1  svinglåge 
– vitrine rammelåge

2 glashylder

B 50 | 60 | 80 | 90 cm

1 knæklåge 
1  iMove sænkbart  

opbevaringssystem

B 60 cm

1 knæklåge 
2 hylder

B  50 | 60 | 80 
90 | 100 | 120 cm

1   knæklåge: 
kombineret original og  
vitrine-alurammelåge

B 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 cm

1 climber glaslamelfront
2 glashylder

B 50 | 60 | 80 | 90 | 100 cm

Vitrine-alurammelåge(r), i  
stål-look, mat el. gråt glas
2 glashylder

B 45 | 50 | 60 | 90 | 100 cm

Vitrinerammelåge(r) 
2 glashylder

B 45 | 50 | 60 cm

Segment-vitrinelåge(r)
2 glashylder

B 45 | 50 | 60 | 90 | 100 cm



61Fronter

EASYTOUCH 963 PG4
Lacquered laminate,
rust red ultra matt

EASYTOUCH 961 PG4
Lacquered laminate,
graphite black  
ultra matt

EASYTOUCH 970 PG4
Lacquered laminate,
taupe grey ultra matt

EASYTOUCH 968 PG4
Lacquered laminate,  
white ultra matt

EASYTOUCH 967 PG4
Lacquered laminate,  
alpine white ultra matt

EASYTOUCH 969 PG4
Lacquered laminate,  
sand ultra matt

EASYTOUCH 964 PG4
Lacquered laminate,
Mineral green  
ultra matt

EASYTOUCH 966 PG4
Lacquered laminate,
Fjord blue ultra matt

STRUCTURA 402 PG 3
Havana oak 
reproduction

RIVA 893  PG 2
Sanremo oak  
reproduction

RIVA 889  PG 2
Concrete slate grey 
reproduction

RIVA 839  PG 2
Concrete Terra grey 
reproduction

RIVA 840 PG 2
Walnut  
reproduction

RIVA 892  PG 2
Concrete grey 
reproduction

LASER 415 PG 2
Sand

LASER 414 PG 2
Volcanic grey

RIVA 891  PG 2
White Concrete 
reproduction

RIVA 843  PG 2
Bergamo Oak 
reproduction

SPEED 288 PG 1
Black concrete  
reproduction

LASER 427  PG 2
Alpine white

LASER 416  PG 2
White

LASER 418 PG 2
Ivory matt

LASER 417 PG 2
Satin grey

SPEED 239 PG 1
White softmatt

SPEED 206 PG 1
Ivory softmatt

SPEED 259 PG 1
Satin grey

SPEED 244 PG 1
Alpine white

TOUCH 336  PG 3
Lacquered laminate, 
ivory supermatt

TOUCH 341 PG 3
Lacquered laminate, 
stone grey supermatt

STRUCTURA 403 PG 3
Nero oak 
reproduction

TOUCH 334  PG 3
Lacquered laminate, 
slate grey supermatt

TOUCH 338  PG 3
Lacquered laminate, 
satin grey supermatt

STRUCTURA 405 PG 3
Sierra oak 
reproduction

TOUCH 340  PG 3
Lacquered laminate, 
black supermatt

TOUCH 337  PG 3
Lacquered laminate, 
aqua supermatt

FLASH 503 PG 3
Lacquered laminate, 
alpine white  
high gloss

FLASH 450  PG 3
Lacquered laminate, 
white high gloss

FLASH 453 PG 3
Lacquered laminate, 
slate grey  
high gloss

FLASH 452  PG 3
Lacquered laminate, 
ivory high gloss

FLASH 455  PG 3
Lacquered laminate, 
satin grey high gloss

Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.
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NATURA 744  PG 4
Lacquered laminate, 
Oak Montreal 
reproduction

FASHION 171 PG 4
Lacquer, honed  
satin grey

FASHION 165 PG 4
Lacquer, honed  
stone grey

FASHION 175 PG 4
Lacquer, honed ivory

FASHION 173 PG 4
Lacquer, honed white

FASHION 168 PG 4
Lacquer, honed  
alpine white

INOX 216 PG 4
Lacquered lamnate,  
brushed steel 
reproduction

INLINE 551 PG 5
Lacquer, honed 
alpine white

NORDIC  782 PG 7
Lacquer, honed white

CASCADA 776 PG 7
Lacquered laminate, 
reed green

CASCADA 778 PG 7
Lacquered laminate, 
Fjord blue

CASCADA 774 PG 7
Lacquered laminate, 
white

CASCADA 772 PG 7
Lacquered laminate, 
stone grey

SYLT 847 PG 7
Lacquer, honed alpine 
white

SYLT 849 PG 7
Lacquer, honed 
ivory

SYLT 851 PG 7
Lacquer, honed 
black

CASTELLO 390 PG 8
Washed ivory

NORDIC  786 PG 7
Lacquer, slate grey 
matt

PURA 834  PG 9
Lacquer, white high 
gloss

CHALET 883  PG 9
Lacquer,  
honed ivory

CHALET 881  PG 9
Lacquer,  
honed sand

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 819  PG 9
Lacquer, satin  
grey high gloss

LUX 816  PG 9
Lacquer, 
ivory high gloss

FOCUS 467  PG 4
Lacquer, sand ultra 
high gloss

FOCUS 460  PG 4
Lacquer, white ultra 
high gloss

FOCUS 470  PG 4
Lacquer, alpine white 
ultra high gloss

ARTIS 938 PG 10
Glass appearance,  
alpine white matt

ARTIS 937 PG 10
Glass appearance,  
Titanio matt

STONEART 304 PG 4 
Stone grey slate  
reproduction

STONEART 305 PG 4 
Taupe grey basa  
reproduction

STONEART 303 PG 4 
Grey slate  
reproduction

SENSO 488 PG4
Lacquer,  
premium honed white

Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.



63

106 White

127 Black

078  Sanremo oak  
reproduction

089 Stone grey

198  Sierra oak  
reproduction

193 Alpine white126  Oak Montreal 
reproduction

194 Slate grey120 Ivory matt 122 Sand

097  Havana oak  
reproduction

070 Satin grey

Bordplader /ensartede overflader Bordplader

089 Stone grey
+ slim line

070 Satin grey
+ slim line

194 Slate grey
+ slim line

193 Alpine white
+ slim line

022 White gloss 060 Alpine white 
gloss

Korpus

367  Artisan oak 
reproduction

+ slim line

363  Taupe grey basalt  
reproduction

+ slim line

369  Stone grey slate 
reproduction

+ slim line

373  Grey slate 
reproduction

+ slim line

Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.
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066  Slate décor 266  Caledonia

393  Vintage oak 
reproduction

078  Sanremo oak 
reproduction

215  Strombolian light 
reproduction

201  Concrete sand 
reproduction

+ slim line

378  Black concrete 
reproduction

097  Havana oak 
reproduction

117  Vintage copper 
décor

123  Virginia oak 
reproduction

274  Teramo marble 
reproduction

366  Black textured
+ slim line

192  Oak Provence  
reproduction

124  Walnut  
reproduction

+ slim line

126  Oak Montreal  
reproduction

220  Arizona pine  
reproduction

225  Stem oak  
reproduction

226 Metal art décor

272  Timber oak 
reproduction

231  Bergamo oak 
reproduction

149  Concrete terra 
grey reproduction

+ slim line

319  Oxid   
décor

198  Sierra oak 
reproduction

205  Vikings oak 
reproduction

330  Concrete grey  
reproduction

+ slim line

344  Black granite 
décor

+ slim line

265  Rusty plates 
reproduction

235  Venato Bianco 
marble repro.

353  White concrete   
reproduction

+ slim line

347  Taxus 
reproduction

355  Ferro bronze  
décor

+ slim line

345  Yukon oak   
reproduction

354  Concrete slate 
grey reproduction

+ slim line

376  Limestone 
reproduction

+ slim line

356  Endgrain oak   
reproduction

Bordplade med N-kant 
– afrundet kant

Bordplade med D-kant 
– lige kant

396  Grey terrazzo 
reproduction

Bordplader/sten- og metallook

Bordplader/trælook Kantning

Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.
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595 160 mm 
Black / Stainless steel 
finish

616 96 mm 
Black

199* 160 mm
Wooden handle  
Oak

737* 192 mm
Wood/Metal handle 
Oak/Black

Greb, rustfrit stål og krom

Greb, mørke og trægreb

677 
Stainless steel finish

610 
Black

188 
Brown

679
Black

Læder- og knopgreb 

718 160 mm
719* 160/320 mm 
Chromed black

799 160 mm
Chromed black

726 160 mm 
Black

333 160 mm 
Chromed black

221 160 mm
Stainless steel finish

183 128 mm 
Stainless steel finish

218 160 mm
Stainless steel finish/ 
Brilliant chrome

121 160 mm 
Stainless steel finish

192 160 mm
190* 160/320 mm 
Brilliant chrome

186 128 mm 
Stainless steel finish

067 160 mm
Stainless steel finish

062 160 mm 
Stainless steel finish

042 160 mm 
Stainless steel finish

098 160 mm 
Matt nickel

019* 192 mm 
Stainless steel finish

069 160 mm 
Stainless steel finish

331 160 mm 
Stainless steel finish

279 128 mm 
Stainless steel finish

263 160 mm 
Stainless steel finish

498 160 mm
499* 160/320 mm  
Brilliant chrome

237 160 mm 
Stainless steel finish

408 160 mm
409* 160/320 mm 
Stainless steel finish

602 160 mm 
Stainless steel finish

801 160 mm 
Stainless steel finish

544 160 mm 
Stainless steel finish

724 160 mm 
Stainless steel finish

708 160 mm
709* 160/320 mm 
Stainless steel finish

608 160 mm 
Stainless steel finish

958 160 mm 
Stainless steel finish

502 160 mm 
Black 

250 160 mm 
251* 160/320 mm 
Black 

957 160 mm
Black

811* 96 mm
Black

745* 160 mm
Wooden handle 
Oak

* Dette greb kræver merpris 
Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.
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233 160 mm
Gold-coloured

900* 184 - 793 mm
Stainless steel finish

620* 184 - 793 mm
Black222 160 mm

223* 160/320 mm 
Gold-coloured

358 160 mm 
Titanium-coloured

271 160 mm 
Titanium-coloured

Greb med særlig finish

511 160 mm 
Titanium-coloured

469 160 mm 
Brushed anthracite

Grebsliste

Påskruningsgreb

710**  
Stone grey

760**  
Stainless steel finish

730**  
Slate grey

690**   
Alpine white

870**  
Black

350** 
Stainless steel finish

990** 
Black

960**  
Stainless steel finish

550**  
Stainless steel finish

430**  
Stainless steel finish

300** 
Stainless steel finish

240** 
Black

600**  
Black

820**  
Black

650* 184 - 793 mm 
Stainless steel finish

890* 184 - 793 mm
Stainless steel finish

370* 184 - 793 mm 
Stainless steel finish

Stanggreb

930* 184 - 793 mm
Stainless steel finish

283 160 mm
Antique iron look

280 128 mm
Antique iron look

284 160 mm 
Antique silver look

736 160 mm
738 160/320 mm 
Stainless steel finish, 
glazed black

276 160 mm 
Antique iron look

277 160 mm 
Antique silver look

956 160 mm 
Alpine white

732 160 mm 
Cast iron, black

715 160 mm 
Brushed anthracite

203 128 mm
Ivory / antique silver look

210* 160 mm
Black / brushed  
anthracite

202 128 mm
Ivory / antique iron look

* Dette greb kræver merpris 
** Greblister og påskruningsgreb er tilpasset mål på låge, kræver merpris 
Der tages forbehold for tekniske ændringer, leveringsmuligheder, fejl og trykteknisk betingede farveafvigelser. Alle indretningseksempler er uden forbindende.
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  Jylland & Fyn
Esbjerg, Østre Gjesingvej 23 – 75 15 51 00 
Herning, Silkeborgvej 80F – 97 22 00 25 
Hjørring, Bispetorv 34 – 98 98 14 00 
Horsens, Ove Jensens Allé 19B – 75 62 90 40 
Kolding, Egtved Allé 3 – 75 36 01 00 
Odense, Tagtækkervej 8 – 66 14 91 00 
Randers, Marsvej 23 – 89 13 54 00 
Sønderborg, Grundtvigs Allé 198 – 73 42 59 00 
Vejle, Løversysselvej 5B – 76 71 00 33 
Viborg, Lundvej 54 – 86 11 00 51  
Aalborg, Løven 3 – 96 34 15 00 
Aarhus Syd, Ringvej Syd 80 – 86 11 00 18 
Aarhus, Bredskiftevej 4B – 86 24 23 77 

  Sjælland
Glostrup, Hermods Allé 6 – 43 96 00 25 
Hillerød, Industrivænget 2 – 48 24 11 11 
Holbæk, Njordvej 8 – 59 45 08 88 
Kastrup, Kirstinehøj 39B – 32 51 27 00 
KBH V, Ved Vesterport 9 – 33 24 33 98 
Køge, Theilgaards Vej 8 – 56 31 49 00 
Lyngby, Lyngby Hovedgade 80 – 45 87 00 40 
Nykøbing F, Guldborgsundcentret 10 – 54 85 85 29 
Næstved, Merkurvej 2B – 55 77 76 00 
Roskilde, Ro‘s Have 14 – 46 36 19 22 
Slagelse, Kinavej 6 – 58 52 36 00 
Søborg, Søborg Hovedgade 48 – 39 69 55 55 
Valby, Gl. Køge Landevej 135 – 36 46 46 00

  Erhvervsafdelinger
Erhverv KBH, Hermods Allé 6 – 36 15 15 21
Erhverv Næstved, Merkurvej 2B – 55 77 76 00

Administration  / Servicecenter
Langøvej 7-9, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 21 22
Email: vk@vordingborg.com
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