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KVALITET & FUNKTION INDHOLD

Som du ved, er kompetent og effektiv kundeservice afgørende for et vellykket salg. Det inkluderer 
godt produktkendskab, der rækker ud over de informationer, man kan finde i de generelle salgs
dokumenter, foldere og billedbrochurer. Denne KVALITETSGUIDE er et omfattende kompendium af 
„327 gode grunde“ til at vælge et Nobilia/Vordingborgkøkken.
Kvalitetsguiden giver dig svar på vigtige spørgsmål, så du er godt forberedt til salgskonsultationer. 
Vi viser dig, hvad der gør et Nobilia/Vordingborgkøkken så værdifuldt: et intelligent og praktisk 
design af de enkelte komponenter ud over sofistikerede beslag og funktionel teknologi i suveræn 
kvalitet! 
Fra kvalitet til særpræg og karakteristika ved de forskellige materialer og overflader til planlæg 
ningsspecifikationer og specielle monteringshjælpemidler: Vi har samlet de vigtigste oplysninger 
om produktet og produktionsgangen i denne omfattende guide. I kapitlet om QClaboratorium intro
ducerer vi dig også for de forebyggende tests, samt belastningstest og testmetoder, der anvendes under 
serieproduktion. Det er alle tests, som Nobilia/Vordingborgkøkkener skal bestå. Vi håber, det vil være 
en fornøjelse for dig at læse denne kvalitetsguide.

SKABE

SKABETS TEKNISKE – OG FUNKTIONELLE KVALITET

SOKLEN

HÆNGSLER | SIDEHÆNGTE LÅGER

SKUFFER

LÅGER | BORDPLADER | DESIGNS

XTRA – BORDPLADEN TIL EKSTRA SLITAGE!

SYSTEMMODULER | SYSTEMHØJDER OG FRONTDESIGN

STANDARDHØJDE | XLHØJDE

PERFEKT ERGONOMI

TILBEHØR TIL SKUFFER | TILBEHØR TIL UNDERSKABE

EKSTRA LUKSUS TIL SKUFFER OG SKABE

HJØRNESKABE

HØJSKABE | MEDIOSKABE

OVERSKABE | DESIGNSKABE

LÅGER TIL OVERSKABE

LYS TIL SKABENE | EMOTIONTEKNOLOGI | COLOR SWITCH

STEMNINGSLYS | STIKKONTAKTER | USBOPLADER

COLOR CONCEPT | VITRINESKABE

NICHEBEKLÆDNINGER | TILBEHØR TIL NICHEBEKLÆDNINGER

NICHELISTER | UNDERSKABE I SPECIELLE HØJDER

BRYGGERS | TILBEHØR TIL BRYGGERS

BADEVÆRELSE | TILBEHØR TIL BADEVÆRELSE

HYLDER | STANGMONTERET SYSTEM

EMBALLAGE | MONTERING

QCTESTLABORATORIUM

PRODUKTSTRATEGI | INDIVIDUELT DESIGN

ADM. TJENESTER | TEKNISK SERVICE | MARKEDSFØRING

PRODUKTION

KVALITET | MILJØ | CERTIFIKATER
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MDFSokler med integreret tætningsliste.
Længder; 70 mm, 100 mm, 150 mm, 
200 mm og 13 mm tyk, melaminbelagt.

Sidepaneler 16 mm tykke, 
begge sider direkte belagt med melamin.

Bagbeklædning i 2,8 mm fiberplade, 
skruemonteret på skabet. Begge sider er lakerede.

Skabfrontkanter med tyk PPkant  
(1,2 mm tyk).

Hylde, 16 mm tyk, fuldt kantet med tyk PPkant 
hele vejen rundt. (1,2 mm tyk).

Bund og sidepaneler er limet sammen med 
dyvler i hårdttræ (8 x 30 mm).

Sokkelfødder med højdejustering 
–10 og + 20 mm.

Traverser 19 mm tykke, 
begge sider direkte belagt med melamin.

Konstruktionsbund 19 mm tyk, 
begge sider direkte belagt med melamin

HYLDEBÆRERE I METAL

Alle hyldebærere er i metal med 
låsestift. Disse har en høj bære
evne i overensstemmelse med 
DIN standard. Låsestif ten for
hindrer, at hylderne flytter sig. 
Maksimal belastning for træ og 
glashylder: 50 kg/m2.

SKABSMATERIALE 16 MM

Sidepanelerne er 16 mm tykke, 
og begge sider er direkte be
lagt med melamin – og dermed 
ekstremt holdbare og nemme 
at vedligeholde.

Nobilia fremstiller mere end 3.500 forskellige skabe i en yderst automatiseret produktion. 
Grundlaget for produktionen er et intelligent og modulopbygget system med:
• fire højder for underskabe
• fire højder for overskabe
• fem højder for designskabe fx jalousiskabe
• to højder for medioskabe (Disse er højere end underskabe, men lavere end højskabe)
• fire højder for højskabe
• tre specielle højder til underskabe, som kan bruges til kreativt og anderledes design, fx en bænkeplads mv. 

GENNEMFØRT GODT DESIGN

DÆKPROPPER

Perfektion – selv inde i skabet: De 
5 mm borehuller kan eventuelt 
lukkes med dækpropper i plast. 
Disse er perfekt tilpasset farven 
på den indvendige del af skabet. 

GLASHYLDER

Vores vitrineskabe leveres, som 
standard, med 5 mm glashylder 
for et ensartet og transparent 
udseende. Skabe med sving og 
knæk låger har 6 mm tykke glas
hyl der.

BAGBEKLÆDNING FORSKUDT MOD FRONTEN = INGEN FUGT

HDFplade på 2,8 mm, som er behandlet med beskyttende lakbelægning på 
begge sider. Bagbeklædning er også skruemonteret på skabet i 6 mm dybde. 
Fremspringet af bagbeklædningen sikrer derved en god luftcirkulation mellem 
væggen og skabene, som derfor ikke bliver fugtige.
Fordele: Intet synligt indvendigt mellemrum. Slidstærk og robust, men alligevel 
fleksibel for montøren.

Begge sider er lakerede, hvilket forhindrer fugtabsorption, og dermed giver resi 
stens over for mug.

KONSTRUKTIONSBUNDE/
TRAVERSER 19 MM

Ekstremt robuste konstruktions
bunde og traverser til under og 
højskabe. De øverste traverser til 
underskabe har en hvid kantfarve 
for et ensartet udseende.

DYVLER I HÅRDTTRÆ
8 X 30 MM

Bund, konstruktionsbund og side
paneler limes sammen med dyv
ler i hårdt træ.

FRONTKANT PÅ SKABE/
HYLDER

Skabets forkant og hylder er be
lagt med en tyk PPkantning på 
1,2 mm. Det gør den ekstremt 
modstandsdygtig og slagfast. Den 
bløde afrunding giver et flot look. 

SKABE

FUGT HAR IKKE 
EN CHANCE HER

Kanter på hylder og sidepaneler er forseglet hele vejen rundt for at sikre en ren 
finish og forhindre indtrængen af skidt og snavs.

Yderligere er der ingen synlige og unødvendige modulhuller inde i skabene. Du 
får skabe og låger, hvor der, alene, er boret huller, hvor det er nødvendigt.  Dine 
låger får et flot glat udseende hele vejen igennem.

BÆREVNE PÅ 50 KG PR. M2 
HYLDE

Det passer! Alle hylder (inklusive 
løse hylder) kan klare en belast
ning på op til 50 kg/m².
Det svarer til fx over 80 middags
tallerkener på én hylde.
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BESKYTTELSESPLADE MOD 
RIDSER OG FUGT

Valgfrit : Pladen til vaskeskabe 
og skabe, der udsættes for barske 
forhold, for eksempel kosteskabe, 
forhindrer, at bundhylden bliver 
ridset af støvsugere og andet. Lige
ledes giver den beskyttelse mod 
overskydende fugt fra spande, 
koste eller rengøringsprodukter.

DET ER DET INDVENDIGE, DER TÆLLER!

DET HELE PASSER!

n  Skabsdybde for under  
og højskabe: 561 mm

n  Anvendelig dybde: 522 mm
n  Vedligeholdelsesfrit beslag 

– let at samle!

SIDEDYBDE FÅS OGSÅ  
461 MM PÅ UNDERSKABE

Sidedybden på 461 mm giver 
flek sibilitet, når der skal plan
lægges i smalle rum. Dette er 
uden ekstra betaling ved unikt 
tilpassede skabe.

VANDTÆT MÅTTE – WSMS

Valgfrit: Endnu en beskyttelses
plade til vaskeskabe og afskårne 
hjørnevaskeskabe. Fremstillet af 
skifergrå plast og let at rengøre. 
Velegnet til elementer uden ud
træk foran, med en sidedybde på 
561 mm.

VANDTÆT BUNDPANEL

Som ekstra beskyttelse mod fugt 
kan vaske og badskabe udstyres 
med en vandtæt bundhylde mod et 
tillæg (MPWPB, grå metal).

Der er ingen midterstolpe i vaske
skabe med dobbelt låger.

ROBUSTE METALSTÆNGER

Ovnskabe, vaskeskabe, hjørne
skabe med karruseludtræk og 
1.200 mm brede underskabe er 
usædvanligt robuste på grund 
af integrerede traverser i metal. 
Kogeplade og badskabe med 
en bredde på op over 800 mm 
er også udstyret med en speciel 
forstærket travers i metal.

SKABETS TEKNISKE OG FUNKTIONELLE KVALITET

FULDT UDNYTTET

Skal der udskæres hul til vand
lås i vaske eller badskabe, bliver 
udskæringen dækket til, så det 
afsluttes pænt. Dette gør det 
muligt at udnytte skuffen, uden 
at denne sænkes. Udskæringen i 
skuffen kan tilpasses efter behov.

HJØRNEUNDERSKABE  
DER KAN SKILLES AD

Disse kan skilles ad på stedet 
(viste UEK 90). Det betyder, at 
de kan passere gennem trange 
passager, fx små trappeop
gange og smalle døre.

BESKYTTELSE MOD DAMP 
– TIL OPVASKEMASKINER

Skabe, til integrerede vaskema ski
ner, leveres, som standard, med 
en ekstra dyb dampbeskyttelses
plade.

BESKYTTELSE MOD DAMP 
– TIL OVERSKABE

Her har varmen ikke en chance: 
Der kan vælges en dampbeskyt tel
ses plade til overskabe, der støder 
op til emhætten (DDS/4502).
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STABILITET!

SOKKELENDESTYKKE 
28 MM TILFØJET

En ren fornøjelse for montørerne: 
Ved at tilføje yderligere 28 mm til 
sokkelendestykker, kan montøren 
justere panelet på stedet.

SOKKELADAPTER

n  Sokkelfødder kan justeres uaf
hængigt af hinanden. Dette er 
ideelt til ujævne klinkegulve, 
så skabet altid står lige!

n  Bæreevne: 250 kg pr. 
enhed/4 fødder. Vel egnet til 
brug med granitbordplader.

4 SOKKELHØJDER
– STANDARD

n  Den robuste sokkelkonstruktion, 
med adaptere og fødder, findes i 
standardhøjderne 70, 100, 150 og 
200 mm.

n Justerbart interval: –10 til +20 mm.
n  Andre højder (10 og 20 mm) er 

mulige med adapter.

Se salgshåndbogen, kapitel 3,  MPSO 
(ordrenr. 4187).

Listen, SBPROFIL (ordrenr. 4863) 
skal bestilles separat for at kompen
sere for ujævne gulve med større 
afvigelser. 

På ujævne gulve er præcise juste
ringer af højde og bredde kun mu
ligt på leveringsstedet!

SPALTET SOKKEL AF 
ALUMINIUM

Den spaltede sokkel er ikke kun en 
fantastisk visuel detalje, men den 
tjener også som sokkelventilation, 
når man bruger emhætter med 
invendigt udtræk.

n  Kan planlægges i alle fire  
sokkelhøjder.

n  Tilgængelig i flere forskellige 
farver: 114 Rustfrit stållook, 
058 Sort, 193 Alpinhvid.

FANTASTISK EFFEKT 
– SOKKELBELYSNING

Sådan fremhæves sokler helt per
fekt: med LEDsokkellys, der kan 
monteres individuelt eller med 
Flex LEDfleksibelt lysbånd.

VANDTÆT 
SOKKELPANEL

Vandtætte sokler fås i forskel
lige farver mod et ekstra gebyr. 
De er nyttige overalt, hvor der 
er meget fugt eller damp, og de 
ser også fantastiske ud!

SOKLER 13 MM

Sokler fremstilles af 13 mm 
MDF (= fiberplade med medium 
tæthed) og er direkte belagt med 
melamin. Det gør dem ekstremt 
modstandsdygtige og lette at 
ved ligeholde.

BARE FOR AT VÆRE SIKKER

Fritstående underskabe, feks. ved køkkenøer, skal 
altid være udstyret med sikkerhedsbeslag, KIPPS. 
De fås i to udformninger og skal købes seperat.

SOKLEN

Sokler med fastgjort gulv liste dan
ner en elegant afslutning mellem 
skab og gulv. Dette forhindrer ind
trængen af fugt og snavs i sokkel
området.

Den medfølgende liste kompen
serer for ujævne gulve med afvi
gelser på op til 2 mm.

FLEKSIBEL 
GULVFORSEGLINGSLISTE

SBPROFIL 4863
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PÅLIDELIG KVALITET

SENSYS sikrer let, jævn lukning i 
et usædvanligt stort temperatur
område fra +5 °C til +40 °C samt 
ved en relativ fugtighed på 90 %. 
Med mindst 80.000 testcyklusser 
står SENSYS for pålidelighed og 
lang levetid.

PERFEKT DÆMPNING, FEJLFRIT DESIGN

Brug af SENSYShængsler, som standardudstyr, betyder endnu mere kvalitet 
og perfektion i beslagsteknologi fra Nobiliakøkkener. SENSYShængslet, der 
har vundet flere priser, har integreret dæmpning med Hettich og markerer 
den nyeste generation af hængselsteknologi på markedet. Alle Nobiliakøk
kener har SENSYShængsler, som standard, uden ekstra gebyr. Dette gælder 
ved alle prisklasser. Det er endnu en måde, hvorpå virksomheden tilbyder 
innovativ – og førsteklasses – teknologi, som giver værdi for pengene.

LUKKEKOMFORT 
UDEN PROBLEMER

Lågerne lukker ved blot en let bevæ
gelse med hånden – let og lydløst. 
Den unikke, automatiske selvluk
kende enhed skaber en sikker luk
ning fra en vinkel på 35°.

LYDLØST SYSTEM  
MED DÆMPNING

SENSYShængsler er, som stan
dard, ud styret med den in te gre rede 
SILENT SYSTEMdæmp nings funk
tion. SENSYS lukker altid sikkert 
ved alle låge størrelser og ved 
forskellig vægt.

PRISVINDENDE DESIGN

Diskrete linjer fra start til slut, sik
rer et moderne hængsels design. 
Alle kanter og radier er perfekt 
koordineret med hin anden for et 
harmonisk samlet look. Dæmp
ning med Silent System er lige 
så usynligt som hængslets fri gø
rel ses tap.

NEMME AT MONTERE

Samles eller adskilles hurtigt og 
nemt uden værktøj ved at trykke 
let med fingeren på den skjulte 
frigørelsestap. Derefter frigøres 
hængslet i én jævn, ergonomisk 
bevægelse fra frigørelsestappen 
og hængselsarmen.

SENSYS vidvinkelhængsel blev udmærket 
med “Red Dot Design Award 2014” samt  
“iF Design Award 2014” for sit fremra
gende design.

'PUSHTOOPEN' SYSTEM

Til de grebsfrie køkkener kan side
hængte låger også, valgfrit, udsty
res med 'pushtoopen' systemet. 
Systemet kan efter monteres når 
som helst.

STØDPUDER PÅ LÅGERNE 

Alle fronter er, som standard, dæm
pet med 2 mm tykke plaststoppere 
indvendigt på lågen.

85° ÅBNINGSBEGRÆNSER

Åbningsbegrænseren på 95° og 
110° hængsler garanterer sik
kerhed, når du planlægger hjør
neløsninger, overskabstilbehør og 
glaslåger ved siden af emhætten. 
Den begrænsede vinkel forhindrer 
også kontakt mellem greb på hjør
neskabe.

110° HÆNGSEL TIL 
SIDEHÆNGTE LÅGER

Sidehængte låger er, som standard, 
altid udstyret med 110° hængs
ler med integreret dæmpnings
funktion. Den store åbningsvinkel 
giver nem adgang, så du kan nå 
helt ind i de bagerste hjørner.

HÆNGSLER | SIDEHÆNGTE LÅGER

165° VIDVINKELHÆNGSEL

Hjørneunderskabe, hjørneoverskabe 
og skabe med indvendige udtræk, 
er fra fabrikken udstyret med 165° 
vidvinkelhængsler. Åbningsbegræn
ser (justerbar til 90°/135°) leveres 
som standardudstyr.
Design ved siden af lodrette side
beklædninger er muligt, undtagen 
ved siden af ekstra dybe eller frem
trukne skabe.

PERFEKT JUSTERING

SENSYShængsler er tredi men
sio nelt ju sterbare. SENSYS giver 
således altid en perfekt overgang 
i køkkenet. – selv på tykke låger 
med små radier.

95° HÆNGSEL TIL DIAGONALE 
HJØRNEOVERSKABE

95° hængsler bruges til diago
nale hjørneoverskabe. Den be
græn sede åbningsvinkel sikrer, at 
lågen ikke karambolerer med gre
bet på lågen ved siden af.
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BÆREEVNE

LIGE LINJER

Når fronten på skuffen skal ju
steres er justeringselementer nemt 
tilgængelige og letforståelige, da 
side og højdejustering er vist med 
symboler.

ENESTÅENDE JÆVN 
LØBENDE BETJENING

Skufferammen kører usædvanligt 
jævnt. Åbnings og lukkestøj er 
nærmest ikkeeksisterende. Den 
synkrone skinneføring garanterer 
en helt jævn og problemfri bevæ
gelse af skufferne.

KVALITET BLIVER EN OPLEVELSE

RAMME I METAL OG STÅL

Profi+ skuffesystemet har en stål
ramme af ekstremt høj kvalitet, 
der giver et smukt, moderne og tid
løst look. Rammen har en robust 
dobbelt belagt sølvfinish. Det mat
chende bundpanel er 16 mm tykt. 

SKINNER MED 
PRISMEPRINCIP

Skufferne går hånd i hånd med 
fysikkens prismeprincip. Prisme
princippet garanterer en høj kva
litet i skuffernes bevægelse og 
sikrer høj stabilitet og minimerer 
risikoen for at skufferne begynder 
at hænge.

ENKEL MONTERING OG 
JUSTERING

Fronten kan samles og fjernes 
uden værktøj og i en enkelt bevæ
gelse klikkes fronten på. Et "klik" 
bekræfter, at skuffefronten er sat 
på plads.

ÅBNINGSFUNKTION 
MED SENSOR

Elektromekaniske – eller sensor
drevne systemer, letter åbningen 
af udtræk. For eksempel er en let 
berøring med knæet på skuffen, 
til affaldssortering, tilstrækkelig til 
at åbne skuffen. Derfor er det ikke 
nødvendigt at røre ved skuffen, 
mens hænderne er fulde eller hvis 
hænderne er beskidte.

Nobilias Profi+ skuffesystem repræsenterer et innovativt produkthøjdepunkt af 
højeste kaliber, som sætter standarden på køkkenmarkedet. Det prisvindende Profi+ 
system imponerer på grund af dets fremragende bevægelseskomfort, den ekstra
ordinære stabilitet, det overlegne kvalitetsdesign og den ekstra opbevaringsplads. 
Desuden får Profi+ point for enkel montering og praktisk justering. Nobilia passer 
til alle køkkenrum med dette innovative skuffesystem som standardudstyr.

INNOVATIVT 
DÆMPNINGSSYSTEM

Super komfort med lydløs luk
ning. Det nyudviklede stan
dard dæmpningssystem, sikrer 
en jævn lukkebevægelse hver 
gang. Til allersidst, ved luk
ning, bremses bevægelsen i en 
slags slow motion, og skuffen 
lukkes lydløst.

LET AT RENGØRE

Skufferne er meget lette at rengøre 
på grund af de integrerede soft-
edge kanter.

SKUFFER

DESIGN I HØJ KVALITET

Profi+rammens form signalerer 
kvalitet, holdbarhed og bemær
kelsesværdig stabilitet. Skabene er 
udstyret med en afrundet kantliste 
som standard.

Den adaptive dæmpning er ef
fektiv til både tomme såvel som 
fuldt belastede skuffer. Skuffen 
åbnes nærmest ubesværet, for 
behagelig og enkel brug – selv 
med grebsfrie låger.

Lukkede sidepaneler fås i stål 
eller glassider som vist nedenfor 
mod et lille ekstragebyr. For ind
vendige skuffer med stål eller 
glassider leveres frontpanelet som 
standard i et glasdesign.

HÅNDVÆRK I HØJ KVALITET

Profi+ inspirerer med sin høje 
håndværksmæssige kvalitet. For
bindelserne mellem frontpanel, 
bagbeklædning og ramme, samt 
forbindelsen mellem skuffe og 
skinner, er stabile og sikre.

SAMLES UDEN VÆRKTØJ

Profi+ skufferne er meget mon
teringsvenlige, da skufferne let 
sættes i og tages ud – uden brug 
af værktøj. Dette letter rengøring 
eller omrokering til andet skab.

i mm  270  400  500
>/= 600   30 kg  30 kg  30 kg 
800900   30 kg  40 kg  45 kg 
1.000   30 kg  40 kg  55 kg 
1.200  30 kg  40 kg  65 kg 

Bredde  Udtræk dybde i mm
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POLYMERT PMMA-LAG

PP-KANTER

POLYMERT MODTRÆK

MDF

HVILKEN TYPE TRÆ ER MIT KØKKEN LAVET AF?

LÅGER I LAK OG LAMINAT

n  Lakeret PETfilm.
n  Højglans eller softmatversion.
n  Glat låge, der er uden 

sammenføjning er lodret.
n  I den indrammede version:  

afrundet på alle sider og uden sam
menføjninger.

n  Flot alternativ til ægte låger i lak.
n  Enestående værdi for pengene.

LÅGER BELAGT DIREKTE 
MED MELAMIN

n  Optimalt til køkkenelementer.
n  Ekstremt modstandsdygtig.
n  Overflader kan indeholde naturtro 

strukturer, der fremhæver det flotte 
trælook.

n  Let at vedligeholde.
n  Overkommelig pris.

n  Overskabe med vitinelåger, 
hylde og design skabe, jalousi-
skabe, leveres alle med begge 
sider i den valgte skabsdekora
tion (både ind og udvendigt) 
uden tillægsgebyr. Det elimi
nerer behovet for at specificere, 
hvilken side der skal være 
synlig.

n  Der er intet tillæg for udvendige 
dekorationer. Det gør skabene 
nemme at omrokere efter behov.

n  Oplysninger om pleje af skab 
og fronter kan findes på:  
www.Nobilia.de/en/services/
instructionmanuals

DEKORATION AF SKABE – 
RENLIGHED FØRST

n  Indvendig farve af skab:  
standard = hvid.

n  Lyst indre, godt overblik,  
alt er lettere at finde.

n  Farven hvid forbindes med hygiejne, 
renlighed og sundhed.

n  Udvendig farve på skab:  
15 trendy korpusfarver.

LÅGER MED LAK

n  Smukt, rent materiale.
n  Slidstærkt, nemt at rengøre.
n  Fronter i matlak og højglanslak, 

med kanter uden overgange.
n  Låger i ultrahøjglans, som er med 

PPkantning på alle sider.
n  Matlak med let struktur, for bedre 

modstand mod ridser.

LÅGER/FRONTER

LÅGER MED FOLIE

n  Mulighed for afrunding, med  
kanter uden overgange.

n  Ekstremt modstandsdygtig.
n  Også ideel som en indrammet 

låge, siden er uden sammenføj
ninger.

n  Et flot alternativ til massivttræ 
eller lak.

n  Enestående værdi for pengene.

KVALITET I 
ALLE PRISGRUPPER

Kvalitetsmaterialer og avancerede 
behandlingsteknologier, karakte
riserer hele spektret af Nobilia 
låger og skabe. Her viser vi dig 
egenskaber og fordele ved de 
valgte materialer.

LÅGER I MASSIV TRÆ

n  Indrammet låge i massivtræ 
med fyldninger i finér, la
keret.

n  Panel lavet af massivt træ, 
lakeret.

n  På grund af lakbelægningen 
er overfladen slidstærk og let 
at rengøre.

LÅGER I LAMINAT

n  Ekstremt modstandsdygtig.
n  Overfladen er flerlags og der

for tykkere end melaminlågen.
n  Mere solide end melamin

lågerne.
n  Let at vedligeholde.

LÅGER I LAK OG LAMINAT 
M. SÆRLIG BELÆGNING

n  Ultramat med PPkantning på 
alle sider.

n  Ekstremt modstandsdygtig.
n  Enestående plejeegenskaber 

takket være innovativ anti
fingeraftryksbelægning.

n  Slidstærkt og stærkt tværbun
det funktionelt lag.
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VORES BORDPLADER ER HÅRDFØRE!

NKANT

Panelet er lamineret omkring de 
af rundede frontkanter. Siderne 
kan afsluttes med 1,5 mm tyk kant
bånd eller indskudt Nkant (mod et 
tillægsgebyr). For optimal beskyt
telse mod fugt forsegles Nkanten 
over overgangen til bundfladen.

KANTBÅND

Kantbåndne er 1,5 mm tykke.PP
plastkantbånd fås til alle bordpla
der, i samme farve som bordpalden, 
eller i en COLOR CONCEPTfarve. 
PPkantbåndene limes med vand
tæt PURklæbemiddel.

GODT BESKYTTET MOD FUGT OG 
VARME!

Undersiden af bordpladen er belagt med vandafvisende, harpiksimprægneret papir 
og har en beskyttelsesforsegling mod fugt langs bagkanten. Den kan tåle varme 
op til 180°C med tør varme og op til 100°C med fugtig varme (DIN 68930). Ikke 
desto mindre skal varme gryder og pander altid placeres på en bordskåner. Der skal 
altid bruges skærebræt til udskæring eller hakning af madvarer.
For at forsegle udskæringer til vask og kogeplade medfølger tætningstape automa
tisk, uden merpris. Alle bordplader leveres også med 9 m tætningstape til at tætne 
udskæringer i bordplade samt til isolering af bordpladen over opvaskemaskiner.

PPkantbånd gør det muligt at 
personliggøre overflader på bord
plader, borde, spisepladser, diske 
og bardiske. 

Nobiliabordplader er kendetegnet ved deres enestående funktionalitet!
n  Underlaget på de 38 mm tykke bordplader er 3lags spånplade af høj kvalitet.
n  De er belagt med slidstærke laminatpaneler af plast (HPLhøjtrykslaminat og CPL

overflader).
n Parallelt skårne kanter er forsynet med kantbånd.
n  Anvendelig dybde: Standard 600 mm op til maks. 1.170 mm, 1.200 mm for N

kant 
n  Fortykkede limede samlinger sikres med vandtæt D3lim (PVAC – polyvinylacetatlim). 

OVERFLADEN: 
MEGET HÅRDFØR!

Overfladen på bordplader er yderst mod
standsdygtige over for ridser og slid i overens
stemmelse med DINstandard 68930. 
Det er for at sikre, at bordpladerne kan 
modstå det slid, der er forbundet med daglig 
brug.

BORDPLADER | DESIGNS

BORDPLADE 
SLIM LINE 16 MM

Slim Linebordplader har en lami
natbelægning af høj kvalitet, på 
begge sider.

Større praktisk anvendelighed på 
grund af HPL og CPLoverflader. 

Kantbånd hele vejen rundt, i tyk
kelse 1,2 mm.

LODRETTE DESIGNELEMENTER: 87 MULIGE VARIATIONER 
4 TYKKELSER OG 9 UDFØRELSESGRUPPER

Nobilia's lodrette designelementer fås i 87 mulige variationer og i bredder på 16 
mm, 25 mm og 50 mm. 

Hvilken løsning der kan vælges, bestemmes af hvilket design der er tilgængeligt 
indenfor: designelementer, væghylder, tophylder, sokler og gesimshylder/pynte
lister. For detaljer henvises til kapitel 02 med designoversigter, i salgsbogen.

Gulvlisten til lodrette designelementer fås i 2 farver: 014 rustfrit stållook og 010 sort.

DESIGNPLADE 100 MM

Det er let at lave løsninger til små spiseområder og diske med 100 mm tykke de
signplader. De er belagt med laminat på begge sider og er kantede med polymer 
hele vejen rundt.

Maksimal dybde: 1.200 mm, maksimal længde: 1.800 mm.

50% af designpladen skal hvile på underlaget. Desværre er det ikke muligt mon
tere eller benytte indbyggede kogeplader eller vaske i 100 mm designplader.



1918

7068 69 71
Vores Xtrabordplader imponerer med deres meget markante 3Doverfladetekstur, 
hvilket skaber et autentisk look af natursten eller massivt træ. Matchende lodrette 
sidebeklædninger og nichebeklædning tilser ønsket om et fuldendt design.

Xtrabordplader handler om mere end æstetik. Xtrabordpladen er patentbeskyttet 
og er blevet tildelt prisen "Kitchen innovation of the year 2018"

INNOVATIV MULTILAGS 
KONSTRUKTION

Det innovative funktionelle lag 
forhindrer, at vand trænger ind i 
bordpladen ovenfra og forhindrer 
således også indtrængning af 
fugt. Bordpladen er endnu mere  
vandafvisende end almindelige 
bordplader.

Xtrabordplader er kendetegnet ved en speciel 3Doverflade, der ligner natursten 
eller massivt træ. 3Doverfladen opnås med et ekstremt tykt laminat (1,2 mm i 
stedet for 0,8 mm). Xtrabordplader kan dermed opnå usædvanligt autentiske 
gengivelser med alle fordelene ved en almindelig HPLbordplade.
De kan tilpasses på stedet og er væsentligt lettere i vægt samt meget mindre 
belastende for tegnebogen end ægte natursten.
For yderligere information henvises til kapitel 2 i salgsbogen.

3DOVERFLADE

FUNKTIONELT LAG 9,4 MM

STABILISERENDE LAG

SPÅNPLADEKERNE 28,0 MM

XTRA LAMINAT 1,2 MM

XTRA – BORDPLADEN TIL EKSTRA SLITAGE!

XTRA – HOLDBAR OG 
HÅRDFØR

Det innovative slidlag sikrer bord
pladens enestående robusthed. På 
den måde er Xtrabordplader, i 38 
mm tykkelse, især velegnede til at 
imødekomme kravene ved de dag
lige udfordringer med slitage i et 
køkken.

XTRABORDPLADENS 
MULIGHEDER

n  Kan fås i 4 designs.
n  Maksimal længde: 4.000 mm.
n  Xtradesigns fås i 38 mm tykke bordplader som 16 mm Slim Line bordplade og som 100 mm 

tykt designbordplade.
n  Xtradesigns fås også som designelementer i tykkelsene 10mm, 16 mm, 25 mm og 50 mm.
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HØJDE

Bordplade 38 mm

Sokkelhøjder

4 HØJDER FOR
UNDERSKABE

Slim Line 16 mm

Maxihøjde 864 mm
XLhøjde 792 mm
Standardhøjde 720 mm

Minihøjde 576 mm

73

360
720

864

720

1402

2160

Alle målinger er i mm.

De forskellige højder giver mulighed for en perfekt 
kombination af personlige krav til organisering, op
bevaringsplads, ergonomi og design.
Det er designorienteret køkkenplanlægning. Dette 
bliver kombineret med den respektive optimale højde 
til de vigtigste opgaver, der udgør den daglige rutine 
i køkkenet – både teknisk og ergonomisk perfekt!

Vores sortiment sikrer designorienteret køkkenplan
lægning, som kombineres med den rigtige arbejds
høj de ved at tilbyde i alt 32 forskellige højder. Disse 
32 forskellige arbejdshøjder opnås gennem en kom
bination af fire underskabshøjder, fire sokkelhøjder 
og to bordpladehøjder, som perfekt imødekommer 
de ergonomiske behov hos nutidens køkkenbrugere 
til de forskellige aktivitetszoner i køkkenet. De giver 
den rigtige højde til hver enkelte opgave.

32 ARBEJDSHØJDER

VOLUME

FREMSTILLET TIL AT MÅLE KØKKENER

2 HØJDER FOR 
BORDPLADER 
(+12MM KVARTSSTEN).

4 HØJDER FOR 
SOKLER

3 HØJDER FOR 
OVERSKABE

4 HØJDER FOR 
DESIGNSKABE

5 HØJDER FOR 
HØJSKABE

SYSTEMMODULER
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2.069 mm

HS1 XL

 
2.160 mm

HS03

Hvilket frontdesign er min favorit, og hvilken arbejdshøjde er bedst for mig for at udføre alle køkkenaktiviteter med en afslappet 
og normal holdning? Denne sammenligning viser dig alle de forskellige frontdesigns i de forskellige enhedssystemer samt de 
forskellige aktivitetshøjder.

Vælg mellem skabe i standardhøjde 720 mm, XLhøjde 792 mm og Maxihøjde 864 mm.
Arbejdshøjderne kan indstilles individuelt ved at kombinere med 4 forskellige sokkelhøjder til alle systemer (70, 100, 150, 200 
mm) og 3 bordpladehøjder på 12, 16 og 38 mm.

De enkelte systemer tildeles forskellige skuffe og udtrækshøjder afhængigt af deres frontdesign. Alle skuffer er baseret på det 
klassiske 5fasede modul og det moderne 4fasede modul. XLhøjden leveres med en kombination af 2 udtrækshøjder. Maxihøjden 
er valgfrit tilgængelig med 5faset eller 4faset modul.

SYSTEMHØJDE 
– STANDARD: 720 MM

Standardhøjden på underskabe er 720 mm. Der er to forskel
lige frontdesign til rådighed for planlægning i denne højde. Med 
et 5faset modul opdeles standardhøjden i maksimalt fem 141 
mm høje skuffer. Dette arrangement er førstevalget til klassisk 
frontdesign. Derefter er det 4fasede modul tilgængelig med 
maksimalt fire 177 mm høje skuffer. Dette frontdesign anvendes 
hovedsageligt, hvor der er moderne og markant internationale 
linjer i køkkenet. 
Bordpladehøjder: 806 til 958 mm, kropshøjde: fra 150 cm.

SYSTEMHØJDE 
– XL: 792 MM

Den nye generation af køkkener, i XLmodultet, smelter smukt sam
men med optimal opbevaringsplads, en højere aktivitetszone og et 
afbalanceret, æstetisk frontdesign. 

Skabshøjden er 792 mm og giver således ca. 10 procent mere 
opbevaringsplads end standardhøjden. 

Bordpladehøjder: 878 til 1.030 mm, kropshøjde: fra 175 cm.

SYSTEMHØJDE 
– MAXI: 864 MM

Maxihøjden er baseret på underskabe i standardhøjde plus en 
skuffe. Derfor kombineres denne højde godt med standardhøjden.

Med en samlet skabshøjde på 864 mm er Maxihøjden perfekt til at 
hæve aktivitetszoner og individuelt tilpasse disse. 
Ved krav om maksimal opbevaringsplads eller særligt høje brugere 
kan hele køkkener planlægges i Maxihøjde. 

Bordpladehøjder: 950 til 1.102 mm, kropshøjde fra 180 cm.

SYSTEMHØJDER OG FRONTDESIGN

STANDARDHØJDE: 720 MM, MED GREB
5FASET MODUL 

XLHØJDE: 792 MM, MED GREB
MAXIHØJDE: 864 MM, MED GREB
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720 mm
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højde

 
792 mm

XL
højde

 
792 mm

XL
højde

 
1.485 mm
Højskab

højde

 
2.069 mm

HS1 XL

XL ER PRAKTISK TIL BRUGERE I ALLE HØJDER

XL skabe giver 10 procent mere opbevaringsplads – mens det kun ændrer 
arbejdshøjden minimalt. XLskabene er således ikke kun (men også) ideel til 
højere mennesker. 
Ved XL skabe kan man simpelthen bruge meget af sokkelpladsen. 

Det er, som om opbevaringspladsen er blevet udvidet til soklen, mens aktivi
tetshøjden forbliver næsten uændret.

EFFEKTIV ORGANISERING AF OPBEVARINGSPLADS

Evolutionen og kendskab til optimal ernæring gør at vi bliver højere. På samme 
tid bliver boligerne mindre – især i byerne. Af den grund er mange købere meget 
opmærksomme på effektiv opbevaringsplads og ergonomi, når de planlægger 
deres nye køkken. Forresten kan opbevaring i underskabe organiseres særligt ef
fektivt: Ingen anden enhedskategori har et så omfattende udvalg, af funktionelle 
beslag og indvendige organiseringsmuligheder, som her. Det giver dermed nogle 
væsentlige funktionelle fordele.

Beslutningen om at købe et helt nyt køkken er baseret på mange forskellige faktorer. Et personligt køkkendesign skal tage hensyn 
til mange ting, hvis det skal tilpasses perfekt til dine kunders behov.

Med hensyn til mere komfort, ergonomi og planlægningsmuligheder, så tilbyd dine kunder de bedst mulige designløsninger med 
den nye XLhøjde.

Den nye XLhøjde i underskabe giver 10 procent mere opbevaringsplads end standardhøjden, og dermed endnu flere muligheder 
for at rumme køkkenredskaber og madvarer.

Det gavner også brugeren, fordi der opstår en perfekt syntese mellem ønsket om ergonomi og behovet for opbevaring.

STANDARDHØJDE | XLHØJDE XL – DEN NYE GENERATION AF KØKKENER

ÉN FOR ALLE

n  Den nye XLhøjde er fuldstændigt integreret i vores køkkensystem som en 
ekstra systemhøjde. Der er ikke behov for en separat produktliste til plan
lægning og bestilling.

n  For at gøre organiseringen så let som muligt har vi brugt en mørkegrå 
farve til XLkapitelfaner.

n  Forkortelserne er lette at huske:   
Føj blot et X til den eksisterende forkortelse:  
XL Underskabe U*X, XL Kogesektionskab HU*X,  
XL Kogepladeskabe K*X, XL Højskabe, 1.584 mm høj H*X,  
XL Højskabe, 2.069 mm høj H*1X.

DEN PERFEKTE SKUFFEHØJDE

Den 141 mm høje skuffe giver plads nok til opbevaring af køkkenredskaber som 
fylder meget. Selv suppeøsen vil finde sig til rette her. Det vigtigste køkkenudstyr 
er let tilgængeligt på alle tidspunkter, hvor du har mest brug for dem, nemlig i 
nærheden af kogepladen.

ERGONOMISK PERFEKTION

Med hensyn til optimering af pladsen, såvel som arbejdshøjder, er XL
underskabets højde den ideelle størrelse mellem standardhøjden og Maxi
højden i vores omfattende køkkensystem. XLhøjskabe og XLmedioskabe 
kan kombineres med XLunderskabe med henblik på at bevare den ens
artede linje i køkkenet.

Alle tre underskabshøjder – standard, XL og Maxi – kan tilpasses de indi
viduelle ergonomiske krav fra køkkenbrugere ved at kombinere med fire 
forskellige sokkelhøjder og to bordpladetykkelser. Vi har også en Mini
højde til rådighed til at sænke individuelle aktivitetsområder.
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ERGONOMISK KORREKT KØKKENDESIGN

Det er højden op til albuen, som er afgørende for, hvilken højde dit skab skal have.

Med en moderne måleenhed som AMK Ergonometeret kan den ergonomisk korrekte arbejdshøjde be
stemmes nøjagtigt og hurtigt.

VASK I MAXIHØJDE

Ved vasken er den aktive overflade faktisk bunden af vasken.  
Derfor skal den planlægges i en højde over den normale arbejds
højde. Optimalt, bør vaskens bund befinde sig 100 til 150 mm 
under albuehøjden. Det letter trykket på bruskskiverne i ryggen.

PERFEKT ERGONOMI

Et ergonomisk godt planlagt køkken imødekommer altid personlige behov. Det er den perfekte tilpasning 
af køkkenarkitekturen og køkkenorganisering til den individuelle person og dennes arbejdsgange. Her er 
der flere punkter, der skal tages højde for:

n  Den ergonomisk korrekte arbejdshøjde, for de individuelle opgaver i køkkenet, er vigtig for at sikre 
sunde og afslappede køkkenaktiviteter. 

n  For at fjerne belastningen af rygsøjlen er det også vigtigt at skifte positioner. Dette betyder, foruden 
stående arbejdsområder, at der også bør indbygges et siddeområde til forberedelse.

n  Elektriske apparater skal planlægges ved højder, der er komfortable både mht. til synlig tilgængelig
hed og adgang.

n  Planlæg at inkludere underskabe med fuldt udtræk, da disse tilbyder masser af overskuelig og vel
organiseret opbevaringsplads, der er let tilgængelig.

n  Elektrisk åbningssystem på underskabe giver ekstra komfort.
n  Overskabe med klap, knæk, eller svinglåger gør åbning og lukning lettere og giver også fornemmel

sen af, at der er højere til loftet. 
n  For vinkelkøkkener foretrækkes det at planlægge hjørneskabe med henblik på optimal udnyttelse af 

opbevaringsplads.
n  God belysning er uundværlig i køkkenet. Uanset om det er i en niche med godt dedikeret lys til opga

ver eller i under og overskabe eller ved spisepladsen.

FORBEREDELSE  
VED STANDARDHØJDE

Standardhøjden på 720 mm, som bruges på billedet, er kun bereg
net til arbejdsområdet til forberedelse af madlavningen. Afhæn
gig af sokkelhøjden, svarer denne arbejdshøjde til den normale 
holdning hos personer, i gennemsnitshøjde, mens de forbereder 
madlavningen.

KOGEZONE VED MINIHØJDE

Den faktiske arbejdshøjde til madlavning er den øverste kant af 
en gennemsnitlig grydes højde, der står på kogepladen. Optimalt 
skal skabet i minihøjde befinde sig ca. 250 mm under albuehøjde. 
Det gør madlavning mere afslappet, da belastningen fjernes fra 
skuldre og arme.

– Ergonomi betyder, at køkkenet skal designes på en måde, så man undgår unødig belastning af kroppen, når man bruger køkkenet.
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HÆVEDE HÅRDE 
HVIDEVARER

Hårde hvidevarer, i brugervenlige 
højder, gør indsætning og udtag
ning ekstremt praktisk og sikrer, 
at køkkenaktiviteter mindsker be
lastningen af ryggen og forebyg
ger dermed rygproblemer.

Foruden ovne, dampkogere, op
vaskemaskiner eller køleskabe 
kan endda mikrobølgeovne og 
kaffemaskiner også integreres i 
ergonomiske korrekte højder. 

Dermed udnyttes al den værdi
fulde arbejdsplads på bordpla
den, og der er garanti for en mere 
afslappet daglig køkkenrutine 
med alle dens forskellige aktivi
teter.

APOTEKERSKAB

Udtræksskab med soft close gør, 
at lågen lukker stille og roligt. Alt 
er tydeligt organiseret og kan nås 
fra begge sider. Kurvenes højde 
kan justeres, og de kan udstyres 
med glassider, efter ønske.

Det viste Uformede køkken er planlagt, så der kun er korte gåafstande ved normal 
daglig brug af køkkenet. Dette demonsteres ved, at kogesektion, vask og arbejds
sektion er placeret tæt på hinanden.

Her introducerer vi dig for ergonomi med adskillige fornuftige funktioner og de
taljer i et rum på kun 16 m².

PERFEKT ERGONOMI

FRIHØJDE

Overskabe med klap, knæk, eller 
svinglåger giver en god oversigt 
over skabets indhold, som er frit 
tilgængeligt, da ingen åbne låger 
er i vejen.

De nyeste emhætter garanterer 
også optimal frihøjde, selv for 
høje mennesker, på grund af den 
skrå udtræksflade på hætten.

TRAPPESTIGE

En trappestige er uundværlig, 
når du vil nå de øverste rum i 
højskabe og i medioskabe. En 
sammenfoldet trappestige kan 
gemmes væk i en skuffe i bunden 
af skabet.

ÅBNINGSFUNKTION 
– LIBERO

Med det sensordrevne system, Libero, 
til affaldssorteringsssystemerne: 
SeparatoK, SeparatoM, Cargo frame 
og Syncro, kan det forreste udtræk 
åbnes uden problemer, med et sim
pelt tryk med foden via en sensor i 
soklen. Det integrerede lys kan dæm
pes eller slukkes, og lysintensiteten 
kan justeres.

JALOUSISKAB 
MED TRIPLE STIKDÅSE

Der er adgang til strøm, lige dér, 
hvor du har brug for det.
Jalousiskabet fås med en inte
greret triple stikdåse, så der kan 
opbevares små køkkenapparater i 
skabet, som kan bruges på stedet. 
For at se en oversigt over tilgæn
gelige stik henvises til listen over 
tilbehør i kapitel 2, i salgsbogen.

ÅBNINGSFUNKTION 
– SENSOMATIC

Det elektromekaniske system, 
Sensomatic, til skabe med udtræk, 
virker ved et let tryk på lågen. 
Herved åbnes udtræksskabene 
ved hjælp af en elektromekanisk 
funktion, på bagsiden af skabet, 
hvilket gør åbning meget lettere.

SKABE MED UDTRÆK

Skabe med udtræk tilbyder bekvem
melighed ved at være let tilgængelige, 
giver optimal brug af opbevarings
plads og giver justerbare organise
ringsmuligheder. Du slipper for at stå 
foroverbøjet, som man gør ved skabe 
med sidehængte låger. 

Særlige skuffer med udtræk kan 
ses på de følgende sider.
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TILBEHØR TIL SKUFFER 

BESTIKBAKKER

Et stort udvalg af bestikbakker, 
lavet i enten plast eller træ, giver 
den allerbedste organisering af 
skuffer. Bakkerne passer til alle 
skuffebredder, lige fra 300 mm 
til 1.200 mm hvor der er en side
dybde på 561mm. 
Flere bestikbakker fås til en side
dybde på 461 mm.

FULDT UDTRÆK/ 
UNIVERSEL INDSATS

n  Lavet af bøg, eg, sort ask og antra
citfarvet plast eller med alumini
umsprofiler.

n  Indsatserne i massivt træ, skille
vægge eller opdelere af aluminium 
eller plast, kan let justeres og til
passes efter behov.

n  Enhedsbredder: 600, 800, 900,  
1.000 og 1.200 mm. 

n  Bæreevne ved fuldt udtræk

Alsidige opdelingssystemer til skuffer og andet udtræk giver struk
tureret opbevaring til alt, hvad du vil opbevare i køkkenet. Fra 
bestik, husholdningsfilm og krydderier til bageplader og endda 
hele øl eller sodavandskasser. Lav et alsidigt design i hårdfør 
plast, der er let at vedligeholde, et design i elegant massivt træ 
eller en kombination af begge dele. Der kan designes faste eller 
justerbare opdelingsmuligheder – den perfekte løsning til ethvert 
behov!

SKRIDSIKKER 
MÅTTE

Passer til skuffer med 
en sidedybde på 561 
mm. Fås i alle skuff e
bred der fra 300 mm til 
1.200 mm.

Bredde   Udtræksdybde i mm
i mm  270  400  500
>/= 600   30 kg  30 kg  30 kg
800900   30 kg  40 kg  45 kg
1.000   30 kg  40 kg  55 kg
1.200  30 kg  40 kg  65 kg
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ORDEN I TINGENE!

FULDT UDTRÆK 150 MM/200 MM 
– TIL BL.A. KOLONIALVARER

I et smalt rum, på kun 150 mm, fx 
ved siden af komfuret eller kogezo
nen, er der alt hvad du har brug 
for. Perfekt til opbevaring af olie og 
eddike eller krydderier. 

n  Bæreevnen pr. hylde er 6 kg.

FULDT UDTRÆK 150 MM 
– BAGEPLADER MV.

Endelig en smart løsning til opbevaring 
af store bageplader og riste. Med denne 
løsning tages den ønskede plade let 
frem – uden at andre plader skal ud af 
skabet.

FULDT UDTRÆK 300 MM 
– INTERNT UDTRÆK

En interessant løsning, der ikke bryder 
med linjerne i dit køkken; Det ligner en 
låge, men giver geniale og ergonomiske 
korrekte muligheder for organisering.

n  Bæreevne pr. hylde 30 kg.

FULDT UDTRÆK 150 MM/200 MM 
– STANG TIL VISKESTYKKER

Kun 150 mm/200 MM bred, men meget 
praktisk: Underskabsudtræk med kurv og 
todelt viskestykkeholder. Som et alterna
tiv er det også muligt at få et skab med 
sidehængt låge og tredelt viskestykke
holder eller en åben reol.

FULDT UDTRÆK 300 MM 
– AFFALDSSORTERING

Udtræksenhed, med låg, til af
falds sorte ring – konstrueret til 40 
liters affalds poser.

På grund af det smalle design, på 
kun 300 mm, kan udtræks skabet 
integreres nærmest overalt.

TILBEHØR TIL UNDERSKABE

SKABSUDTRÆK JUNIOR 
300 MM UBOXX

SKABSUDTRÆK JUNIOR 
300 MM

Med sin bredde på 300 mm kræver 
Junior skabsudtrækket ikke megen 
plads og tilbyder en høj grad af 
komfort med adgang til opbe varede 
genstande, fra begge sider. Her 
vises varianten med opdelingssy
stemet, UBOXX, med en justerbar 
inddeling til knive og skærebrætter.

Underskab med Junior skabs
udtræk, 2 hængende kurve med 
træbund og metalskinne. Denne 
er justerbar.
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EKSTRA LUKSUS TIL SKUFFER OG SKABE

UNIVERSALSNITTER

Udvalget af tilbehør byder på en 
elektrisk universalsnitter til skuffe
bredder fra 500 mm. 

Den universelle snitter kan blot 
foldes væk i skuffen for at spare 
plads.

SKAB I 
ZFORM

Det Zformede skab er ideelt til en 
æstetisk blød afslutning af skabs
rækken eller for bedre adgang 
til tilstødende låger. For ej at 
glemme, at den perfekte Zform  
skaber et flot og stilrent look.

FOLDBAR TRAPPESTIGE

Den foldbare trappestige, af 
aluminium, kan let opbevares i 
en skuffe, et andet udtræk eller 
hænges på en integreret uni
versalholder. Til montering i un
derskabe og højskabe.

For køkkener med forskellige plantegninger, lige fra det lille til det meget store, 
hjælper Nobiliakøkkensystemet dig med at finde de rigtige løsninger til effektiv 
planlægning af dit køkken. Det kan fx være optimering af opbevaringsplads med 
sokkelskuffen, ekstra indvendige skuffer, det skjulte udtræksbord i underskabet 
eller den Zformede løsning til afslutningsskabe, når pladsen begynder at blive 
trang i køkkenet.

ÅBEN KØLEKABET 
UDEN BRUG AF GREB

Det elektromekaniske åbningssy
stem, EASYS, muliggør åbning af 
køleskabet med et let tryk – også 
i grebsfrie køkkener. Lågen åbnes 
på klem, så den nemt kan åbnes 
helt med hånden. Hvis lågen ikke 
åbnes helt, lukker den bare igen 
af sig selv, efter et kort øjeblik.

OPEN SPACE  
UNIVERSALBAKKE UOOS

Fleksibilitet ned til mindste de
talje: Open Space tilbyder ele
menter af høj kvalitet til ethvert 
behov. Træbakkerne af massiv eg 
holdes på plads på den blødt fo
rede måtte. Højde 51 mm, passer 
til skuffedybde på 500 mm.

SÆRDELES VELEGNET TIL DAGLIG BRUG

SOKKELSKUFFE

Den enormt praktiske sokkel
skuffe udnytter det "tomme rum" 
under soklen, hvorfor man opnår 
mere opbevaringsplads.
Den fås i bredderne 400, 450, 
500, 600, 800, 900, 1000 mm 
og 1.200 mm.

INDVENDIGE SKUFFER

Ekstra indvendige skuffer kan 
planlægges til frontudtræk og 
til skabe med sidehængte låger. 
Den indvendige skuffe bag front
udtræk åbnes automatisk ved 
hjælp af en lås, så skuffe og låge 
åbnes samtidig. 

Mange skabe er allerede, fra fa
brikken, udstyret med indvendige 
skuffer som standard. De kan 
også eftermonteres på et senere 
tidspunkt.

UDTRÆKSBORD

Underskabe med udtræksbord er 
en pladsbesparende løsning, der 
er ideel til små køkkener. 
n  Tilgængelige bredder:  

500, 600 og 900 mm.
n  Bordhøjder (med sokkelhøjde 

150 mm): 685 mm, 825 mm.
n  Maks. bæreevne: 30 kg.
n  Bordplade er altid i hvid.

Der er indsat en plastbund med 
afløb og ventilationsåbninger for 
at sikre ideelle opbevaringsfor
hold. Et skydelåg, i hærdet glas, 
garanterer, at fødevarer dækkes 
hygiejnisk, mens de forbliver 
synlige. Til montering i 600 mm 
brede udtræk.

SKUFFE TIL FØDEVARER

Skuffen tilbyder praktisk og kor
rekt opbevaring af frugt, grøntsa
ger, bagværk og andre fødevarer. 
Basen er en stiv plastkasse, der 
let kan tørres ren. 

SPACEFLEXX

Fleksibelt indretningsssystem til 
beholdere, der passer til bredder 
på op til 600 mm, i Antracitgrå/
Krom. Nestex®materialet tilpas
ser sig de opbevarede genstande 
og forhindrer, at beholderne i al
verdens forskellige størrelser ikke 
vælter.
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UPE* – UDEN OPBEVARING

HJØRNEUNDERSKAB 
(D)TE* – MED HYLDER

n  Prisbevidst løsning.

n  Nem adgang på grund af 
165° hængsel.

n Kan skilles ad, på stedet.

n  Bæreevne pr. hylde op til  
50 kg/m2.

n Overkommelig pris.

n  En hjørneløsning med en 
vinkeltilpasningen giver ingen 
opbevaringsplads.

HJØRNEOVERSKAB 
WE* – MED HYLDER

n  Nem adgang, takket være 
165° hængsel.

n  Maksimal bæreevne 75 kg.

n  Bæreevne pr. hylde 16 kg.

n  Optimalt designflow med 
hjørneunderskabet.

DER ER PLADS – SELV I DET MINDSTE HJØRNE

KARRUSELSKABE  
UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

n  Løsning med betjeningskomfort 
på mellemniveau.

n  Overblik, takket være højde
justerbare og roterende hylder.

n Kan skilles ad, på stedet.

n 3D Frontjustering.

n Lukkekraften kan justeres.

n Bæreevne pr. hylde: 25 kg.

Med hjørneskabe kan planlægningen næsten ikke slå fejl, takket være et stort 
udvalg, personlige løsninger og nem adgang til opbevaringsplads. 

Planlægningsdimensioner til; 

n  hjørner uden opbevaringsplads: 650 x 650 mm  
(vinkelbeklædning til "dødt hjørne")

n hjørneskabe: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  diagonale hjørneskabe: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  indstiksskabe: 

650 (630)  750 mm x 1.050  (1.030)  1.150 mm 
650 (630)  750 mm x 1.100  (1.080)  1.200 mm 
650 (630)  750 mm x 1.150 (1.130)  1.250 mm 
650 (630)  750 mm x 1.250  (1.230)  1.350 mm

Ændringer af planlægningsdimensioner fra minus 20 mm til plus 100 mm er 
mulige fra fabrikken.

INDSTIKSSKAB MED 
UDTRÆK UEBD*

INDSTIKSSKAB UE(D)SA* 
M. SVINGBART UDTRÆK

INDSTIKSSKAB  
UE(D)*

n  Indstiksskab med hylder.

n  Prisbevidst løsning.

n  Bæreevne pr. hylde op til 
50 kg/m2.

HJØRNESKAB MED 
KARRUSEL UE(D)T *

n  Roterende karrusel med 
træhylder og metalskinne 
giver et tydeligt overblik over 
indholdet.

n  Prisleje i mellemklassen.
 
n  Løsning med betjenings

komfort på mellemniveau.

n Roterer 360°.

n  Kan skilles ad, på stedet.

DIAGONALT HJØRNESKAB 
UE(D)*

n  Hjørneskab med hylder.

n  Prisbevidst løsning.

n Kan skilles ad, på stedet.

n  Bæreevne pr. hylde op til 
50 kg/m2.

HJØRNESKABE

n  Indstiksskab med udtræk i 
træhylder og metalskinner 
giver et tydeligt overblik over 
indholdet.

n  Prisleje i mellemklassen.

n  Løsning med betjenings
komfort på mellemniveau.

n  Bæreevne pr. hylde: 15 kg.

n  Svingbare hylder åbner ud 
i køkkenet, hvilket gør ad
gang en til det bagerste af 
hylden meget lettere.

n  Fremragende udnyttelse af ska
bets indvendige kapacitet. Hylde
højden kan justeres fuldt ud.

n  Løsning med fremragende  
be tjeningskomfort.
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DET HELE PASSER!

Profi+ udtræksteknologi til service, 
opbevaringbøtter og husholdnings 
maskiner.

Sensyshængsler med Silent System
dæmpning, 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, skruemonteret 
på skab.

n  Skabsdybde for underskabe og 
højskabe: 561 mm.

n  Anvendelig dybde: 522 mm.

HØJSKAB MED INDVENDIGT 
UDTRÆK

n  Nem og behagelig adgang. 

n  Bredder: 400, 500 og  
600 mm.

n  Fem indvendige skuffer, kan fås 
til alle versioner af højskabe og 
medioskabe.

HØJSKABE | MEDIOSKABE

SKUFFER TIL FØDEVARER 
– CARGO

I Cargo, er de indvendige udtræk 
forbundet til lågen. Når lågen 
åbnes, glider hylderne automa
tisk stille frem, hvilket giver let 
adgang.

KOSTESKAB

Alt hvad du ønsker, alt hvad du 
har brug for: Stativer og kurve til 
rengørings artikler, en holder til 
støvsuger slange mv. er samlet på 
forhånd.

SKUFFER TIL 
KØKKENUDSTYR

n  Kan indeholde alle former for 
køkkenudstyr.

n  Med forskellige indvendige 
opdelinger, udtræk og skuffer.

Hængekurvene fås i to forskellige design:

n  1.  Hængekurve med træhylde og  
metalskinne.

n  2.  Hængekurv med træhylde og  
glasside, mod et tillægsgebyr.

n  Maksimal bæreevne er 80 kg.

SKABSENHED

Skabet er udstyret med SoftSTOPP 
Prodæmpet åbning og lukning. 
Derved glider lågen ubesværet op 
og i, indtil bevægelsen lige så stille 
dæmpes. 

Medioskabe er den perfekte løsning, hvis du skal bruge et skab, der er højere en et alm. underskab, men som er lavere end et alm. højskab – den gyldne mellemvej
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HELE PAKKEN

Skinnerne, til monteringen af 
skabene, leveres som standard. 
Bredde over 590 mm kræver fire 
skruer og dyvler for maksimal sik
kerhed.

Overskabenes monteringssys
tem garanterer en god og sik
ker mon tering i hule mursten, 
kalk sand mursten og beton. Af
standspaneler kompenserer for 
synlige vægge og er inkluderet 
i prisen. 

Overskabe kan forsynes med en 
låsemekanisme for at forhindre 
at skabet rykker sig fra side til 
side. For maksimal sikkerhed, 
medfølger låsene uden bereg
ning og er inkluderet i prisen.

n  Dybde for underskabe og 
højskabe: 350 mm.

n  Anvendelig dybde: 330 mm.

DÆKKAPPER 
SOM STANDARD

Metalgrå dækkapper leveres, som 
standard, med alle overskabe.

DEN RIGTIGE LØSNING TIL ALLE VÆGGE

Hylder, 16 mm. 
Alle hyldebærere er med låsestift.

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

Bagpaneler, 2,8 mm HDFplade, la
keret på begge sider, skruemonteret 
på skab.

Konstruktionsbund, 16 mm med side, 
grundigt fastgjort med dyvler.

n  Mod et tillægsgebyr kan der monteres belysning, såsom Manila Plus eller Nova 
Plus, i jalousiskabet.

n  Mod et tillægsgebyr MPAJAH er det muligt at variere højden på jalousiskabe 
i rustfri stål. Det respektive størrelsesområde for hver type enhed findes i ka
pitel 7 om overskabe, i salgshåndbogen.

DESIGNSKAB 
– JALOUSISKAB

Jalousiskabets front kan fås i et rustfri stål look (014), sort (127), alpine white 
(193), slate grey (194) – eller glasfront i klart, mat eller sort glas.

n  Leveres, som standard, med en triple stikdåse (afhængig af land).

n  Fås i 3 mulige dybder.

1.200 MM BREDE  
OVERSKABE

Fås i 360 mm højde med klaplåge eller i 720 mm højde med knæklåge.

Det ekstra brede overskab er, som standard, udstyret med en profilliste i bund
hylden. Det forhindrer, at bundhylden hænger.

OVERSKABE | DESIGNSKABE

MAKSIMAL BÆREEVNE

n  Maksimal belastning for over
skabe: 75 kg.

n  Bæreevne pr. hylde 16 kg.

Bagpanelet er opdelt og forbundet i midten af en ekstra profilliste. Denne ek
stra profilliste monteres med et tredje ophæng til montering af overskabet. 

En ekstra hyldestøtte, i det midterste monteringsophæng, forhindrer også, at 
hylderne hænger. Tilsammen sikrer disse faktorer bedre stabilitet og sikkerhed. 
 

n Overskabenes bæreevne er 75 kg.

n  Tilbehør; der kan monteres en 
indvendig hylde på udtræks
plade til små køkkenmaskiner. 
Dette kræver et jalousiskab 
med plastfront, 600 mm bred, 
og 561 mm sidedybde.

n  Fås også til under, høj og 
medioskabe.

n  Bæreevne pr. hylde 16 kg.

HYLDE PÅ UDTRÆKSPLADE
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Klaplågernes løftebeslag er med 
100° åbningsvinkel og integre
ret soft close dæmp ning, til over
skabe med 359 mm højde og for 
højskabe. Lågen kan fastgøres i 
enhver ønsket position.

SERVODRIVE

Elektromotor Servo Drive til 
overskabe med svinglåger eller 
knæklåger. Med Servo Drive kan 
overskabe åbnes med et let tryk 
– og med et tryk på kontakten, in
tegreret i skabsiden, lukkes lågen 
omhyggeligt igen.

SVINGLÅGER

Lågerne er pladsbesparende, da lågen svinger over skabet, når 
det åbnes.

Hængslet er dæmpet. 

Skabsbredder: 
500, 600, 800, 900 mm.

KNÆKLÅGER

Disse er et godt bud, hvis der er 
ønsket pladsbesparende åbning 
af overskabe. Lågen kan fastgøres 
i enhver ønsket position. Lukke
kraften kan indstilles individuelt, 
og hængslet er dæmpet.

Skabsbredder: 500, 600, 800, 
900, 1.000, 1.200 mm.

KLAPLÅGER

Skabsbredder: 450, 500, 600, 
800, 900, 1000, 1.200 mm.

Åbningsbegrænser kan evt.
bestilles som ekstraudstyr: 
OBKHK eller OBKHKS.

KLAPLÅGER, KNÆKLÅGER, SVINGLÅGER, JALOUSILÅGER

AVENTOSklapsystem giver større bevægelsesfrihed til overskabe. 
Selv store og tunge låger bevæger sig let. Hængsel fra AVENTOS
serien bruges til overskabe med klaplåger, knæklåger og sving
låger, samt højskabe med knæklåger og klaplåger. I tråd med 
den vedvarende tendens mod elektrificering af køkkenet kan 
knæklåger og svinglåger eventuelt udstyres med et Servo Drive 
elektrisk motorstyret åbningssystem.

En åbningsbegrænser kan 
efterbestilles som ekstra
udstyr: OBKHF.

Resultatet er mesterlige kombina
tioner. 1.200 mm brede overskabe 
med klaplåger eller knæklåger er 
som standard udstyret med MP
WOG uden tillægsgebyr.

OVERSKAB MED iMOVE

iMove er et innovativt opbevaringssy
stem let at bruge, ergonomisk sænk
bar. Dobbelt hylder for en bedre 
tilgang til varerne, mere overblik og 
hurtig adgang. 
Fås med sidehængt låge i 718 mm 
og 903 mm højde og med knæklåge 
i 718 mm højde. Bredde 600 mm.

FOLDBARE SKYDELÅGER

Fungerer godt i trange køkkener, 
fordi lågens åbningsvinkel er op
delt i to. Den foldbare skydelåge 
fungerer via en skydemekanisme 
på tophylden. 

Kan kun anvendes til 600 mm 
brede overskabe.

LÅGER TIL OVERSKABE

Alternativ til skabe med sidehængte låger, er jalousiskabe, overskabe med sving
låge, klaplåge eller knæklåge.

Fordelene giver sig selv;
I et lille køkken reducerer man lågens åbningsvinkel og står ikke i vejen. Derudo
ver er der med garanti ingen hoveder der bliver ramt. Højkvalitets beslagsteknik 
garanterer at klaplågen bliver, hvor du vil have den. Planlægningstips til den 
fremtrukne løsning, med skabe over fritstående køleskabe finder du i register 9; 
Planlægningstips. 

CLIMBER 
OVERSKAB

Climberoverskab, med elektrisk 
front i glas. Skabet fås i tre glas
farver. Glaspladerne åbnes og 
lukkes automatisk ved hjælp af 
touchbetjening.

Skabsbredder: 
500, 600, 800, 900, 1.000 mm.

GREBSFRIT OVERSKAB 
MPWOG

Grebsfrit design er især velegnet 
til et nordisk og enkelt look. Mod 
et tillægsgebyr, MPWOG, kan 
overskabe udstyres med en bund
hylde med fastgjort profilliste 
i rustfri stål. Det giver praktisk 
adgang – selv med store sving
låger. Alternativt, er dette også 
til gænge lig med LEDbelysning, 
se punkt 176; MPWOGL.
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149BELYSNING:  
MPLA/MPLAN

Overskabets bundhylde er af glas med inte
greret belysning. 

Denne kan designes i overskabe fra 300 mm 
til 1200 mm bredde. MPLA/MPLAN fun
gerer som skabets indvendige belysning og 
samtidigt som et forsænket spot.

BELYSNING:  
MPWOGL/MPLLIN

Overskabets bundhylde er med indbygget pro
filliste i rustfri stål og integreret LEDlysstribe. 

Fås til overskabe, som er fra 250 til 1.200 mm 
brede, med en eller to låger, og som har en 
sidedybde på minimum 120 mm. Profillisten 
gør det let og behageligt at åbne et grebsfrit 
design. LEDlysstriben, i fuld længde, giver 
uafbrudt belysning og fungerer som indven
dig belysning på samme tid.

BELYSNING:  
MPLED

Overskabets bundhylde med integreret LED
lys strimmel.

Denne kan designes i overskabe fra 300 til 
1.200 mm brede, med en sidedybde på mini
mum 180 mm. Den brede LEDlysstribe, der 
går fra side ene side af elementet til den 
anden, bidrager til en god sammenhængende 
belysning.

Overskabe kan opgraderes efter behov med integreret belysning 
i bund og/eller tophylde samt med ekstra oplyste bundplader. 
Det gør sig ikke kun godt visuelt, men rammer også ned i et vig
tigt emne mht. køkkendesign: effektiv og holdbar belysning af de 
enkelte arbejds områder og aktivitetszoner.

BELYSNING:  
NOVA PLUS MPLNPO/MPLNPU

Det integrerede indbyggede LEDlys kan mon
teres i både øverste og nederste hylde på 
overskabe. 

Kan designes i overskabe og hyldeenheder op 
til 1.200 mm brede og med en sidedybde på 
minimum 180 mm Er skabet eller hylden over 
800 mm skal der bruges to spots for at skabe 
effektiv og behagelig belysning.

LYS TIL SKABENE | EMOTIONTEKNOLOGI | COLOR SWITCH 

EMOTIONTEKNOLOGI

En stor del af LEDsystemet er udstyret med 
Emotionteknologi (se salgsbogen, tilbehør, 
kapitel om belysning). 

Med det kan temperaturen af belysning ju
steres trinløst fra kold hvid til varm hvid 
(2.700  6.500 K). Det er muligt at koordinere 
med andre lyskilder i køkkenet.

BELYSNING: 
MANILA PLUS MPLMPO/MPLMPU

Det integrerede indbyggede LEDlys kan mon
teres i både øverste og nederste hylde på 
overskabe. 

Fås til overskabe, hyldeenheder og plugin 
væghylder fra 300 til 1200 mm bredde. Af
hængigt af skabets bredde bruges forskellige 
bredder af MANILA PLUS.

KONTROL AF FIRE  
BELYSNINGSOMRÅDER; GATEWAY

Med den tilhørende fjernbetjening kan du 
styre lyset i 4 forskellige områder. Her kan 
lysstyrke såvel som lyse farver reguleres 
separat.
Med ”Gateway” modulet kan du også styre 
funktionerne gennem dit interne WLAN 
via din smartphone eller tablet.

INDBYGGEDE LEDSPOTS 
MED COLOR SWITCH

I stedet for trinløs justering giver Color Switch 
dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 
varmt og koldt hvidt lys via en vippekontakt. 

Den indbyggede kontakt tilbyder niveauerne I 
= kold hvid (4.000 K) og II = varm hvid (3.000 
K). Fås integreret i de indbyggende spots DHL, 
Stratos, Tain og Alustar U, som sæt, eller som 
supplerende belysning. Se salgshåndbogen, 
tilbehør, kapitel om belysning.
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STEMNINGSLYS

INDVENDIG BELYSNING 
TIL UNDERSKABE

Den indvendige LEDbelysning i 
skabe har en integreret sensor
kontakt og fås i skabsbredder fra 
300 til 1.200 mm.

LEDbelysningen, ESS6LED, skal 
bestilles separat.

LEDSOKKELBELYSNING 
MED GLASFRONT

LEDsokkelspots kan bruger til pas
ses i soklen. Borehullets diameter 
er 55 mm. 

Fås også som LEDsokkelbelysning 
med sæt af 3 lys og startsæt med 
Emotionlysdæmper.

GLASHYLDE MED 
LEDKANTBELYSNING

LEDkantbelysningen skaber den 
per fekte sammenhæng mellem 
ele ment og belysning. 
Fås til overskabe i disse bredder: 
450, 500, 600, 800, 900, 1.000 
og 1.200 mm.

LEDBELYSNING AF HYLDER

Hylder til under, høj , medio og 
overskabe kan even tuelt indrettes 
med LEDhylde belysning. 

Reoler til fx underskabe, medio
skabe eller høj skabe kan valgfrit 
tilkøbes med en LEDbelysning.
Reolbelysningen fås til bredder 
på 150  600 mm og som stan
dard med Emotion teknologi.
Belysningen skal tilkøbes til hele 
reolen og ikke kun for enkelte 
hylder. Beregningen er dog pr. 
hylde.

Den moderne LEDbelysning har åbnet for en helt ny verden 
af muligheder for at belyse køkkener både stemningsfuldt 
og korrekt.

Uanset om det drejer sig om indvendig belysning af skabe, 
sokkelbelysning eller oplyste åbne hylder, så har vi det helt 
rigtige lys til ethvert formål.

LEDLYSDESIGN 
TIL NICHEBEKLÆDNING

Nichebeklædninger kan fås med 
in tegreret LEDbelysning. LED
lys striben er udstyret med Emo
tionteknologi og sikrer ensartet 
og blændfri belysning af hele 
arbejds området.

LEDLYSDESIGN 
TIL SIDEBEKLÆDNINGER

Tillægsgebyr for 16 mm lodrette 
sidebeklædninger i skabs højde 
med integreret LEDlysstribe 
langs fronten, energiklasse: A  
A++.

Fås i alle korpusfarver, højglans, 
lakeret laminat og samtlige lak
overflader.

128 LYS TIL DIN INDENDØRS 
URTEHAVE

Vores LEDlys til planter, er inte
greret i bundhylden på hylden, og 
sikrer optimal belysning af din egen 
køkkenhave – selv i de mørkeste 
hjørner. 
Der er mulighed for montering i det 
stang opbyggede hyldesystem (MP
RSBLP). I kombination med plante
boksen er der intet, der står i vejen 
for lidt indendørs havearbejde.

STIKKONTAKTER | USBOPLADER

EVOLINE VPORT

Popup dobbeltstik, EVOline V
port, har en USBoplader og kan 
monteres i bordplader. 

Stikdåsen trykkes op med et let 
tryk og trykkes ned igen efter 
brug.

EVOLINE SQUARE 80

EVOlinestikkontakten, Square 80, 
med dæksel, er udstyret med en 
USBoplader. 
Dækslet er designet som en induk
tiv ladestation til trådløs opladning 
af egnede smartphones.

BACKFLIPSTIKKONTAKT MED 
FLERE UDTAG OG USBLADER

BackFlipstikdåse med alm. stik
kontakter og USBoplader kan 
monteres hvor som helst på bord
pladen.

Ved et let tryk, kommer stikdåsen 
til syne. Efter brug drejes/flippes 
stikdåsen ned i bordpladen igen.  

INTEGREREDE STIKKONTAKTER 
I STØTTEKONSOL

Støttekonsol, i rustfri stål, og støt
tekonsol til diske med integrerede 
stikkontakter gør køkkenet endnu 
mere funktionelt. 

Det er ekstremt praktisk, når der 
skal bruges elektrisk tilslutning af 
køkkenapparater, tablet osv.

Funktionelt elektrisk design i køkkenet er uundværligt for at sikre nem 
strømtilslutning til køkkenmaskiner, eller opladningsstationer til smart
phones eller lignende.

Hvad end den har en individuelt tilpasset placering på bordpladen, 
er integreret i bordets støttekonsol eller monteret i nicher, så er der 
utallige muligheder for at få arbejdsflowet i køkkenet til at fungere 
problemfrit.
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Samspillet mellem farver, former og materialer tilbyder en flot palet til inspiration 
og kreative løsninger, især i køkkenet. 
Når det kommer til målrettet farvebrug i køkkenet, giver Nobilias COLOR CONCEPT 
omfattende designfrihed. 

Du får et stort udvalg i det modulære system med åbne hylder, niche og side
beklædninger eller overskabe med glasskydelåger. Ved at bruge disse, i moderne 
farver og mønstre, kan du tilføje lige dét ekstra til dit design. 

COLOR CONCEPT 
FARVEVALG

Tilgængelige COLOR CONCEPT
farver: 

Maize yellow, Fern, Aqua, Ferro 
bronzelook, Rustyplates, Cale
donia, Reed green, Timber oak, 
Carrara marmorlook og Teramo 
marmorlook. Yderligere er der 
mulighed for kombination med 
14 andre korpusfarver.

274 Teramo marmorlook257 Sage

COLOR CONCEPT

COLOR CONCEPTS 
MULIGHEDER 

266 Caledonia

272 Tømmereglook 355 Ferro bronzeudsmykning                                  

Produkter som tilbydes:

n  Designelementer, væghylder og 
tophylder i 16 mm tykkelse til 
medioskabe.

n  Hylder (undtagen 273 Carrara 
marmorlook og 274 Teramo 
marmorlook).

n Kantbånd på bordplader.

n  Overskab med glasskydelåger, 
WSTG* (359 mm høj).

n  Nichebeklædninger.

n  Overskabe med klaplåger og låger i 
overskabets højde 359 mm.

n  Overskabe med sidehængte låger, 
vitrine, knæk og svinglåger i 
overskabshøjde 720 mm.

Udvalget af elementer identifice
res i produktlisten. For priser på 
overskabe i Color Conceptfarver 
henvises til prisgruppe 2 (udvalg 
nr. 100).

VITRINESKABE

INDBYGGET VITRINESKAB, 
FLAT

VITRINESKAB 
SQUARE, WSQ*

n  431 Aluminiumsindrammet låge i alpinhvid med 02 mat glas.

n  434 Aluminiumsindrammet låge i skifergrå med 035 gråt glas.

n  438 Aluminiumsindrammet låge i sort med 39 sort glas.

n   WF* 1/3 Fladt vitrineskab, højde 1 & 3, bredder: 450, 500, 600, 900, 
1.000 mm.

n  321 Aluminiumsindrammet front i rustfri stål med 02 
mat glas.

n  308 Aluminiumsindrammet front i rustfri stål med 035 
gråt glas.

n  329 Aluminiumsindrammet front i sort med 39 sort 
glas.

n  WKSQ Firkantet virtineskab, med klaplåge, 360 mm 
høj, bredder: 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm.

n  WSQ*1/3 Firkantet vitrineskab, højde 1, bredder: 450, 
500, 600, 900, 1.000 mm.

Låge indrammet i aluminium, grebsfri version med 
bundhylde på overskab, med fastgjort profilliste i 
rustfri stål.

VITRINEKAB MED TRÆGITTER TIL 
LÅGEN, YORK, WGH*

n  WGH*1/3 Vitrineskab med trægitterlåge,  
højde 1 & 3 bredder: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm.

273 Carrara marmorlook                      

Aluminiumsindrammet låge, grebs fri ver
sion med bundhylde på overskab med 
fastgjort profilliste i rustfri stål.
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PLANLÆGNING

Nichebeklædninger, i glas, kan 
designes individuelt. De kan de
signes helt efter behov!

Der kræves derfor detaljerede 
tegninger og en bindende aftale 
ved bestillingen af nicheplader i 
glas.

Efterfølgende behandling af 
glasnicher er ikke mulig.

n  Maksimum dimensioner til 
glas nicher med forarbejdning: 
høj de: 250 til 1.200 mm, 
bredde: 250 til 2.500 mm, 
pris pr løbende: 0,5 m2, mind
stemål: 250 x 250 mm fakture
ret pr. m2.

Nichebeklædninger, med motiver, er en trendy og praktisk måde at fremhæve 
nicher på. Der fås 24 forskellige digitalt trykte motiver for at hjælpe dig med at 
skabe personlig udsmykning i køkkenet.

Hvad end det er typiske køkkenmotiver, motiver med fliser, mosaik, stenmur eller 
med et industrielt look – der er frit valg.

NICHEBEKLÆDNING FREM
STILLET AF ESGGLAS

n  16 mm tykkelse: Underlags
plade på 12 mm med 4 mm 
glasbelægning og bagsiden 
lakeret.

n  Med PPkantning på alle sider, 
sølvfarvet.

n  4 faste højder: 256, 437, 514 
og 533 mm.

n  10 faste bredder.
n   Fås i forskellige farver, se 

kapitel 4, bordplader og niche
beklædninger.

NICHEBEKLÆDNING I GLAS

Nichebeklædning fremstillet af glas er et eksklusivt og 
ekstravagant blikfang. Det er ideelt som stænkplade til 
komfuret eller ved vasken og er praktisk taget uproble
matisk at rengøre takket være overfladen, der er let at 
vedligeholde. 

NICHEBEKLÆDNINGER

MULIGHEDER FOR NICHEBEKLÆDNING

n Belagt på begge sider.
n 16 mm tyk. 
n  Vandret struktur, (undtagen 226 

Metal artudsmykning, 273 Car
rara marmorlook og 274 Teramo 
marmorlook).

n  Kantet på alle sider.
n  Bredde: 250  2.580 mm.
n  Højder: 520, 700 og 2.030 mm.

BEKLÆDNING BAGVED 
GASKOGEPLADER

Beklædning ved gaskogeplader 
kræ ver en mindsteafstand på 100 
mm fra bagkanten af gaskoge
pladen til beklædningen.

Køkkennichen bliver ofte undervurderet. Hvor man plejede at bruge simple fliser, 
bruges der i dag en lang række materialer til at gøre dette område visuelt tiltræk
kende og nemt at rengøre. Der er desuden forskellige muligheder for at organisere 
nichen, ned til det mindste detalje, til brug som ekstra opbevaringsplads med 
skinnesystemer eller hylder.

Nichebeklædningen fås i følgende 
designs: 
Korpusfarver, COLOR CONCEPT
farver, Xtradesigns, bordplade
designs, højglansdesigns og rustfri 
stål.

For en detaljeret oversigt henvises 
til side M 2.1 i salgsbogen

n  To faste højder: 520 mm (nicher 
under overskabe), 700 mm (nicher 
under emhætter). 

n  Mulige tilpassede dimensioner i hen
hold til tegning:  
B x H maks. = 2.580 x 2.030 mm 
B x H min. = 250 x 200 mm

Den maksimale højde for høj
glans udsmykninger, Xtradesigns, 
rustfri stål og mat laminat
belagte designs er 1.200 mm.

143 NICHEBEKLÆDNINGER  
MED MOTIVER

n  Digitalt trykt motiv.
n  For at skabe en perfekt farve

harmoni i køkkenet, kan flere mo
tiver få deres grundlæggende farve 
matchet med skabets farver: 106 
White, 193 Alpine white, 120 Ivory, 
070 Satin grey og 089 Stone grey. 

Dermed tilpasses farven til den lyseste 
nuance i motivet. For detaljerede op
lysninger om dette henvises til vores 
salgshåndbog, kapitel M 4.10  M 4.14.

n  Tip: Motivets start er altid fra 
venstre – det måles fra venstre 
og skæres til fra højre.  
Minimumbestilling: 250 mm.

Nichebeklædningen i dybsort reliefglas er en raffineret 
designvariation, der samtidigt er let at vedligeholde.
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Du finder masser af praktiske køkkenhjælpere i vores udvalg af tilbehør, som du 
kan bruge til at løse opbevaringsproblemer intelligent.
Du kan fx omdanne forsænkninger i bordpladen til yderst funktionelle rum. Uan
set om det er indbyggede hylder, vægskinner eller andre opbevaringsmuligheder 
– vores køkkenhjælpere skaber løsninger, der imponerer.

INDBYGGET HYLDE  
MED KLAPLÅGER

Få praktisk opbevaringsplads i fordybninger med disse hylder. Bag klaplågerne 
finder du opbevaringsmuligheder for små køkkenmaskiner, skærebrætter, køkken
knive og meget mere. De indbyggede hylder fås i alle korpusfarver. Installations
dybden er 125 mm.

OPBEVARINGSRUM; TARA

Opbevaringsrummet Tara, tilbyder smart arrangeret opbevaringsplads i bordplader 
med ekstra dybde. Tara fås i rustfri stål samt sort og kan placeres individuelt.

n  Aluminiumsprofil inkl. dæksel og skridsikker måtte, monteringsdybde: læng
der 600 mm/900 mm/1200 mm, bredde 150 mm.

VÆGSKINNE 
LINEROMOSAIQ

Den smukt udformede vægskinne, LINEROMosaiQ, i aluminium grafitsort, tilby
der ideelle opbevaringsmuligheder til alle køkkenredskaber, som skal være let 
tilgængelige. Alsidige opbevaringsløsninger giver et klart overblik og et ryddeligt, 
velorganiseret køkken.

SYSTEM TIL TILBEHØR

Praktisk sæt med profilliste i tre faste bredder: 600, 1.200, 1.800 mm. Leveres 
udstyret med de vigtigste systemer til køkkentilbehør. (Køkkenrulleholder, hul
tavle, universalhylde).

SKINNESYSTEM 
MED LEDBELYSNING

Skinnesystemet med LEDbelys
ning fås i sort samt rustfri stål. 
Skinnerne leveres med kroge 
og fås i bredderne 600, 900 og 
1.200 cm.

TILBEHØR TIL NICHEBEKLÆDNINGER

LEDLYS MED EMOTIONSYSTEM 
TIL LINERO MOSAIQ NKPL

En LEDlysprofil kan gøre den tilpas
sede vægskinne, LINEROMosaiQ, til 
et ægte blikfang.
Den indirekte lyssætning skaber smuk 
stemningsfyldt belysning i køkkenet. 

Profillængden er 100  4.000 mm. 

Lysstyrken kan varieres.  
Fås i: Rustfri stål eller sort.
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NKPO OG NKPU

16 mm tykke aluminiumsprofiler til niche, eller 
bagbeklædninger leveres med et sæt ende
kapper. Profilerne er 2 mm tykke i toppen og 4 
mm tykke i bunden. 
NKPO inkluderer et sæt endekapper. 
Til NKPU skal tilbehørsposen NKPZ bestilles.

n  NKPU fås i farverne: 014 Rustfri stål og  
010 Sort.

n  NKPO fås i farven: 014 Rustfri stål.

Nicheprofiler skaber en pæn overgang til bordpladen og overskabet. De sikrer 
også tæthed og forhindrer således indtrængen af snavs og vand. Om du vælger en 
profil fremstillet af aluminium eller plast er udelukkende et spørgsmål om æstetik.

NICHEPROFILER

KUNSTSTOFSPROFIL 
NPUK

Der fås en gennemsigtig afdækningsprofil, af 
kunststof, for at skabe en ren og diskret over
gang til bordpladen.

Den er selvklæbende, ekstremt let at montere 
og 5.000 mm lang. Profiltykkelsen er 1,6 mm.

FORBINDELSESPROFIL NPG

Forbindelsesprofilen, NPG, bruges mellem to 
nichebeklædninger, som er planlagt over hin 
anden. Her kan der vælges forskellige farver 
og/eller forskelligt materiale på de to nicher. 
Profilen sikrer en ren overgang, en sikker og 
langtidsholdbar forbindelse og forhindrer ind 
trængning af snavs og fugt.

For en pæn afslutning bruges afslutnigspro
filen, NKPA. Skal to nicher sættes sammen, 
bruges forbindelsesprofilen, NKPV.

Profilerne er funktionelle, men skaber også 
flotte detaljer. 

De fås i farverne 010 sort og 014 rustfri stål.

Begge profiler er tilgængelige i længderne 
2.000 og 4.000 mm.

Et sæt består af henholdsvis endekapper, 
skruer og dyvler og er inkluderet i prisen.

NICHEPROFIL 
NKPA OG NKPV

UNDERSKABE I SPECIELLE HØJDER 

Skabe i de specielle højder fås i tre skabshøjder: 288, 360 og 432 mm.

I basisvarianten leveres skabene uden sokkelfødder eller vægmontering. De er 
således multifunktionelle og kan fx anvendes som byggeklodser, hvor skabene sta
bles oven på eller ved siden af hinanden, for et kreativt, men anvendeligt design. 

Her kan man designe moderne og kreative køkkenløsninger. 

DESIGN MED SOKKEL 
MPPSO

Mod et tillægsgebyr, kan under
skabe i specielle højder forsynes 
med sokkelfødder og et sokkelpa
nel, der flugter med gulvet.

Disse designløsninger er især 
egnet til diverse praktiske ind
retninger, fx som et bænke sæt, 
en skænk eller en tvbænk. Der
udover kan underskabe i specielle 
højder kombineres med Smart
cubehyldesystemet. (pkt. 216)

Med lodrette designerglaspaneler 
får de synlige ender af køkken
skabe og øer en attraktiv glasskabs
opgradering. Glaspanelerne fås i 
klart glas og gråt glas. Disse åbne 
glasskabe er især dekorative, når de 
kombineres med integreret LEDlys. 
Derby II kan monteres bag toppro
filen.

Til afslutning af køkkenside eller 
rumdesign med underskabe i spe
cielle højder 360 mm. Denne kan 
kun planlægges sammen med 16 
mm tophylde.

n  Tilgængelige glasfarver:  
01 klart glas, 035 gråt glas.

n  Tilgængelige profilfarver:  
010 sort, 014 rustfri stål.

DESIGNGLAS – LODRET PANEL  
UWG(R)*

SMARTCUBE 
HYLDESYSTEM

Vores Smartcube hyldesystem bi dra
ger til fascinerende designs i mod
erne stil. Smart cube giver plads til 
en åben og indbydende ind retning 
af køkkenet. Brug disse til at sætte 
tilstødende opholds arealer i cen
trum, på en smuk måde.

n  Smartcubehylder fås som væg 
og skabsløsninger i bredder på 
600, 900 og 1200 mm. Fås 
også som køkkenøløsning. 

n  Aluminiumsrammen fås i en  
finish i sort eller rustfri stål. 

n  Vælg dine favoritter blandt alle 
korpus og COLOR CONCEPT
farverne for hylder og den 
valgfrie bagbeklædning. Xtra
udsmykninger er ikke tilgæn
gelige.
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DESIGN AF BRYGGERS – OPBEVARINGSLØSNINGER 

Tendensen med at åbne køkkener op, ud mod opholdsrum, fortsætter med uformindsket styrke. Modulære arrangementer, åbne 
hyldesystemer og minimalistisk fokus på det væsentlige er dét, der kendetegner de moderne, designbevidste køkkener. Det rejser 
så spørgsmålet: Hvor skal man gemme alle de ting, man bruger hver dag? Bryggerset er en fantastisk løsning. Dette rum, kan 
ofte inkorporere mange forskellige funktioner på sparsom plads, samtidigt med, at det skal være et praktisk og ergonomisk 
design med smarte individualiserede løsninger. Vores bryggersløsninger gør det nemmere at nå dette mål.

BRYGGERS

KOLONIALSKAB MED 
INVENDIGE SKUFFER

KOSTESKAB 2

Masser af plads på så lille et om
råde! Dette skab er også perfekt 
til bryggerset. Se også side 38.

Lagt på plads, men let tilgængelig! 
Kost en og støvsugeren er således 
ideelle at opbevare i bryggerset. Se 
også side 38.

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 for højskabe 
og medioskabe.

Praktisk og ergonomisk påfyldning 
og tømning af vaskemaskine og tørre
tumbler.

n   For apparathøjder op til 850 mm.
n  Bredde: 600 mm.
n  Fås i alle højder af højskabe og  

medioskabe. Fås også som løs
ning, hvor maskinen er  indbygget 
forneden.

MEDIOSKAB TIL VASKEMASKINE 
ELLER TØRRETUMBLER GWST60

MEDIOSKAB MED 
UDTRÆKSPLADER 
TIL VASKETØJSKURVE

n  Nem og praktisk adgang, samt 
godt overblik.

n  4 Udtræksplader med vasketøjs
kurve, der kan fjernes enkeltvis.

n  Bredder: 400, 500 og 600 mm.
n  Fås i alle højder for højskabe og 

medioskabe.

VANDTÆT BUNDPANEL

Praktiske løsninger til bryggerset 
og køkkenet. Underskabe, som ofte 
kommer i kontakt med fugt, bør 
beskyttes med et vandtæt bund
panel (ekstraudstyr). Yderligere løs
ninger findes på side 6.

KOSTESKAB 1

Maksimer 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.
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KOSTESKAB 
TØRRESTATIV WTLA

UDTRÆKSPLADE
WTABLA

VASKETØJSKURV 
WKLA

Til montering på ydersiden af ska
bet eller på væggen.

n  Højde: 300 mm, bredde: 525 
mm, dybde: 820 mm.

n  Foldbar

Paneludtræk i hvidt pulver lakeret 
metal.

n  Højde: 67,5 mm, bredde: 568 
mm, dybde: 509,5 mm.

Blå plast, der matcher 
pladeudtræk WTABLA.

n  Højde: 304 mm, bredde: 520 
mm, dybde: 462 mm.

KOSTESKAB 
KOST/MOPPEHOLDER 
BWHLA

2 KROGE TIL DIVERSE 
MFHLA

KOSTESKAB 
HYLDE MED FEJEBAKKESÆT 
AKSLA

Hylde til moppespand og feje
bakkesæt

n  Hvidt pulverlakeret metal.

KOSTESKAB 
2 BEHOLDERE TIL SMÅTING 
UBWLA

Kan hænges op og tages ud. 
Bruges evt. til tøjklemmer eller 
andre småting. Væghængsel i 
hvidt pulverlakeret metal, red
skabsbeholder i blå plast. 

n  Højde: 241 mm, bredde: 436 
mm, dybde: 198 mm.

KOSTESKAB 
AFFALDSORTERING MED 
BOMULDSPOSE WDBLA

Bærestativ med dækklap i hvidt 
pulverlakeret metal
inkl. holdbar bomuldspose.

n  Mål på bærestativ: 
højde: 125 mm, bredde: 404 
mm, dybde: 261 mm.

TILBEHØR TIL BRYGGERS

Denne praktiske holder til moppe 
eller kost, giver ekstra plads i 
bunden af skabet til andre ting. 

Til pladsbesparende – og sikker 
opbevaring, af store, stående 
husholdningsartikler.

n  Hvidt pulverlakeret metal.

Individuelle løsninger er nøglen. De enkelte komponenter kan også tilføjes efter
følgende, og på den måde kan organisering af skabet – og funktionaliteten af 
arbejdsgangen – optimeres.

Disse skabe giver mange fordele. 
Ikke kun er kabler og slanger pænt 
gemt af vejen, men der er også 
ekstra opbevaringsplads. Det at 
maskinen er hævet i højden, gør 
processen skånsom mod ryggen, 
under påfyldning og tømning – en 
markant forbedring af den daglige 
arbejdsgang.

Den indbyggede underdel er udsty
ret med specielle TÜVcertificerede 
metalstivere som ekstra forstærk
ning. Vaske maskinen forbliver såle
des sikkert på plads – selv under 
centrifugering.

Vasketøj, rengøringsmidler, redskaber og endda vaskemaskinen havner ofte i 
kælderen – men her er de langt væk fra daglig brug. Desuden har moderne 
enfamiliehuse eller ejerlejligheder i dag ofte ikke en kælder. Det har ført til at 
bryggerset igen er blevet populært. Med disse løsninger, bliver det nemt at få 
designet sit nye bryggers. 

KOSTESKAB

Organisering af opbevarings 
plads med:

n Affaldssortering med bomulds
pose, holder til gulvmoppe og 
redskabssystem med monte
ringshængsel samt opbeva
ringshylde med fejebakke.

n  Bredder: 500 og 600 mm.

MEDIOSKAB MED 
UDTRÆKSPLADER 
TIL VASKETØJSKURVE

n  Højskab med 4 udtræksplader til 
vasketøjskurve, som kan fjernes 
enkeltvis efter behov.

n  Bredder: 400, 500 og 600 mm.

n  Fås i alle højder for højskabe og 
medioskabe.

HØJSKAB TIL VASKEMASKINE 
ELLER TØRRETUMBLER 
GWST60

MEDIOSKAB MED KROGE TIL 
DIVERSE, HMF50/60

n  Ideelt til bryggers; 2 kroge til evt. 
strygebræt og trappestige.

n  Bredder: 500 og 600 mm.

n  Fås i alle højder for højskabe og 
medioskabe.
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BADEVÆRELSE

Tendensen med at personliggøre sit badeværelse vinder frem. Med det, er efterspørgslen efter perfekt 
organisering af opbevaringsplads og ergonomiske møbler, ganske enkelt, steget betydeligt.

Kvaliteten af vores elementer gør dem ideelle til at imødekomme disse krav. Derfor supplerer vi vores 
kollektion med en uafhængig produktserie af vaske, spejl og opbevaringsskabe, samt håndvaske. TÜV 
Rheinland, har med succes, testet vores skabe i henhold til de lovmæssige krav i RALGZ 430 kvalitets
standarder for køkken og badeværelseselementer.

SIKKER MONTERING MED KRAFTIGT 
MONTERINGSHÆNGSEL

De vægmonterede skabe fastgøres til væggen, 
med særlig kraftige hængsler til ophægning. 
Hængslerne, der er placeret i de ydre hjørner, 
giver plads nok i væggen til vandtilslutning. 
Det kraftige monteringshængsel sikrer solid 
montering i hule mursten, sandkalksten og 
beton.

3DELT INDRETNINGSSYSTEM 
MPSIA

Tilskæringen til vandlås kan eventuelt udsty
res med et praktisk indretningssystem i tre
delt plast, mod et tillægsgebyr.
Passer til udskårne mål B x D: 250 x 250 mm. 
Til brug i vaskeskabe og skabe med skuffer.

MASSER AF PLADS TIL VANDLÅS

Forsænkningen i bagpanelerne til vandlås, 
udarbejdes fra fabrikken og frigør yderligere 
anvendelig plads. Når det kombineres med 
det forkortede bagpanel, kan nødvendige ind 
og udgange samt vandlås også rummes i selv 
små badeværelsesenheder. 

TILSKRÆRING TIL VANDLÅS MOD 
TILLÆGSGEBYR, SIA*WT

Tilskæring, i skab til vandlås, kan tilkøbes ved 
bestilling eller det kan laves på stedet. Kant
bånd og afdækninger er inkluderet i prisen.

SORTIMENT TIL BADEVÆRELSER

n  Vaske og spejlskabe fås i højder på 288, 360, 432 og 576 mm.
n  Sidedybden er 461 mm.

n  Gulvskabe og Midienheder fås i de tre skabshøjder 864, 1152 og 1584 mm.
n  Sidedybden er 350 mm.

SORTIMENTET

Vi har en uafhængig produktlinje til design af badeværelser, der består af vægmon
terede vaske og spejlskabe. 

Særlige vaskeskabe fås i alle højder til nedfældnings og fritstående håndvaske. 
Disse skabe er udstyret med en metaltravers for at understøtte vægten fra vask og 
bordplade.

Skabene kan dækkes ved hjælp af bordplader, tophylder samt håndvaske. 
Matchende gulvskabe og Midienheder (væghængt) giver masser af opbevaringsplads. 
Badeværelsessortimentet fås i alle lågerfronter og dertilhørende sidebeklædninger.

Badeværelsesmøbler og tilbehør er samlet i 
deres eget kapitel og er en standarddel af 
salgshåndbogen. Håndbogen indeholder 38 
designforslag, hver med sit eget ordrenum
mer, der fungerer som en hjælp til hurtig 
bestilling, og som også gemmes i planlæg
ningssystemerne. 
Planlægning af badeværelse har aldrig været 
lettere. Metoden til blokvis prissætning gæl
der også for hele badeværelsessortimentet.

DESIGN ER LET, 
BESTILLING ER HURTIG
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TILBEHØR TIL BADEVÆRELSE

LEDBELYSNING TIL SPEJLSKAB SPEJL MED LODRETTE ELLER VANDRETTE LEDLYSFELTER

For yderligere tekniske specifika
tioner henvises til salgshåndbog: 
Badeværelse, kapitel 7.

n  850 mm høj, 24 mm dyb, 2 
sandblæste eller 1 sandblæst 
LEDlysstribe.

n  LEDlysstribe: 
1 Emotiondæmper med touch.
funktion, 1 LEDkonverter og 
beskyttelsesklassificering IP 44.

Vælg mellem tre muligheder for 
belysning af spejskab.

n  Tophylde med LEDlys, 
MPLADB.

n  LEDoverflademonteret lys, 
Lilium Big Emotion LABSP*.

n  Lodret spejlskab, 16 mm tyk 
med LEDlys, MPLWSP.

SPEJLSKAB 
WBSP*1

Overskabets bundhylde er fastgjort med 
en profilliste i rustfri stål.

n  1 spejllåge til 600 mm bredde, 2 
spejl låger til 800, 900, 1000 og 
1200 mm bredde, 2 glashylder.

n  Højde: 720 mm, samlet dybde: 210 
mm, sidedybde: 202 mm, anvendelig 
dybde: 178 mm. 

Fås i alle korpusfarver.

Kan bestilles med dobbelt stik
kontakt DSDSP* til montering i 
spejlskab.

HÅNDVASK 
– NEDFÆLDET I BORDPLADEN

HÅNDVASK 
– FRITSTÅENDE PÅ BORDPLADEN

LEDLYS, LEDWT* 
TIL HÅNDVASK, MARMITE MEGX*

Håndvasken er tilpasset bredden af 
vaske skabet. Der kan tilføjes op til to 
håndvaske i bordpladerne.

Bordpladerne med nedfældet vask fås 
i farverne:

n  Hvid højglans.
n  Mineralkomposit.

Håndvaske, som er placeret ovenpå bord
pladen leveres i forskellige farver og mate
rialer, fx:
n  Hvid højglans, Fango, Slate, Nigra.
n  Keramik/stentøj eller mineralkomposit.

Håndvasken, Marmite MEGX* kan, som stan
dard, udstyres med LEDbelysning. 
IPklassificering 44. 

n  LEDlysstrimmel af gennemsigtig plast, 
LED – 12 V DC, 2.700  6.500 K.

SOKKELFØDDER I STÅL

Sokkelfødderne fungerer som et visuelt design
element. De er ikke bærende og egner sig 
derfor kun til vægmonterede møbler. Tilgæn
gelige farver: 010 sort, 044 blank krom.

n  Sokkelfødder: højder 156, 300, 444 mm.

n  Rammerne: 15 mm tykke, 2 stk., højder 
156, 300, 444 mm, dybder 450, 310 mm.

Følgende stænger fås til håndklæder 
i tilgængelige farver: 010 sort, 014 
rustfri stål, 044 blank krom:

n  Håndklædestang til montering på 
siden af badeværelsesmøbler.

n  Håndklædestang til montering på 
16 mm tykke stolper.

n  Vægkonsol i stål.

HÅNDKLÆDESTANG /  
VÆGKONSOL

Vores omfattende udvalg af indretningsløsninger og tilbehør 
er det perfekte supplement til vores alsidige serie af badeværelsesmøbler.
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193Fra det perfekte køkken til et indbydende, holistisk design. Uanset om det bruges 
som en urtehave i køkkenet, som en garderobe i entreen, i stuen eller på bade
værelset eller endda som et walkincloset, er vores stangmonterede hyldesystem 
det oplagte valg til ethvert rum i hjemmet! Systemet giver dig alsidige og flek 
sible planlægningsmuligheder. Med innovative ideer, elegant design og utallige 
praktiske detaljer til integreret moderne interiør i hjemmet.

De stangmonterede hylder kan, valgfrit, udstyres med integreret belysning i stæn
gerne for at skabe en behagelig atmosfære – og med Emotionteknologi kan lysets 
farve kontrolleres individuelt.

STØTTESTÆNGER

n  Støttestænger fås i 
følgende farver: 073 rustfri  
stål, 010 sort.

n  Dybder for støttestænger:  
150, 295 mm.

n  Tilgængelige sokkelhøjder:  
100, 150 mm.

HØJDER AF ÅBNE SKABE 
MED HYLDER

BASIS OG UDVIDELSESELEMENTER

n  Aluminiumsstængerne kan, valgfrit, udstyres med LEDlys, MPSRL. 
Der vil blive faktureret ét tillægsgebyr pr. støttestang. 

n  Stangmonterede hylder fås i tykkelser på 16 og 25 mm og er belagt på begge 
sider og har en polymerkant hele vejen rundt.

n  Tilgængelig i alle korpus og Color Conceptfarver, såvel som på alle bordplade
designs fra PG 1. – Dog ikke tilgængelig i Xtraudsmykninger.

n  For et tillægsgebyr kan hylderne udstyres med indbygget LEDlys, Manila Plus 
(MPRSBL), eller et LEDlys til planter (MPRSBLP).

n  Lyset til planter, kan desværre ikke justeres i farve og heller ikke i styrke. 
Derfor kan der ikke benyttes Emotionteknologi med dette lys.

n  Alle hylder kan varieres i dimensioner med 32 mm for at muliggøre design 
med 16 mm lodrette paneler på siderne. Design med andre lodrette tyk
kelser er ikke muligt.

n  Underskabe, mellem hyldestænger, fås i alle tilgængelige låger 
og korpusfarver.

n  Underskabene monteres på væggen med et kraftigt monteringshængsel. For
bindelserne sikrer støtte til bunden af den hængende enhed. 

n Tilgængelige højder: 

1.485 mm, for tilpasning til højde af højskab 
1.584 mm, for tilpasning til højde XL af højskab
1.997 mm, til tilpasning at højde af Højskab 1
2.069 mm, til tilpasning til højde af XL Højskab 1 XL 
1.239 mm, til tilpasning af designskab højde 1.

HYLDER | STANGMONTERET SYSTEM

INDIVIDUELT TILPASSET OPBEVARING

Med det stangmonterede hyldesystem kan du tilpasse opbevaringen til dine 
behov. Hyldesystemet fås i forskellige højder og kan varieres i bredden. Alle ele
menterne kan placeres nøjagtigt, hvor du vil have dem. 

Der er ingen grænser – design garderobeløsningen i den mindre entré eller den 
helt store walkingarderobe. Alt er muligt.

DET STANGMONTEREDE HYLDESYSTEM GIVER  
UENDELIGE DESIGNMULIGHEDER

Det stangmonterede hyldesystem er en kreativ løsning til alle rum. Løsningen 
med støttestænger og glashylder giver følelsen af gennemsigtighed og er ekstra
ordinær flot.

I kombination med specielle skabselementer er vores stangmonterede hyldesystem 
en sand perle i boligen, med et personligt præg.
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DET ER ET HIT!

EMBALLAGETING AF 
BORDPLADER

Bordplader er pakket i folie og 
forstærket med kartonhjørner og 
delvist med fiberpapstøtter.

EMBALLAGERING AF 
SOKLER

Sokler er pakket med papbeskyt
tere og er indpakket med stropper 
i enderne.

HÅRDE PLASTHJØRNER

Hårde plasthjørner er påført skab
ene, for ekstra beskyttelse. Dette 
for at forhindre eventuelle skader, 
under monteringen.

EMBALLAGERING AF 
HJØRNESKABE

Hjørneskabe er indpakket i pap 
med synlige håndtag. Det gør 
trans porten nemmere.

EMBALLAGERING AF SKABE

Sider og front er helt afdækkede 
med pap, samt nylonremme (til 
fastbinding).

BESKYTTELSESFOLIE

Låger med sart finish, for eksem
pel højglans, er beskyttet under 
produktion og montering med en 
speciel beskyttelsesfolie. Folien 
fjernes efter montering.

EMBALLERING AF 
HJØRNER

Skabene er udstyret med en smart 
selv klæbende hjørnebeskyttelse 
for at beskytte dem mod skader 
under transport.

SKABE TIL HVIDEVARER 
TVÆRSTÆNGER

Skabe til integrede hvidevarer, 
sikres under transport med en 
tværstang. Det giver yderligere 
stabilitet, så længe hvidevaren 
ikke er installeret.

EMBALLAGERING 
LISTER | LYSSKINNER

De yderste hjørner er limet fra 
fabrikken og indpakket i pap og 
bånd. Som ekstra sikkerhed fast
gøres listerne til et stykke pap.

EMBALLAGE | MONTERING

MONTAGEVEJLEDNINGER

Detaljerede montagevejledninger vil 
blive leveret med, ved hver bestilling. 
Derudover kan monteringsvideoer 
også findes på www.Nobilia.de/en/
services eller hentes hurtigt ved hjælp 
af QRkoden. Bemærk at denne er på 
engelsk.

MONTERINGSVENLIGT 
SYSTEM

Nobiliasystemet er kendetegnet ved den utroligt lette montering. Hjørneskabe 
kan skilles ad for at gøre transporten nemmere og sikrer dermed en nem adgang 
gennem smalle trappeopgange. Ligeså, er det nemt at montere soklen med det 
smarte kliksystem, og lågerne monteres let med de banebrydende hængsler. Det 
bliver ikke nemmere!

NEM MONTERING

Skabe og tilbehør leveres alt sam
men samlet. Det gør det særdeles 
nemt at montere det nye køkken, 
bad eller bryggers.
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ANSVAR FOR EKSPERTISE: KVALITET I HENHOLD TIL QCSTANDARDER

"GLAS"LABORATORIET

Den betydelige indsats, som Nobi
lia gør i QCtestlaboratoriet forud 
for produktion, er også tydelig 
for kunden. Det "transparente 
testlaboratorium" er indarbejdet 
i den interne Nobiliaudstilling 
og er derfor naturligvis synlig for 
enhver.

Det 230 m² store område giver 
besøgende mulighed for at få ind
blik i de omfattende testmetoder, 
som de nye produkter i Nobilia 
skal gennem, inden de betragtes 
som klar til produktion.

Laboratorieudstyret er helt unikt, 
inden for møbelbrancen ift. pro
duktion: Nobilia udfører selv alle 
deres egne obligatoriske prøver, 
for at sikre at de opfylder kravene 
til DINstandarder og DGM (tysk 
møbelkvalitetsstempel). 

PRODUKTIONS
LEDSAGENDE PRØVER

For at sikre en løbende ens artet pro
duktionskvalitet, overvåges den ak
tuelle serie. Det betyder, at der ved 
forudbestemte intervaller, udføres 
produktionsledsagende tests på mø
blerne eller individuelle komponenter. 

YDERST VELEGNET 
TIL DAGLIG BRUG

Nobiliakøkkener lever op til ud
fordringer ved daglig brug. Alle 
produkter har allerede bevist 
deres værdi i Nobilias QCtest
laboratorium.

NOBILIA 
KVALITETSSTYRING

Kvalitetsmål hos Nobilia er det 
vigtigste i hele virksomheden.

Kvalitetsstyringen, der er fore byg
gen de, foretages konsekvent og 
dækker hele værdikæden. Fra den 
første leverandør til den endelige 
montering af Nobiliakøkkenet 
hos slutkunden. Nobilias kvali
tets styring har fokus på løbende 
forbedring af hele processen.
Med denne holistiske strategi har 
Nobilia fastholdt deres position, 
som førende på kvalitet, i bran
chen, gennem mange år.

Retningslinjerne for kvalitets og 
miljøstyring er dybt forankret i 
virksomhedens filosofi og i virk
som hedskulturen i Nobilia. For 
produktionen betyder det, at fejl 
skal afdækkes og forhindres.

Alle foranstaltninger og kva li
tets test hos Nobilia håndhæves 
strengt i alle afdelinger i virksom
heden og tjener til at forhindre, 
analysere og rette fejl.

QCTESTLABORATORIUM

KUN FULDT UDVIKLEDE 
PRODUKTER PÅ MARKEDET

Nye produkter underkastes om
fattende test i laboratoriet, før 
de nogensinde kommer videre til 
serieproduktion. 

BRUGSTID 
MINDST 15 ÅR

Kundeforslag og anmodninger, 
samt praktisk erfaring og resultat
erne af vores egne undersøgelser, 
udgør en løbende og væsentlig 
del af udviklingsprocessen. Alle 
materialer, vi bruger, testes for en 
minimum levetid på 15 år. 

KVALIFICEREDE 
MEDARBEJDERE

Et kvalitetsstyringsteam på 31 
medarbejdere sikrer, at Nobilias 
interne høje kvalitetsstandarder 
– der overstiger både de natio
nale og internationale – over
holdes inden for kundeservice, 
leverandørstyring, varelevering, 

inspektion i produktionen og 
testlaboratorium. Dermed imøde
kommer Nobilia komplet og kon
sekvent krav og behov / ønsker 
i handlen med køkkener og hos 
slutkunder.
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ROBOTTESTSTATION

Vores robot har et universalt talent. Den kan programmeres, så dens 
funktioner og bevægelser svarer til realistiske gøremål i et køkken. 
Såsom: åbning og lukning af svinglåger og knæklåger, åbning og luk
ning af det fulde udtræk ved skuffer, åbning og lukning af sidehængte 
låger. 15 års daglig brug af køkken simuleres således i hurtig bevægelse 
under realistiske forhold.

DAGLIGE KØKKENRUTINER GENNEMGÅR HOLDBARHEDSTEST!

60.000 GANGE 
PÅ TO UGER

Låger, skuffer og andet udtræk 
gennemgår åbning og lukning 
med mindst 60.000 belastnings
tests, af robotter. Med dette 
antal opfylder Nobilia de strenge 
retningslinjer fra DGM for RAL
kvalitetsstemplet ”Goldenes M”.

BÆREEVNE

75 KG BÆREEVNE PR. OVERSKAB

Overskabe og deres konstruktion er 
designet til at kunne bære 75 kg.

Det er langt mere end hvad traditio
nelt service vejer:

Fx har et kaffestel af porcelæn, 
med 18 forskellige dele, en gen
nemsnitlig vægt på ca. 5 kg. 

Sagt med andre ord; overskabet 
kan sam let bære et gennem snit
ligt kaffe stel, der kan bruges til 
90 personer.

Der er retningslinjer for stort set alt. Hele vores liv er for det meste reguleret af standarder. I 
køkkenverdenen er det en stor fordel, når der er tale om køkkenmøblers robusthed, levetid og 
sikkerhed. Præcis hvad køkkenmøbler skal modstå, er specificeret i de respektive DINstandarder.
For maksimal sikkerhed, og den lange levetid taget i betragtning, overgår Nobilias selvpålagte 
standarder ofte langt mere end hvad der ellers kræves. I laboratoriet tester vi løbende bære
evnen på øverste og nederste hylder og løse hylder på den bærende væg.

STATISK BELASTNING
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n  60.000  80.000 tests med 
forskellig belastning.

n  Det svarer til, at skabet åbnes 
og lukkes ca. 11 til 15 gange 
om dagen.

Vi tester sidehængte låger, skuffer, diverse udtræk samt skabe – kort sagt, alle 
bevægelige dele, for regelmæssig betjening i en samlet levetid på mere end 15 
år og – for os som en selvfølge – altid med fuld kapacitet. I processen belaster 
vi vores møbler i QClaboratoriet, til tider op til tre gange længere end krævet i 
DINstandarderne.

ALTID I GANG ...

HJØRNESKABE

n  60.000 belastningstests.

n  Det svarer til, at skabet åbnes 
og lukkes ca. 11 gange om 
dagen.

TEST AF FUNKTIONER OG REGELMÆSSIG BRUGSTEST

SIDEHÆNGTE LÅGER

n  80.000 belastningstests.

n  Det svarer til, at skabet åbnes og 
lukkes ca. 15 gange om dagen.

SKUFFER

n  60.000  80.000 ændringer i 
belastningen. 

n  Det svarer til, at skabet åbnes 
og lukkes ca. 11 til 15 gange om 
dagen.

LÅGER TIL 
JALOUSISKABE

n  60.000 belastningstests.

n  Det svarer til, at skabet åbnes 
og lukkes ca. 11 gange om 
dagen.
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DET SENESTE FRA DET "MUNTRE KØKKEN"

Køkkenet er selve hjertet i huset – og det betyder, at der er store forventninger til 
det: Det skal kunne modstå ætsende dagligvarer, som fx citronsyre eller stærkt 
farvende væsker, så som rødbedesaft. For at teste overfladerne, for deres evne til 
at modstå daglig slid, udsætter vi dem for kemisk test og slid, med ru og skarpe 
genstande, og simulerer endda langvarigt slid på grebene titusinder gange. Først 
da viser overfladen, på et Nobiliakøkken for alvor, hvad den kan holde til.

SLIDTEST AF 
MØBELOVERFLADER

Denne test måler de dekorative 
overfladers slidstyrke. Kontinu
erlig slibning med en defineret 
anvendt vægt og slibekorn simu
lerer slid på overfladen.

RIDSETEST

En diamantspids presses ned, med 
stigende kraft, mod det roterende 
prøve eksemplar. De ridser, som 
testen resulterer i, vurderes visuelt 
med visningsenheden.

KEMISK 
MODSTAND

Under disse tests, med virksomme 
stoffer, efterlades påførte midler 
på overfladen i et forudbestemt 
tidsrum, i henhold til slitagegrup
pen. 

For eksempel: 
Acetone 10 sekunder, 
Eddike 1 time, 
Kaffe 16 timer, 
Olivenolie 16 timer. 

TEST AF OVERFLADER

SLIDTEST; 
GREB

En læderstrimmel fyldt med kuglelejer bevæges hen over grebets overflade i 
testenheden. Denne test simulerer slitage på et greb over en periode på 15 år.

TEST; 
PÅVIRKNING AF SALT

Metalliske dele, såsom greb, udsættes for intensiv påvirkning med saltspray. 
Formålet: selv efter denne test må komponenterne ikke vise tegn på nedbrydning.

KONDENSVAND; 
KONSTANT KLIMATEST

Dele (fx malede og metalliske 
komponenter) opbevares i et 
vandbad, i et testrum, ved en kon
stant temperatur på 40 °C.

Den konstante fugtighed (100 % 
relativ fugtighed), der er skabt i 
testkammeret, tjener til at teste 
delenes modstand mod inde
klimapåvirkninger/fugtighed.
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KLIMATEST | KULDETJEK

Under klimatesten simulerer vi forskellige klimatiske påvirkninger. Det kan fx være betingelserne for en 
containertransport over havet, montering af køkkenet i et tropisk klima, samt langsigtede simuleringer og 
tests med fremskyndet aldring. Alle møbelkomponenter underkastes forskellige klimatest.

OPBEVARING UNDER KLIMATISK EKSPONERING

Udover klimatesten kan skabet, til test af klimatisk eksponering, også bruges til 
at simulere aldringsprocessen. Ligesom i en tidsmaskine simulerer vi skiftende 
klimakræfter og lader de nye komponenter ældes kunstigt. Her går der 15 år på 
kun 270 timer. 

Målet: høj robusthed selv under ekstreme forhold.

KUNSTSTIGT FREMSKYNDET ALDRING

KLIMATEST

Den klimatiske test omfatter eks
treme ændringer i temperatur og 
fugtighed, over flere gentagelser, 
i overensstemmelse med de re
spek tive DINstandarder.

KULDETJEK

Belægningernes holdbarhed tes
tes ved ekstreme temperatursving
ninger: først ved 20 °C siberisk 
kulde i 16 timer og derefter ved 
ekstrem varme på 50 °C i 8 timer. 

Efterfølgende skæres delene igen
nem, i et tværsnit. Dette gør, at 
vi kan se i hvilken grad belæg
ningerne  har reageret på tempe
ra turændringerne.

MODSTAND OVERFOR VAND OG DAMP

MODSTAND OVER FOR 
VANDDAMP

Skabene udsættes for et såkaldt 
dampbad fem gange i træk i 30 
minutter, hver gang. 
Bobler eller anden løsrivelse ved 
kanten bør ikke forekomme. 

Den dekorative overflade på 
bordplader udsættes for direkte 
damp over kogende vand i 1 time. 
Farveændringer og skade på over
fladen må ikke forekomme.

Fugt, varme, kulde – I køkkenets daglige brug skal de enkelte dele kunne modstå 
alle disse ydre påvirkninger. 

Med damptesten afprøver vi fx modstandsdygtigheden og tætheden af skabene 
og kanterne på lågerne over for vanddamp. 

MODSTANDSDYGTIGHED

VANDBADSTEST 

I henhold til retningslinjerne for 
Nobiliatest forbliver delenes 
kanter nedsænket i et vandbad 
i to timer. Ændringer af delene, 
såsom bobler eller slid, er ikke 
tilladt, selv efter dette tidsrum. 

Testen udføres i overensstemmelse 
med Nobilias egen teststandard 
og udføres også som løbende 
tests under produktionen.

Vand er den værste fjende for køkkenmøbler. Et velkonstrueret skab, bordplade og 
låge skal være i stand til at modstå daglig slitage over en lang periode. Vi tester 
for modstandsdygtighed og tæthed af kantede materialer ved at teste disse i et 
vandbad.

TÆND FOR VANDET
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TEST VED SOLLYS

Vi tester vores møbeloverflader for lyspåvirkning. Ved hjælp af en Xenonlysbuespot i laboratoriet,  
simulerer vi mængden af UVstråling, som et køkken vil blive udsat for gennem årene. Det gør 
det muligt for os at ælde overfladerne kunstigt. På den måde kan vi nøjagtigt afdække graden 
af misfarvning i den forløbne tid og undgå sådanne store afvigelser, under produktudviklingen.

HVER KØKKENLÅGE SKAL VÆRE I STAND TIL AT MODSTÅ 10 ÅRS DIREKTE SOLLYS

SOLTEST

Resultatet af den soludsatte over
flade sammenlignes med resul
taterne på de overflader, der blev 
skærmet for sollys.

n  En GrayScalevurdering fore
tages, i overensstemmelse med 
DIN EN 20105 

n  Testproceduren er beskrevet i 
DIN EN 15187.

STANDARD LYSTEST | VARMETEST

FARE – VARMT!

Hvor megen varme kan en bordplade modstå? Enhver, der nogensinde har efter
ladt en varm gryde på bordpladen, er bekendt med denne situation; bordpladen 
kan muligvis tåle det – men kun et kort øjeblik. På et tidspunkt dannes en varme
skade. Vi tester grænserne for materialemodstanden under ekstreme forhold på 
laboratoriet.

VARMETEST 
VÅD OG TØR

Vi tester varmemodstanden på 
bordplader i overensstemmelse 
med DIN 68930:

n  Varmemodstanden mod tør 
varme op til 180 °C.

n  Varmemodstanden mod fugtig 
varme op til 100 °C.

For at fjerne farveafvigelser fra overflader i serieproduktion, tester 
vi vores materialer under forskellige standardlystyper og sammen
ligner disse med specificerede farvestandarder (Metameriindeks). 
I denne proces vurderer vi overfladerne i dagslys, kunstigt lys og 
under lysstofrør.

SORTIMENTETS FARVEÆGTHED

STANDARD LYSTEST

Den pålidelige vurdering af farve 
og glansgrad er meget vigtig, 
fx når der skal ske leveringer af 
samme enhed, men hvor disse er fra 
forskellige partier i produk tionen. 
Ensartetheden skal sikres, og far
ven og glansgraden skal altid være 
den samme.
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PRODUKTSTRATEGI

GODT DESIGN 
TIL ENHVER SMAG

Produktdesignerne hos Nobilia har stor erfaring, hvordan man de
signer køkkener, der passer til livssstilen hos det individuelle men
neske. Det gør, at Nobilia har ca. 80 procent af køkkenmarkedet. 
Målet er at imødekomme de stadig mere individualiserede ønsker 
fra kunder, med fremragende køkkener, der opfylder deres daglige 
behov til en overkommelig pris.

HURTIG MARKEDSFØRING

Vores nyeste produkter er alle
rede tilgængelige efter de har 
været på udstilling i vores show
room. De er således tilgængelige 
i handelen allerede i den vigtige 
sæson – slutningen af året.

ÉT KØKKEN – ÉN LØSNING 
– ALT FRA ÉN KILDE

Nobilia tilbyder deres forhandlere en komplet pakke, der består af møbler, hvide
varer, vaske og køkkenudstyr.

Der fås 13 hvidevarer fra kendte mærker. Noget for enhver pengepung.

Eksklusive hvidevarer og varemærker giver mulighed for at adskille sig fra alm. 
markedsføringsstandarder.

PG 2 PG 3

PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8

PG 9

PG 1

INDIVIDUELT DESIGN

ET PRODUKT, DER OP
FYLDER ALLE ØNSKER

I 75 år har Nobilia koncentreret sig om produktion af køkkener til middelklassen. 
Virksomheden dækker ca. 80 % af markedet, hvad angår prisniveauer, såvel som 
stilarter.

Strategisk vigtige farver er tilgængelige i alle markedsrelvante prisniveauer og 
materialer. Ingen anden producent dækker denne variation, kun med en enkelt 
salgskanal.

SOLID PARTNER

Med et samarbejde, med Nobilia, 
er forretnings og handelspart
nere godt positioneret på mar
kedet. Virksomheden tilbyder et 
bredt spektrum – fra moderne 
og trendy til klassisk og tidløs og 
videre til middelhavsstil. Det rig
tige produkt til enhver smag.

PRODUKTUDVIKLING TIL 
PUNKT OG PRIKKE

Nobilia udvikler deres produkter 
tilpasset til relevante prisklasser.
Det bemærkelsesværdige ved 
dette er, at på grund af de høje 
salgs og produktionsmængder er 

ET BREDT SORTIMENT

Et smart struktureret og logisk 
konfigureret sortiment af forskel
lige typer, tilbyder tilpassede 
de signløsninger – individuelt til 
enhver køkkenplan.

virksomheden i stand til, med pro
fit, at implementere fremragende 
kvalitet til markedet generelt.

UBEGRÆNSEDE 
MULIGHEDER…

… til dit drømmekøkken:
 
n rundt regnet 3.500 enhedstyper 
n 71 låger 
n 83 greb, 13 stanggreb 
n 14 korpusfarver 
n 87 sidebeklædninger 
n 46 bordpladedesign

Resultatet er et næsten ubegræn
set antal muligheder for individu
elle designs.
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Brug af direkte elektronisk kom
munikation, via EDI og Extranet, 
reducerer interne håndterings
processer til et minimum. På den 
måde kan Nobiliakøkkener være 
hurtigere og mere pålideligt på 
vej til vores handelspartnere.

KONTROL VIA  
ET GODT OVERBLIK

Hver enkelte kundeordre er gra
fisk dokumenteret og elektronisk 
inspiceret for mulige designfejl. 
Ordrebekræftelsen er en hurtig 
og tydeligt arrangeret kontrolfor
mular for sælgeren. Dette da den, 
ud over detaljerede varelister og 
en tegning, også indeholder en 
plantegning og opstalter. Efter
følgende ændringer af den første 
ordre er tydeligt markeret. Inside 
Sales Department behandler sine 
ordredokumenter digitalt, ved brug 
af touch skærme. Det sparer cirka 
60 ton papir årligt.

FOR DIG PÅ STEDET

Nobilia Field Service Agents har 
lært deres job fra bunden af. 
Derfor kan din kontaktpartner, 
bidrage med grundig erfaring 
inden for handel – og nogle 
gange også god træning i hånd
tering af handler. I alt er der 
cirka 105 ansatte i Field Sales, 
hvoraf 38 betjener kunderne på 
hjemme markedet, og 67 beskæf

tiger sig med eksport. Field Ser
vices Infor mation System (FSIS) 
leverer essentielle, nøj agtige og 
helt opdaterede statistikker og 
nøgledata for salget.

ALTID OPDATERET

På Nobilia Extranet har du dine 
OC'er og leveringsdatoer til rådig
hed til enhver tid: syv dage om 
ugen – døgnet rundt.

ADMINISTRATIVE TJENESTER | TEKNISK SERVICE

ET LANGVARIGT 
FORHOLD

ET VARIGT FORHOLD

Du finder hele 280 kundeservice
repræsentanter, alene i admini
strationsafdelingen, som står til 
rådighed for vores 8.000 kunder 
over hele verden. 
De demonstrerer både tek niske 
og forretningsmæssige kompeten
cer inden for hurtig, på lidelig og 
effektiv gennemgang og behand
ling af ordrer. Dertil hånd tering 
af alle aspekter af kundeordren.

Ét ansigt udadtil – det er den 
gyldne regel for Nobilia! Hver 
handelspartner har deres egen 
personlig kontaktperson, der er 
ansvarlig for deres ordrebehand
ling og dermed kender deres 

kontakt vældig godt. Det hjælper 
med at forhindre misforståelser 
og sikrer en jævn ordrebehand
ling, som kunderne kan stole på.

MARKEDSFØRING

SERVICE FRA FOTO 
TIL POS.

HURTIGT OVERBLIK

Kun én salgshåndbog til alle tre 
klassiske markedsføringsmodeller: 

n  Markedsføring med fuld service.
n  Markedsføring kun for møbler.
n  Gratis produktmarkedsføring.

EGNE BROCHURER

Et tilbud på 24 forskellige bro
churer til branchefolk. Elektroniske 
brochurer er også tilgængelige på 
tværs af mediekanaler. Individuel 
konsultation og tilpasning fra pro
fessionelle reklamebureauer er til 
enhver tid mulig. De store oplag på 
mere end 200 millioner brochurer 
garanterer, årligt, den bedst mu
lige prisfastsættelse. 

INDIVIDUELT TILPASSET 
SALGSFREMSTØD

Hvert år udarbejder vores in
terne fotostudio et omfattende 
antal flotte annoncer. Nobilias 
fotoarkiv indeholder i øjeblikket 
ca. 8.000 motiver, og det vokser 
med mere end 400 nye annoncer 
hvert år.

PROFESSIONEL MONTERING

I Tyskland forefindes 120 højt 
kvalificerede monteringspartnere. 
Alle disse er uddannet af Nobilia, 
og kan hjælpe med at installere 
kundedisplays. Til overvågning 
af konstruktioner, i stor skala, vil 
vores egne anlægsmontører også 
blive bragt ind.

OPLÆRINGSPROGRAMMER

Med otte forskellige seminarmoduler tilbyder 
Nobilia specialiserede forhandlere et udvalg af 
seminarer. Træningsprogrammerne kan mønstre 
ca. 4.000 deltagere årligt fra salgs og installa
tionsafdelingerne. Træningssessionerne finder 
sted i professionelt udstyrede træningslokaler 
og i Nobiliashowroom. Derudover er det muligt 
at deltage i et online læringsprogram.

Handelspartnerene kan også stole på Nobilia med hensyn til både markedsføring 
og salgsstøtte direkte på salgsstedet. Uanset om det er salgshåndbøger, brochurer 
eller salgstidsskrifter – det nyeste salgsfremmende materiale er altid tilgængeligt, 
så snart de nye kollektioner er. På anmodning overtager Nobilia planlægningen 
af hele udstillinger for vores handelspartnere, fra butikskonstruktionen til op
stillingen af gangveje og til salgskonsulentens arbejdsområder. Hvert år er der 
ca. 22.000 displaykøkkener i handlen, og ca. 500 komplette kundeshowrooms 
planlægges af Nobilia CreativStudio.

ÉN LISTE – ÉN LOGIK

Med en enkelt produktliste og distributionskæde betjener Nobilia alle forsynings
net på markedet. Én liste, én logik – det forenkler styringen af det daglige salg. 
Hele produktsortimentet til grebsfrie køkkener konsolideres i et enkelt kapitel på 
Nobiliaproduktlisten på en klar og præcis måde. Én liste, én logik, én metode 
til blokvis prissætning – det gælder også vores serie af badeværelsesprodukter.
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EGEN 
LOGISTIKAFDELING

Alle vores leverancer foregår med 
vores egen logistikafdeling. Vores 
højt kvalificerede chauffører sik
rer professionel og erfaren mø
beltransport til enhver tid. Hver 
levering foregår efter nærmere 
aftale.

DET SIKRE VALG

Nobilia opnår en ekstrem høj 
grad af leveringssikkerhed ved 
hjælp af scannere under lastning 
og losning. Med en fejlmargen på 
kun 0,1% for levering og en le
veringspålidelighed på ca. 97,7% 
ligger virksomhedens egen logi
stik således i top inden for møbel
industrien.

AUTOMATISERET 
INDIVIDUALITET

Hvert Nobiliakøkken er helt unikt 
– tilpasset i designet – og dog 
fremstillet ved hjælp af meget 
automatiserede produktions
processer. Tilskriv dette Nobilias 
be mærkelsesværdige know-how!

FORDELAGTIG: 
VÆRDI FOR PENGENE

Et veldesignet modulopbygget 
system er fundamentet for et 
individuelt planlagt køkken i en 
parti størrelse på én.

Den høje grad af automatisering i 
produktionen sikrer god værdi for 
pengene.

PROFESSIONALISME 
HVER DAG

Mere end 3.400 færdige køkkener 
forlader de to fabriksanlæg i Verl, 
pr. dag, hvilket svarer til en årlig 
produktionshastighed på lige 
knap 753.000 komplette køk
kener.

PRODUKTION 

VORES ERFARING KOMMER DIG 
TIL GODE – 75 ÅRS TRADITION 
OG PRODUKTION I TYSKLAND

Nobilia har produceret køkkener i mere end syv årtier, og som et resultat heraf har vi stor 
erfaring med det vi gør. Det har lært os, som virksomhed, at et stålfast fokus mod fremti
dig markedsudvikling er uundværlig for succes. Hele denne kombinerede viden omsættes 
til mål, som garanterer en konstant høj standard for kvalitet samt maksimal produktions
automatisering og procespålidelighed. Hvert eneste år har Nobilia sat nye og højere 
standarder inden for køkkenproduktion. Utallige yderligere udviklinger er igangsat og 
med succes implementeret af Nobilia.

JORDEN RUNDT 
HVER DAG

Nobilias logistikafdeling kører ca. 
90.000 kilometer om dagen, hvil
ket svarer til at køre jorden rundt 
to gange hver dag. Vi leverer årligt 
cirka 2,8 millioner 3 i fragtvolu
men og 30,8 millioner individuelle 
SKU'er over hele verden. Derudover 
leveres godt 2.500 havcontainere til 
kunder i udlandet, hvert år.

HURTIGE 
LEVERINGSTIDER

Selvom forventningens glæde ef
tersigende er den største, lader 
vi dig ikke vente så længe! Vi 
leverer normalt komplette bestil
linger på kun fire uger, og rekla
mationer løses ofte inden for 10 
arbejdsdage.
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VORES ANSVAR

PEFC / 04-31-1281

Siden juli 2009 er Nobilia den 
første køkkenproducent, som er 
certificeret i henhold til PEFC 
(fælleseuropæisk skovcer tif i 
ceringsprojekt). Denne certifi
cering dokumenterer Nobilias 
forpligtelse over for et levedyg
tigt miljø, og vi tager ansvar for 
håndtering af dyrebare træres
sourcer. 
Træmaterialer, vi bruger, kommer 
fra bæredygtigt forvaltede skove 
og kontrollerede kilder. Skovcer
tificering giver garanti for, at 
de træprodukter du køber, ikke 
stammer fra tvivlsomme kilder 
eller overudnyttelse, men snarere 
stammer fra skove, der forvaltes i 
harmoni med naturen. Køb af et 
PEFCcertificeret Nobiliakøkken 
demonstrerer køberens ansvarsfø
lelse over for vores miljø.

 KVALITET, MILJØ OG CERTIFIKATER

DET SIKRE VALG

GSmærke (Geprüfte Sicher
heit) for testet sikkerhed

Dette certifikat tildeles af 
LGANürnberg. LGA tilhører 
TÜV Rheinland Group (inter
national servicegruppe) og er 
Europas største og vigtigste 
møbeltestorganisation. 

GSmærket for afprøvet sik
kerhed er et frivilligt garanti
mærke, der har betydning 
langt ud over Tysklands græn
ser. På området, forbruger
beskyttelse, arbejdsmiljø og 
sikkerhed, er det garantien 
for, at de sikkerheds relaterede 
krav er opfyldt og gennem
gået af et uafhængigt organ 
som LGA – men også fremad
rettet vil blive regelmæssigt 
overvåget. 

LGAkvalitetscertifikater for 
møbler, møbeldele, kompo
nenter og tilbehør vedrører 
test og kontrol af kvalitet og 
produktsikkerhed.

DET GYLDNE M

RAL Quality Seal 430

Dette kvalitetsstempel tildeles 
af Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e.V. (Tysk kvalitetsstem
pel for møbler). De strenge krav 
fra DGM overgår langt dem, der 
gælder for nationale og interna
tionale standarder, og adskiller 
produkter af over gennemsnittet 
kvalitet. 

Kvalitetstestede og godkendte 
møbler skal være robuste, sikre, 
holdbare og godt produceret – og 
de må ikke indeholde komponen
ter, der anses for sundhedsskade
lige. Omhyggelige test og streng 
kontrol sikrer, at møbler med 
RALkvalitetsstemplet overholder 
de omfattende kriterier.

Det tyske “Golden M” tæller, både 
nationalt og internationalt, som 
et af de mest markante kvali
tetscertifikater, der udstedes efter 
de strengeste kriterier. For for
brugere betyder det sikkerhed for, 
at et produkt er af førsteklasses 
kvalitet og er blevet fremstillet 

DGMKLIMAFTALE

Nobilia var den første køk
kenproducent, der tiltrådte 
”klimaaftalen for møbelindu
strien”, da DGM – Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel (tysk 
møbelkvalitetskontrolforening) 
– oprettede det. 

Denne handling understreger 
endnu en gang Nobilias ansvar 
for miljøet og klimamålene for 
den tyske regering såvel som 
FN's.

DGMklimaaftalen er baseret 
på beregningen af en virksom
heds CO2fodaftryk. Dette 
fodaftryk analyseres løbende i 
samarbejde med en miljøbeskyt
telseskonsulent.

på en miljøsikker måde. Det man
geårige, intensive samarbejde 
mellem DGM, Deutschen Ver
braucherzentrale (tysk forbruger
beskyttelsesagentur) og Stiftung 
Warentest (tysk nonprofit organi
sation til uafhængig produkttest) 
er et vigtigt grundlag for tillid for 
forbrugeren. 

Efter at have opfyldt alle til
delingskrav blev Nobilias køk
kenmøbler tildelt den højeste 
emissionsklasse A, af Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel e. V. – 
(Den tyske sammenslutning af 
kvalitetsmøbler).

EMISSIONSKLASSE DGM

ØKOMÆRKET MED DEN BLÅ 
ENGEL (BLAUER ENGEL)

I juli 2012 var virksomheden den 
første, og hidtil eneste, fabrikant 
af køkkenmøbler, der modtog det 
officielle miljøstempel „Der Blaue 
Engel“ (Den Blå Engel). 

Dette mærke fra det tyske fø
derale miljøministerie fremmer 
miljø og sundhedsbeskyttelse 
samt forbrugerbeskyttelse. Den 
fremhæver produkter og tjene
ster, som er særlig gavnlige for 
miljøet fra et holistisk perspektiv 
og samtidig opfylder høje stan
darder for servicevenlighed samt 
beskyttelse af både sundhed og 
ar bejds miljø. 

"Blauer Engel" blev tildelt til føl
gende områder: 

Chalet 977
Credo 545
Fashion 406
Flash 648
Focus 312
Inline 526
Laser 615
Lux 555
Pura 917
Rio 253
Riva 371
Speed 351
StoneArt 566
Structura 382
Sylt 706
Touch 317
York 985
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DIN EN ISO 9001: 2015
Certificeret kvalitetsstyring 

ISOstandarder er standarder, der 
gælder i hele Europa og aner
kendes over hele verden. 

I fuld overensstemmelse med DIN 
EN ISO 9001:2015 evalueres en 
virksomheds kvalitetsstyrings
systemer i deres helhed. Den cen
trale idé med kvalitetsstyring er 
at analysere kundebehov og eta
blere og overvåge processer for 
fremstilling af produkter i over
ensstemmelse med markedskrav. 

Certifikatet har markedsstrategisk 
betydning og garanterer frem tiden 
for et pålideligt kunde forhold. I 
1994 var Nobilia den allerførste 
køkkenmøbelproducent, til at blive 
certificeret, i Tyskland.

I marts 2019 blev QMcertifikatet 
DIN EN ISO 9001:2015 bekræftet 
igen.

DET ER VORES PLANET

DIN EN ISO 14001: 2015
Certificeret miljøstyring

DIN EN ISO 14001 er certificerings
standarden for anerkendte miljøsty
ringssystemer worldwide. 

Siden 2007 har Nobilia, med suc
ces, gennemgået miljøcertif ice
ringsprocessen i overensstemmelse 
med denne ISOstandard, der især 
understreger miljøbeskyttelse og 
bevarelse af naturressourcer. 

Evalueringen omfatter virksomhed
ens miljøpolitikker, ve ri fi cer bare 
miljømål og det virk som hedsdæk
kende miljøprogram designet til at 
nå dem.

ISOmiljøstandarderne kræver et 
miljøstyringssystem, der regulerer 
planlægning, implementering, kon
troller og forbedringer inden for 
rammerne af en proces til løbende 
forbedring. Certifikatet er en væ
sentlig forudsætning for succes på 
mange markeder. Med det tilbyder 
Nobilia deres handelspartnere påli
deligheden af en bæredygtig, certi
ficeret miljøstyring. 
I marts 2019 blev QMcertifikatet 
DIN EN ISO 14001:2015 endnu en
gang bekræftet.

NOBILIA SÆTTER STANDARDER

ENERGISTYRINGSSYSTEM

DIN EN ISO 50001:2018
Certificeret Energistyringssy-
stem 

Emnet energi bliver mere og mere 
vigtigt, både i den private sektor 
og især i produktionssektoren. Af 
den grund har Nobilia gjort det 
til en prioritet at bruge sin energi 
(elektricitet, gas, træ, olie, diesel 
osv.) optimalt og omhyggeligt og 
også på en økologisk forsvarlig 
måde, og hvor det er muligt, spare 
energi.

Nobilia bidrager til en mere ens
artet energi styring ved at udvikle 
passende foranstaltninger inden 
for rammerne af løbende energi
forbedring.

Som udbyderen, der har hele ver
den som handelsmarked, føler 
Nobilia sig meget ansvarlig for 
kunder, medarbejdere, produkter 
og produktionsprocesser. 

Kvaliteten af vores produkter og 
tjenester er vores primære mål. 
Det klare fokus på kvalitet og 
kundefordele er en væsentlig 
forudsætning for vores succes. 
Nobilias styrke ligger dog ikke 
kun i teknologierne og produkter, 
men mere end noget andet ligger 
det i de ansatte.

Sundhed og velvære er grundla
get for vores medarbejderes pro
duktivitet og daglige motivation. 
Arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse 
skal garanteres til enhver tid. Vi 
omfavner helhjertet princippet 
om at tage ansvar for fremtiden. 
Det er en inkorporeret del af hele 
vores tankegang og måde at drive 
forretning på.

Dermed tager vi lige store hensyn 
til det økonomiske, økologiske og 
sociale aspekt.
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