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Du har nå fått et eksemplar av vår nyeste katalog. 
Som du ser er vårt sortiment både stort og bredt 
- hos oss finner du kjøkken i alle stilarter og prisklasser. 
Vi har også baderoms- og garderobeløsninger.

Det er trygt å handle med oss. Vi har laget norske 
kvalitetsinn redninger siden 1955 og skal gjøre det i 
mange år fremover. Dessuten er vi så trygge på 
kvaliteten at vi gir deg hele 30 års bruksgaranti på 
våre kjøkken. 

BLA OM OG BLI INSPIRERT!

Norsk kvalitet 
siden 1955
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Kjøkkenprodusent 
siden 1955

Foss Snekkeri ble stiftet 1. januar 1955 av snekkermester Magnar Foss. 
Fra første stund har kvalitet og en løsningsorientert innfallsvinkel til 

kundens behov vært et mål i arbeidet. 

Bedriftens grunnlegger, Magnar Foss, 
hadde tidlig en drøm om egen bedrift. 
I 1940 skrev han en oppgave på skolen: 
“Meg selv om 25 år” var tittelen på opp-
gaven. “Jeg var for lengst blitt ferdig med 
læretiden og var blitt snekkermester i 
møbel snekkerfaget og leder for en fab-
rikk. Jeg hadde besøk av en kunde og vi 
hadde nettopp skrevet under en kon-
trakt på en større leveranse”, skrev den 
unge Magnar Foss. Denne drømmen ble 
Magnars drivkraft gjennom mange år, 
og drømmen ble sann. Han startet sin 
egen snekkeribedrift på Å i Meldal; Foss 
Snekkeri. Bedriften produserte i mange 
år dører og vinduer, butikkinnredninger 
og kjøkken. Fra midten av 1960-tallet ble 

bedriften spesialisert innen kjøkkeninn-
redninger og satset mer og mer på dette 
markedet.

En ny tid kom til Foss Snekkeri på 1970- 
tallet. Magnars sønn, Morten, fokuserte fra 
første stund på effektiv produksjon, distri-
busjon og ikke minst bruk av dataverktøy. 
Allerede i 1984 hadde bedriften et godt 
datasystem som automatisk kunne lage 
tilbud ut fra planløsninger. I dag arbeides 
det med et moderne system der kunden 
kan se løsninger i både plan og 3D fra flere 
vinkler. Foss Snekkeri AS er i dag et solid, 
moderne selskap med kjøkkeninnred-
ninger som spesialfelt. 

Magnar Foss Morten Foss

BLÅHØ

SVARTHETTA
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Kjøkkenet ble bygd av Magnar Foss, og 
ennå framstår kjøkkeninn redningen som 
hel og fin tross daglig bruk i 58 år. Da  
kjøkkenet var nytt, var det lakkert 
bjørkefinér som gjaldt. For 15-20 år siden 
valgte Jenny og Sigurd å male kjøkken-
innredningen sin, ellers er den som den 
var da Magnar Foss leverte den.

Et kjøkken fra Foss kjennetegnes av god 
kvalitet og høyt teknisk nivå. I 2004 ble 
enda et selskap i Foss-gruppen opprettet, 
denne gang med fokus på benkeplate-
produksjon. Foss Plater AS har skapt 
et moderne produksjonsanlegg med  
dyktige fagarbeidere. Bedriften kan til-
by en rekke spennende og nyskapende  
produkter. 

Når Foss Snekkeri AS nå har passert 
over 60 års virke, er det naturlig å takke 
dem som gjennom alle disse årene har 
bidratt til at bedriften også i dag er solid,  
kvalitetsbevisst og står støtt på egne ben. 
Magnar Foss sin ungdomsdrøm gikk i  
oppfyllelse, og drømmen lever fremdeles, 
over 60 år senere.

SNOTA

GEITHETTA

M
E

D
 T

R
O

LL
H

E
IM

E
N

 I 
N

Æ
R

M
IL

JØ
E

T

Jenny og Sigurd Snoen trives godt i sitt Foss-kjøkken fra 1960.
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Hos Foss Snekkeri og Foss Plater i Meldal foregår produksjonen 
i skjæringspunktet mellom industri og håndverk. Dyktige fagfolk 
kombinerer industriens moderne metoder og hjelpemidler med 

håndverkets uttrykk og tradisjoner.

Dagens moderne 
produksjon

En innovativ og solid produksjon er helt avhengig av medarbeidernes dyktighet og kompetanse.

Fra eget lakkanlegg leverer vi farger etter ønske.
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Noen tips før du avtaler møte med en av våre kreative kjøkkendesignere

For alle rom

Lag en skisse over rommet med mål på vegger, 
vinduer, dører (husk slagretning) og takhøyde. 
Merk av for vann/avløp, el-uttak, strømbrytere, 
varmeovner og ventilasjon. 

Tenk over og sett opp behov for oppbevaring 
og tilgjengelighet (våre XL-skuffer gir ekstra god 
oppbevaringsplass).  En liste over hvilke hvite-
varer du trenger som f.eks. kjøl/frysekapasitet, 
funksjoner på stekeovn, induksjon, mikrobølge-
ovn, dampovn, kaffemaskin m.m. Hvis du synes 
det er vanskelig, så har våre kjøkkendesignere 
full oversikt over muligheter og smarte valg.

Ta gjerne med bilder av kjøkkenrommet ditt 
og inspirasjons-bilder fra interiørmiljøer, farg-
er og materialer etc. som du liker. Dette hjelper 
kjøkken designeren til å finne de beste produkt-
ene og den stilen som passer for deg og din 
bolig.

Benkeplater finnes i mange materialer og pris-
klasser. Benkeplaten er særdeles viktig på et 
arbeidskjøkken: Den må ha god slitestyrke og 
godt med arbeidsflate. I tillegg vil vi jo naturligvis 
at den skal se lekker ut. Tenk over hvilke krav du 
stiller og be om råd. 

Valg av belysning bør være med i start   - 
pro sessen. Lys er viktig og bør tenkes grundig 
gjennom. God belysning er viktig både i forhold 
til funksjon, utseende og trivsel.

Sett gjerne opp et budsjett over hvor mye du 
ønsker å investere i ditt nye kjøkken. Fossline 
har kjøkken i alle prisklasser, og våre kjøkken-
designere gir råd og veiledning som match-
er dine ønsker og behov. Planlegg også litt for  
framtiden. Behovene endrer seg, og med  
inntil 30 års bruksgaranti skal ditt Fossline- 
kjøkken fylle dine behov i lang, lang tid. 

LYKKE TIL OG VELKOMMEN TIL FOSSLINE!
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Følg oss på Instagram og Facebook for 
inspirasjon og oppdatering av nyheter
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Våre kjøkken designere gir råd 

og veiledning som matcher 

dine ønsker og behov



Strålende fornøyd med kjøkken fra Foss

ANN JORID ELVEN OG ØYSTEIN KVÅLE
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Ann Jorid Elven og Øystein Kvåle jobber 
begge i mat- og serveringsyrker og bruk-
er mye tid med matlaging også i heimen.
Da Ann Jorid og Øystein kjøpte et 
70-tallshus i Øyagrenda i Orkdal, fikk de et 
solid, slitesterkt heltrekjøkken fra 90-tallet 
med på kjøpet. Huset hadde mange små 
rom, så Ann Jorid og Øystein valgte å lage 
et tilbygg. – Siden vi liker å bruke tid på 
kjøkkenet, ble løsningen for oss å gjøre 
kjøkken og spisestue til hjertet i huset vårt 
– velegnet til matlaging og sosialt felless-
kap, sier kokken Øystein Kvåle.

- Dere valgte kjøkken fra Foss Snekkeri. 
Hvorfor ble Foss-kjøkken aktuelt for dere?
- Vi er opptatt av lokal tilhørighet og ville 
benytte oss mest mulig av lokale hånd-
verkere, bedrifter og leverandører. Da 
snekkeren tegnet tilbygget til huset, var 
det etter våre ønsker, og kjøkkenlever-
andør var en av de vi kontaktet først, slik at 
tilbygget kunne tilpasses det kjøkkenet og 
den spisestuen vi ønsket oss.

- Dere kjente naturligvis til bad- og kjøk-
kenprodusenten Foss Snekkeri fra før, men 
var bedriftens omdømme avgjørende for 
at dere tok kontakt?

- Foss Snekkeris gode omdømme og tilg-
jengelighet var helt klart viktige faktorer 
for oss. Vi hadde mye klart på forhånd når 
det gjaldt materialer og utførelse, men vi 
fikk omfattende og god hjelp av May-Britt 
hos Foss som lanserte materialer, design 
og løsninger som vi ikke hadde tenkt på. 
Foss skreddersydde kjøkkenet for oss. Vi 
fikk et herlig kjøkken med store arbeids-
flater, og vi er strålende fornøyd med re-
sultatet, sier Øystein.

Ann Jorid Elven og Øystein Kvåle under-
streker at det var Foss Snekkeris kvalitet, 
leveringsdyktighet, gode service og at 
Foss er en lokal leverandør som gjorde 
valget enkelt da de skulle bestemme seg 
for kjøkken.

HJEMME HOS

Ann Jorid og Øystein
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FOSSLINE
- En leverandør vi har stor tillit til

TURID HELMERSEN
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Turid Helmersen og mannen overtok for 
ei tid tilbake en leilighet fra 1950-tallet. 
Leiligheten ligger på Lade og er bygget i 
mur. Nettopp dette at leiligheten ligger i 
et murhus, ble viktig for Helmersen-paret 
å framheve da de begynte å rehabilitere 
boligen.

- Vi bestemte oss for å beholde betong-
gulvene i alle rom – dette ble særpreget 
for oss. Vi ønsket også å åpne opp, så vi 
rev noen vegger og bygde en glassvegg 
med rammer av smijern. Vi har fått murt 
peis, spiletak i gangen – og et stort kjøk-
ken med kjøkkenøy.

- Dere valgte kjøkken- og baderoms- 
innredning fra Foss Snekkeri?
- Ja. Vi tok kontakt med Foss tidlig i pros-
essen. Jeg kjente til butikken deres fra før, 
og valget ble enkelt for oss. Hos Foss følte 
vi oss trygge. Vi er jo ikke kjøkkenekspert-
er, så gode innspill på løsninger både for 

kjøkken og bad var viktig for oss. De er så 
dyktige på Foss Snekkeri, og de «leser» 
kundene godt. Til og med belysning fikk 
vi gode råd om. Prosessen i seg selv ble 
spennende, og resultatet er vi kjempe-
fornøyd med. Vi syntes hele prosessen 
helt fra planlegging til montering ble 
svært profesjonelt gjennomført – god 
kvalitet i alle ledd gjør at kunden får tillit til 
leverandøren.

- Og dere ble fornøyde da alt sto ferdig?
- Vi er svært glade i kjøkkenet vårt. Rom-
met er blitt husets hjerte og samlingsst-
ed, og jeg er alltid like stolt over å fortelle 
besøkende at vi har valgt kjøkken fra Foss 
Snekkeri. Og vi anbefaler gjerne Foss til 
våre venner, sier en svært fornøyd kunde, 
Turid Helmersen på Lade i Trondheim 
som nylig presenterte leiligheten sin i  
interiørmagasinet Bonytt.

HJEMME HOS

Turid Helmersen
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Vi kjøpte Fosslinekjøkken, baderom, vaskerom og garderober.
Spesielt kjøkkenet er blitt skikkelig stilig!

EIRIN HAGEN FLOTTEN OG LINN MARIE BERLE
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Tilfeldigheter gjorde at Eirin Hagen Flotten 
og Linn Marie Berle plutselig var eiere av et 
hus fra 1953. – Huset trengte i høyeste grad 
oppgradering og vi valgte å starte med 
kjøkkenet. Vi snuste litt rundt og ble anbe-
falt Gøril Åmot hos Foss Snekkeri. «Hun er 
skikkelig flink», fikk vi høre. Og det stemte. 
Gøril tastet og tegnet, og resultatet ble 
utrolig bra. Vi valgte bort høyglans-front-
er til fordel for Eik Horisont – spesielt med 
tanke på at junior snart vil sette finger-
merker overalt. 

Kjøkkenet ble faktisk akkurat slik vi 
hadde sett for oss, sier to fornøyde  
Oppdals-damer. Linn Marie og Eirin ble 
overbevist om at huset ville få et enhetlig 
uttrykk hvis de satset på like innredninger 
på kjøkken og bad, og de endte opp 
med å bruke innredninger fra Foss Snek-
keri både på kjøkken, to bad, vaskerom 
og garderobe. -Vi er veldig fornøyde, sier  
Eirin Hagen Flotten og Linn Marie Berle.

- Viljen og evnen til samarbeid, fleksible 
tegneprogrammer og løsninger, og ikke minst den 

servicen vi opplevde hos Foss Snekkeri gjorde at vi satset 
på bedriftens innredninger over hele huset. 

HJEMME HOS

Eirin og Linn på Oppdal
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I samarbeid med Fossline har vi fått et 
kjøkken med svært gode løsninger.

TORE ØLSHOLM
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Tore Ølsholm har et Eik Shaker i lys 
beige med benkeplater i rustfritt stål 
og heltre valnøtt. Tore og samboer  
Elin ville ha et praktisk og funksjonelt  
kjøkken; rommet skulle brukes, ikke bare 
være pent å se på. Kjøkkenet inneholder 
mye utstyr, og hos kokken er hjørneskuffer 
en viktig detalj. 

– Vi har et kjøkken utenom det vanlige, 
men det har jo med yrket mitt å gjøre. 
Jeg stiller store krav. Vi er veldig fornøyde 
med kjøkkenet vårt og med den service 
og hjelp vi har fått fra Gøril hos Fossline, 
sier Tore Ølsholm.

HJEMME HOS

Kokken Tore Ølsholm
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Vi har kjøkken med New England-stil i Surnadal.
Vakkert og robust!

KARI EVENSEN OG SIVERT VULLUM
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HJEMME HOS

Kari Evensen 
og Sivert Vullum

Kari Evensen og Sivert Vullum bor i et 
gammelt, arvet hus i Sjøflotbaugen, et 
steinkast fra sjøen i Surnadal. De er ny-
bakte småbarnsforeldre. Sivert har brukt 
utallige timer på restaurering av huset fra 
1918 i en New England-stil, som både Kari 
og Sivert liker svært godt. Kjøkkenet ble 
revet, og inn kom lokalproduserte vegg-
plater og en Fossline Premium Malt Profil 
innredning.

– Vi valgte Fossline sin kjøkkeninnred-
ning framfor andre alternativer. Av flere 
grunner, egentlig. Fargen, som Foss er 
alene om; en nydelig, blågrå tone som 
vi ikke fant noe annet sted. Innrednin-
gen har også mange detaljer som vi liker  

- detaljene gjør litt stas på kjøkkenet, sier 
Kari Evensen. Sivert og Kari synes at inn-
redningen er både stilfull og robust. Et 
kjøkken som varer, mener de.

- Vi ville ha et kjøkken som vi kan se og 
føle er skikkelig og varig. Og så passer 
det godt til den landlige stilen i resten av  
huset. En skikkelig «time-out»-plass har vi 
også fått; benken i midten av kjøkkenet 
ble fort det beste stedet å spise frokost, 
sier Kari Evensen i Surnadal.

Og når det knitrer i den gamle smijerns-
ovnen på kjøkkenet hos Kari, kommer 
Fossline sitt kjøkken til sin rett: Vakkert,  
robust og tradisjonsrikt.
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Meldal barne- 
og ungdomsskole
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Da Meldal kommune skulle bygge ny skole, fikk Foss  
Snekkeri og Foss Plater mange utfordringer: Innredning av 
personalrommet, flere avdelingskjøkken, ADL-kjøkken for 
elever med spesielle behov og kantinekjøkken. I tillegg til 
selveste skolekjøkkenet, naturligvis, med fire soner. – Vi er  
så tilfreds med utformingen, fargene og løsningene  
de enkelte innredningene har fått. Vi er veldig fornøyde 
med idéer, service og oppfølging fra Foss sin side, sier  
rektor Anita Storm ved Meldal barne- og ungdomsskole.

– Kjøkkenløsningene er ryddige, praktisk sammensatt og 
framstår som funksjonelle arbeidsplasser både for ansatte 
og elever. Dessuten er de lyse og lekre, legger rektoren til.

Sammen med arkitektene løste Fossline skolens 
krav til kjøkkenløsning på en veldig god måte.

REKTOR ANITA STORM
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ENKELT & STILRENT

Rene linjer og et moderne uttrykk. Våre enkle modeller 
gir deg tidsriktige og funksjonelle løsninger. Stramt og glatt 

eller litt mykere med struktur i overflaten.
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EIK HORISONT: Leveres i alle våre standard farger både  
i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.
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EIK LINOLEUM V-LINE: Benkeplater og bakvegg Flash Black.
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Eik Linoleum V-Line, en stilren modell med 

miljøvennlige materialer i linoleum, finert 

eik og underlimte heltre gripelister. Fronten 

leveres i ti forskjellige farger og detaljene i 

eik natur eller hvitpigmentert eik.
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Linea Eik Beiset Tyri. Benkeplate/bakvegg og hyller laminat Remington Mine. 
Benkeplate på øy hvit kompaktlaminat med svart kjerne.

Linea Eik, en elegant og moderne modell

med en overflate i børstet eikefiner og

gripelister i heltre eik.
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LINEA EIK: Leveres i alle våre standard farger både i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.
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LINEA MALT: Smooth White. Benkeplate og bakvegg: Remington Mine.  
Leveres i alle våre standardmalingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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Linea Malt, en stilren modell med  

integrerte gripelister. I møte med den 

rustikke benkeplaten Remington Mine 

skapes spennende kontraster.
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UNI MALT: Leveres i alle våre standardmalingsfarger. 
Andre NCS-farger mot tillegg.

Benkeplate, bakvegg og hyller i 

samme laminat gir et sømløst uttrykk. 

Her vist i Light Grey Valmasino Marble.
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UNI MALT: Leveres i alle våre standard malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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EIK HORISONT: Leveres i alle våre standard farger 
både i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.

Overskap uten grep men 

med utkastere på dørene 

gir et rolig uttrykk.

Kombiner gjerne med 

og uten grep på skuffer.
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UNI MALT: Leveres i alle våre standard malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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EIK HORISONT: Leveres i alle våre standard farger både i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.
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NORDISK SHAKER MALT TIDLØS: Benkeplate Valley Oak. 
Leveres i alle våre standard malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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Vi har latt oss inspirere av den klassiske Shakerstilen, 

og gitt den et moderne og nordisk uttrykk. Nordisk Shaker 

er et sjarmerende Fosslinekjøkken som vil kle mange norske hjem.
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UNI MALT: Leveres i alle våre standard
malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.

Vi kan tilby akkurat 

den kjøkkenstilen som 

passer for deg og din 

bolig, også med retro 

som inspirasjon.
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KLASSISK & ELEGANT

Våre klassiske kjøkkenmodeller kjennetegnes av rause 
dekorelementer og vakre detaljer. Mange av modellene

leveres i malt utførelse. Vi har valgt ut noen delikate 
standardfarger for deg, men vi leverer gjerne alle 

NCS-farger på forespørsel.
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EIK PROFIL: Leveres i alle våre standard farger både i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.
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MALT PROFIL: Leveres i alle våre standard malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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SHAKER

Shaker-stilen har sitt utspring i Shakerbevegelsen. 
Bevegelsen ble blant annet kjent for sine dyktige 
håndverkere som utviklet et eget interiørdesign, 
basert på det enkle og solide, med stor kjærlighet 
til materialet. En ren og stram linjeføring gjør denne 
stilen til en av vår tids mest populære.
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MALT SHAKER: Leveres i alle våre standard  
malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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EIK PROFIL: Leveres i alle våre standard farger både 
i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.

Et svartbeiset kjøkken er 

både tidløst og trendy.

Tilfør gjerne elementer i 

kobber og messing for 

et eksklusivt uttrykk.
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Nordisk shaker malt Green Marble. Benkeplate Gibraltar kompositt. Heltre eik hvitpigmentert vokset.
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NORDISK SHAKER: Leveres i alle våre standard malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.
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MALT PROFIL OMRAMMET: Leveres i alle våre standard 
malingsfarger. Andre NCS-farger mot tillegg.

«Lev landlig» med god atmosfære-design. 

Malt Profil Omrammet, en fin ramme rundt 

den landlige stemningen.
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EIK SHAKER: Leveres i alle våre standard farger både i beis og maling. Andre NCS-farger mot tillegg.
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DEKOR EIK



MODELLER

Disse modellene gir deg mange muligheter til å skape  
din egen stil. Ekstra prisgrisgunstig og god kvalitet med ferdig  

sammensatte skrog. Demping på skuffer og dører som  
standard. Innredninger fra hele vårt sortiment.

EKSTRA PRISGUNSTIGE
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DEKOR EIK MØRK BRUN
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Dekor Eik Mørk Brun, en av våre ekstra prisgunstige 

modeller. Dekor Eik Mørk Brun er i solid og slitesterk 

melamin, med en overflate som gir følelsen av ekte tre.
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DEKOR EIK VICENZA

Dekor Eik Vicenza, ekstra prisgunstig, med en overflate i 

melamin som er naturtro og brukervennlig. Modellen er et 

godt valg hvis du ønsker et kjøkkenrom med en nordisk stil.
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HVIT SOFT: Leveres i melamin med 2 mm ABS kantlist.

H
V

IT SO
FT
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HVIT UNI: Leveres hvitmalt.

HVIT/EIK: leveres i meget slitesterk høytrykkslaminat med kantlister i eik.
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LINEA ASK Leveres med glatte fronter i ask mønster og gripelister. 
Benkeplate og bakvegg i laminat Roma Marble. 
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HVIT SHAKER: Leveres hvitmalt.
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HVIT FYLLING: Leveres hvitmalt.
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DEKOR EIK 

Dekor Eik, den tøffe modellen i vår Dekor serie gir 

muligheter til å sette særpreg på kjøkkenrommet.
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SMARTE LØSNINGER

Noen ganger kan du gjøre ting litt smartere, 
og med smarte løsninger hever du kjøkkenopplevelsen.
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1 Håndtak messing/skinn cc 96 mm 2 Knott Loop, brunt lær/messing 3 Håndtak Børstet messing, cc: 128 mm  
4 Håndtak Lounge messing, cc: 128 mm 5 Håndtak Bull antikk brun, cc: 128 mm 

6 Knott Loop, sort lær/krom  7 Håndtak Krom sort lær, cc: 128 mmr

KNOTTER & HÅNDTAK
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PÅ FOSSLINE.NO



 FOSSLINE.NO | 79 

God funksjon med opp-

bygd oppvaskmaskin.



8 Knott Graff-17 messing 9 Håndtak Edge Lip pollert messing

KNOTTER & HÅNDTAK

 8

 9
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30 ÅRS BRUKSGARANTI

I vår visjon er design en kombinasjon av 
form og funksjon. Våre kunder skal både  
se og merke at de har kjøpt et kjøkken  
med kvalitet og detaljer utenom det vanlige. 
Derfor gir vi inntil 30 års bruksgaranti. 

Våre hengsler har integrert demping for 
at du skal kunne lukke døren lydløst igjen. 
Skuffene har demping, kjører lydløst og 
tåler stor vekt-belastning. Våre innrednings-
detaljer er dessuten fleksible og kan enkelt 
tilpasses dine behov. 
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Innredning i skap og skuffer 

forbedrer funksjonaliteten.
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MILJØ OG KILDESORTERING

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet. Våre  
fabrikker tilstreber å produsere med minst 
mulig miljøbelastning. At vi produserer høy- 
kvalitetsprodukter lokalt i Norge gjør også at 
varene ikke skal fraktes langt før de leveres til 
deg. Dermed sparer vi miljøet for utslipp.

Vi har i tillegg satt sammen et bredt sortiment 
av kildesorteringsprodukter som gjør det  
enklere for deg å spare miljøet. Med våre 
nye kildesorteringsmoduler kan du lett sette  
sammen bøtter i den kombinasjonen som 
passer best for deg. Enklere blir det ikke!
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INNRED SOM DET PASSER DEG!

SE HELE UTVALGET PÅ FOSSLINE.NO
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Legg merke til at 

benke platen går helt 

ut i vinduskarmen.

Hjørneskuff med mulighet 

for smarte innredninger.

SE HELE UTVALGET PÅ FOSSLINE.NO



FUNKSJON

Du kjenner følelsen. Hendene er fulle og du skulle så gjerne ha åpnet skuffen. 
Med elektrisk motor eller mekaniske utkastere, et system for håndtaksløse 
kjøkken, har du alltid enkel tilgang til skuffer og skap. Vi samarbeider tett 
med designere og underleverandører for alltid å kunne tilby deg det siste 
innen tekniske løsninger og detaljer. Derfor kan du være trygg på at ditt nye 
Fosslinekjøkken alltid fungerer.
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EIK PROFIL MALT PETROL
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HETTER & GRUER

Dette er en viktig del av kjøkkenet. God luft på kjøkkenet er en 
selvfølge. En designhette eller grue er en iøynefallende del av 
kjøkkenets uttrykk. Detaljer spiller en avgjørende rolle for trivsel 

og funksjonalitet på kjøkkenet. Her viser vi et lite utvalg.  
Kontakt din lokale forhandler for å finne din favoritt.

Hovden rettveggshette

Glitre rettveggshette

Rettveggshette. Med skap: Geilo. Uten skap: Gol.

Gilje rettveggshette
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BENKEPLATER 
& BAKVEGGER

Utvalget av materialer, farger og mønstre til benkeplater 
og bakvegger er stort, og vi vil gjerne hjelpe deg
med å finne ut hva som passer hos deg. Hos våre 

forhandlere kan du studere utvalget nærmere.
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FOSS PLATER AS • 7332 LØKKEN VERK •  www.fossplater.no

Produksjon av benkeplater 
og bakvegger i egen fabrikk

Foss Plater ligger også i Meldal og 
produserer benkeplater og bak-
vegger i en moderne fabrikk med 
dyktige fagarbeidere. Denne pro-
duksjonen er en viktig del av det Foss 
Snekkeri kan tilby som helhetlige løs-
ninger for kjøkken og bad.
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Kokebokholder

Modulvegg kan vi lage etter mål og i samme type laminat som våre benkeplater. Veggen leveres med opphengsskinner.

Krydderholder

Knivblokk (kniver er ikke inkludert) Kaffefilterholder

Hylle. Leveres i lengde 30 og 47 cm

Krydderstativ

Krok

Det er praktisk med 

kjøkkenutstyr lett  

tilgjengelig på veggen.

Hylle

 FOSSLINE.NO | 91 

M
O

D
U

LV
EG

G
 I 

LA
M

IN
A

T 
O

G
 T

IL
B

EH
Ø

R



LAMINAT OG  
KOMPAKTLAMINAT

Skap din helt personlige stil med kombi-
nasjoner av forskjellige materialer. Laminat 
leveres i 17, 20, 30, 40 og 60 mm tykkelse i et 
stort utvalg. Kompaktlaminat og multikom-
pakt leveres i 12 og 13,6 mm tykkelse med 
svart kjerne.

Sømløst. Multikompakt laminat med 
Roma Marble benkeplate og bakvegg.

Hvit kompaktlaminat med svart kjerne.

ABS kantlist har fargetilpasset kjerne 

og  gir et eksklusivt uttrykk som løfter 

helhetsinntrykket av kjøkkenet.

Multikompakt laminat med Roma Marble benkeplate.
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KOMPOSITT GIBRALTAR

Kompositt er et vakkert, homogent materiale med et eksklusivt utseende. Materialet kan med fordel 
benyttes både på kjøkken og bad på grunn av en porefri overflate som hindrer inntrengning av bak-
terier og lukt. Gibraltar kompositt leveres i 12 mm tykkelse. 

Underlimt vask

Bakvegg

Laminat benkeplate

12 mm Gibraltar benkeplate og bakvegg

LAMINAT MED 3D-LIST

Tredimensjonale kantlister. En spesiell teknikk gjør 
det mulig å legge på lister så å si uten synlig over-
gang mellom plate og kantlist. 

Metoden egner seg svært godt for plater hvor 
man ønsker et kraftig og komplett uttrykk, som 
for eksempel ved steinimitasjoner.
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BAKVEGG I LAMINAT

I et moderne kjøkken kan bakveggen over kjøk-
kenbenken være like mangfoldig som benkeplat-
en. En bakvegg er i realiteten en tynn benkeplate. 
Materialet i bakveggen kan være plater i laminat, 
kompakt laminat eller kompositt, og både ben-
keplater og bakvegger blir produsert i vår egen 
fabrikk, Foss Plater AS.

Hos oss får du fiks ferdige, skreddersydde plater 
som kan limes direkte på veggen. Dette er et godt 
alternativ til andre løsninger. Enkelt å montere, lett 
å holde rent. Keramiske fliser har en hygiene-svak-
het i fugene. Denne svakheten blir borte hvis du 
velger plater. Uttrykket kan bli nesten sømløst  
– eller med sterke kontraster. 

VI HAR UTVALGET – DU BESTEMMER!

Sømløs. Benkeplate, bakvegg og hyller i laminat Light Grey Valmasino Marble.
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Sømløst, vakkert og funksjonelt. 

Vår store laminat-kolleksjon gir 

deg muligheter til å skape et 

personlig uttrykk.

Her med benkeplate, bakvegg 

og hyller i samme laminat, 

Remington Mine.
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HELTRE

Benkeplater i tre er for mange av oss et helt 
naturlig valg. Plater i tre er vakre og tåler bruk 
over tid. Velg mellom mange treslag, fra det 
helt lyse til det helt mørke. Alle våre heltre 
plater leveres i 30, 40, 60 og 80 mm tykkelse. 
Treplater krever regelmessig vedlikehold, og 
vi anbefaler vår spesialolje eller spesialvoks. 
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SPISEBORD ETTER DINE MÅL

Å samles rundt et vakkert bord løfter hver-
dagen og gjør det ordinære til noe litt uten-
om det vanlige. Rundt bordet går praten, og 
maten smaker enda bedre enn om du spis-
er alene. Vi kan lage spisebord etter eksakte 
mål og i mange varianter av heltre.
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Understell til bord leveres 

i tre som blir oljet, malt 

eller beiset. Høyde og bredde 

tilpasses ditt Fossline kjøkken. 
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BADEROM

Vi vet at våre kunder har forskjellig smak. Derfor har vi satt  
sammen et bredt sortiment av baderomsinnredninger

– hos oss finner du alt fra innovative og stilrene til klassiske og 
tradisjonsrike løsninger. Alle våre baderomsinnredninger kan 

leveres med samme fronter som våre kjøkken.
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1 Knott Como-26 mattsvart 2 Håndtak Edge Lip sort 3 Håndtak Soft mattsort, cc: 128 mm 4 Knott kule, krom 
5 Håndtak Edge Lip krom 6 Håndtak Pyramid sort, cc: 160 mm  7 Knott Graf-17 matt/svart

KNOTTER & HÅNDTAK

 1
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 6

 7

SE HELE UTVALGET 
PÅ FOSSLINE.NO
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Enkelt & Stilrent eller Klassisk 

& Elegant? Alle våre baderoms-

innredninger kan leveres med 

samme fronter som våre kjøkken.

MALT FYLLING
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HVIT UNI

Lite rom? «Less is more» - med våre 

slimline modeller kan selv et lite rom 

bli ditt drømmebad.
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EIK SHAKER BEISET

SHAKER HVIT
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Fossline bad – kvalitet og design som skal vare lenge.

EIK HORISONT BEISET

EIK HORISONT MALT
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Våre interiørdesignere hjelper deg 

gjerne med planløsning, material- 

og fargevalg slik at du får et bad 

som passer deg og din bolig.

EIK PROFIL MALT
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GARDEROBER
& VASKEROM

Lei av kaos i klesskapet? Vi har garderobe- og vaskeroms-
løsninger i mange ulike varianter. Leveres med samme fronter 

som våre kjøkken. Dette bidrar til et helhetlig interiør.
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Fossline for alle rom. 

Vi kan skape  gode 

oppbevarings løsninger 

for akkurat dine behov.
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NORDISK SHAKER MALT DEMPET SORT
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En lekker og funksjonell garderobe 

inspirerer til å holde orden på klærne. 

Ettersom alle våre kjøkkenfronter også 

leveres til garderobe kan du skape  

akkurat den stilen du ønsker. 



Sømløst, elegant  
og moderne
Skap det uttrykket du selv 

ønsker på ditt kjøkken.
Funksjonene er mange,  

betjeningene er enkle  
– og restultatene er fantastiske.

Kombiner dette med lang levetid 
og driftssikre produkter. 
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Norsk design, skreddersøm, kunnskap, håndverk og tradisjon. 

 
www.roroshetta.no 



114 | FOSSLINE.NO 

FOSSLINE PRODUKTINFORMASJON

SKROG 18 mm tykkelse gir økt stabilitet og bedre feste for hyller skinner og beslag
 Forkantlist tilpasses farge på skap (unntak Komfort modeller)
 Skjulte hyllebærere med vippesikring i overskap
 Beskyttende aluminiums-innlegg i bunnen av oppvaskskapet

FRONTER Markedets største sortiment med overflater i heltre, finer, malt, høytrykkslaminat og melamin.
 Stort utvalg standardfarger og NCS farger.

SKUFFER Velg mellom lekre, høye og praktiske sider i røkfarget glass, 
 Scala Plus, eller tette sider i antrasitt, Scala.
 I tillegg til standard skuffer leveres XL-skuffer som gir deg økt lagringskapasitet
 Fulluttrekk og demping
 Belastning 40 – 70 kg
 Funksjonelle og lekre innredningsmuligheter

DØRER Integrert demping i hengsler

TILBEHØR Funksjonelle innredningsmuligheter for god utnyttelse og oversikt
 Lekre håndtak 

BENKEPLATER Alt av benkeplater med markedets bredeste sortiment av høy kvalitet. 
 Laminat i forskjellige tykkelser med laminat kantlist som standard. ABS forkantlister mot tillegg. 
 Sperrelaminat på undersiden (det vil si samme kvalitet på undersiden som på toppen av platen).
 Laminat med 3 D lister  –  Kompaktlaminat 12 mm med svart kjerne 
 –  Multikompakt laminat 13,6 mm svart kjerne 
  (hele vår laminatkolleksjon kan benyttes på multikompaktlaminat) 
 –  Gibraltar 12 mm. (et komposittmateriale) – Heltre i et stort utvalg treslag 
 -  Alle typer steinmaterialer.

MONTERING Skrog ferdig sammensatt, fronter montert.

GARANTI 30 års bruksgaranti. Høy kvalitet er en miljøvennlig investering.
  
LOKAL PRODUKSJON GIR KORT OG MILJØVENNLIG TRANSPORT

Vi forbeholder oss retten til å endre produkter uten forutgående varsel. I katalogen vises enkelte produkter som ikke 

inngår i vårt standardsortiment. Farger og fronter gjengitt på trykk kan avvike fra virkeligheten. 

Interiørdesign & styling: May-Britt Hammer • Grafisk layout: Allsidig Design



FOSS SNEKKERI AS
Hos oss finner du kjøkken, bad, garderobe samt tilpassede møbler for alle 

livets faser og for alle rom. Det er med stolthet vi kan presentere oss som en 
norsk kjøkkenprodusent med produksjon av innredninger siden 1955.

En stor takk til dere som stadig velger Foss-
line-kjøkken, -bad og -garderober også 
ved andre og tredjegangs kjøp av bolig 
og fritidsbolig. Vi har til enhver tid stort 
fokus på kvalitet og utvalg for å kunne tilby 
løsninger og uttrykk tilpasset nettopp deg 
og din bolig. Dyktige interiør designere,  
ordrebehandlere og møbelsnekkere 
sørger for høy kvalitet gjennom hele  
produksjonen. Sammen ser de til at kjøk-
kenet ditt blir kvalitetssikret i alle ledd fram 
til levering. Våre erfarne møbelsnekkere 
sørger for at ditt nye kjøkken blir montert 
på en utmerket måte. 

Foss Snekkeri AS har sine tradisjonsrike 
produksjonslokaler i Meldal kommune 
med vakre Trollheimen som nabo. Her 
har vi også en kjøkken- og baderomsbu-
tikk. På Tempe i Trondheim (Tempe veien 
15) finner du vår 550 kvm store butikk 
med flotte utstillinger av kjøkken, bad og 
garderober. 

På nettsidene www.fossline.no finner du 
en oversikt over våre forhandlere.
 
I Foss-systemet har vi i tillegg en mod-
erne og effektiv benkeplatefabrikk med 
et stort sortiment. Benkeplaten er din  
arbeidsplate og krever høy kvalitet for å 
tåle daglig bruk. Den skal også løfte opp 
og komplementere helheten i kjøkken-
rommet ditt. 

Se mer på www.fossplater.no. Sorti-
mentet er mangfoldig, og vi er sikker på 
at du vil finne noe som passer akkurat deg 
og ditt kjøkken.

Høy kvalitet gir lang levetid og er en miljø-
vennlig investering. Lokal produksjon gir 
kort og miljøvennlig transport. Alt dette 
er viktige kvaliteter som vi legger mer og 
mer vekt på i vår miljøbevisste tid.

VELKOMMEN TIL OSS!
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FOSS SNEKKERI AS • 7336 MELDAL • Telefon 72 49 58 00 • post@fossline.no

Norsk kvalitet siden 1955  |  www.fossline.no

FORHANDLER:


