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La deg inspirere

Med Foss Plater kan du få akkurat den stilen som passer deg og din bolig. Vi har laget en katalog hvor  

vi presenterer våre nyeste benkeplater og bakvegger. I tillegg har vi tilpasset vår lagerførte kolleksjon  

av vasker fra våre samarbeidspartnere.

Å skape et nytt kjøkkenrom er en prosess hvor mange vanskelige valg skal gjøres. Vår inspirasjonskatalog 

kan være til god hjelp i prosessen, slik at du finner benkeplater, bakvegger og vasker som dekker  

dine krav til funksjon og utseende.

I denne katalogen kan du hente inspirasjon og planlegge et funksjonelt og personlig interiør.

Lykke til!

Cento 
BP2538



Foss Plater
– lokalt håndverk

Dypt forankret i Meldals industrihistorie og kultur har fabrikken Foss Plater AS vokst fram på Løkken Verk 

i Orkland. Grunder Morten Foss startet bedriften i 2002, og visjonen var fra første stund å tilby 

benkeplater med høye kvalitetskrav gjennom hele produksjonen. Nært knyttet til gruvehistorien i 

Løkkensamfunnet, påvirket av bondekulturen i Meldal, og ikke minst nærheten til storslagne Trollheimen 

– alt dette har vært inspirasjonskilden siden fabrikken så dagens lys.

Foss Plater AS sine bærebjelker i innovasjon og produksjon har i større og større grad beveget seg mot  

en kortreist og bærekraftig plateproduksjon. Dette kan vi gjennomføre med full tillit til våre dyktige 

fagarbeidere og en moderne maskinpark.

Vi tar ansvar for miljøet og blir sertifisert Miljøfyrtårn 1. halvår 2022.
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Skap din egen stil
med Foss Plater

Bakvegg og benkeplater Cento BP2538 Bakvegg og benkeplater Aragon Stone 

BP2520

Bakvegg og benkeplate Black Gold Metal Slate 

BP2529

4

Vårt store utvalg av benkeplater, bakvegger og vasker kan gi deg akkurat den stilen og det  

uttrykket du ønsker.

Benkeplater og bakvegg i samme laminat gir et sømløst og rolig uttrykk. Benkeplater og bakvegg  

i ulike laminater kan gi spennende kontraster. Mix og match til du finner din personlige stil.

Aragon 
Stone
BP2520



Espresso BP2537 forkantlist Black BP3508Cento BP2538 forkantlist Cento
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Alle våre laminater kan brukes som forkantlist 

på benkeplaten. Det vil si at du kan kombinere 

med to ulike laminat på overflaten og 

forkantlist.

Mix og match fra vårt store og 

mangfoldige utvalg av laminater.
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Foss Plater er ledende i det norske markedet med et høyt teknisk nivå på maskiner og utstyr. Flinke fagarbeidere,  

bredt utvalg, innovativ design og ikke minst god service.

Vi bruker mye tid ved kjøkkenbenken. Benkeplaten er en viktig del av kjøkkenet både i forhold til funksjon og utseende. 

Den skal tåle hard bruk og skreddersys etter dine behov i forhold til mål, overflate, design og farger.

Tenk kvalitet og langsiktig bruk når du velger benkeplater. Det lønner seg økonomisk, og du sparer miljøet.  

Tenk nøye over hvordan du bruker benkeplatene dine før du tar endelig valg.

Hvorfor velge benkeplater
fra Foss Plater?

Norsk 
Kvalitet



Laminat er ikke hva det engang var. Her kan du velge blant ensfargede og ulike mønster som f.eks. stein eller tre.  

Det kan være vanskelig å se forskjell på en stein- eller treimitasjon og ekte vare.

Ønsker du en vedlikeholdsfri benkeplate kan du føle deg trygg på at Foss Plater kan tilby det beste på markedet.  

Vi bruker norsk sponkjerne (kortreist) som har tettere kjerne enn «europeiske sponplater». Det betyr tettere  

skjøter med lavere risiko for vanninntrenging i skjøtene.

 

Alle benkeplater har sperrelaminat på undersiden som standard. Sperrelaminat har samme tykkelse som topplaminat. 

Dette gir ekstra beskyttelse slik at vannsøl og damp ikke kan trenge inn og føre til svelling i benkeplaten. 

Vi har en helt ny og moderne kantlist-maskin som bruker PU-lim og herder ved hjelp av luftfuktighet.  

Denne teknikken sørger for tette og solide limfuger og meget god finish på produktene.

Vi leverer HPL og ABS forkantlister på alle laminater. HPL list er en kantlist i høytrykkslaminat med brun/sort kjerne 

slik at kjernen blir synlig. ABS list er forkantlist med fargetilpasset kjerne som gir et eksklusivt uttrykk og som løfter 

helhetsinntrykket av kjøkkenet.

Benkeplater i laminat leveres i flere tykkelser. Sammenkoblingsbeslag brukes på undersiden.  

Laminat egner seg veldig godt for underliming av vasker.

Alle våre laminater leveres også som bakvegger ferdig tilpasset over benk, så her er det bare å «mixe og matche»  

enten du ønsker et rolig, sømløst uttrykk eller foretrekker spennende kontraster.

Se vårt store utvalg av Laminater, Kompaktlaminat, Gibraltar og Heltre.

Foss Plater leverer norsk kvalitet – kortreist og miljøvennlig. 

Alltid på topp i utvalg og service.

HPL FORKANTLIST ABS FOKANTLIST
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Kompaktlaminat
– når kun det beste er godt nok

Kompaktlaminat er høytrykkslaminat fremstilt av flere lag papir behandlet med lim som blir presset 

sammen under høyt trykk til de er 12 mm tykke.

Overflaten er meget slitesterk og tilfører et moderne uttrykk. Leveres i fargen White med hvit eller  

sort kjerne i tillegg til Saxum med sort kjerne, Volcanic Black med sort kjerne og Warm India White  

med hvit kjerne.

Vi anbefaler at Foss Plater gjør eventuelle utfresinger i benkeplaten for koketopp og vask.

Hvit laminat med hvit kjerne BP0420 Warm India White med hvit kjerne BP0441 Hvit laminat med sort kjerne BP0400

Skap dine helt unike og personlige benkeplater med kompaktlaminat

FOSSPLATER.NO8
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Saxum 
BP0421

Sa
xu

m



FOSSPLATER.NO

Hos oss får du fiks ferdige, skreddersydde bakvegger som kan limes direkte på veggen. Bakvegger er 

enkle å montere og lette å holde rene. Her har du et mangfold av muligheter til å skape din egen stil. 

Kanskje kan benkeplate, bakvegg og hyller i likt laminat gi akkurat den personlige stil og helhet du ønsker.

Alle bakvegger leveres i 12 mm eller 17 mm tykkelse. Lag deg inspirere av det som passer  

deg og ditt kjøkken.

Bakvegger
sømløst, vakkert og funksjonelt

Benkeplate og bakvegg Cento BP2538 Benkeplate og bakvegg Bordeaux Oak Light 

BP1037

Benkeplate, bakvegg og hyller Porfido Nero 

BP2527

Skreddersydde bakvegger er lekre, hygieniske og vedlikeholdsfrie
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Samme laminat på benkeplate og bakvegg gir et helhetlig uttrykk

Benkeplate og bakvegg Aragon Stone BP2520Benkeplate og bakvegg Aragon Stone BP2520

Benkeplate og bakvegg Premium White BP5003 Benkeplate og bakvegg Kompaktlaminat hvit med hvit kjerne BP0420 
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Mix og match  elementer fra 

vårt store og mangfoldige 

utvalg av laminater
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Heltre
klassisk, vakkert og varig

Heltre benkeplater er et naturprodukt som vil variere i struktur og farge, også innenfor  

de samme tresorter.

Platene leveres med fingerskjøtede staver, som er limt sammen til en plate. Heltre benkeplater  

egner seg godt til underliming av vask, men krever spesielt godt vedlikehold ved kanten på vasken.

Vi kan levere heltre benkeplater behandlet med Osmo voks i fargene klar, grå, hvit og superhvit.

Alle våre heltre plater leveres i flere tykkelser.

Det er viktig med regelmessig vedlikehold av alle heltre produkter slik at de holder seg fine  

og er til glede i mange år.

Norsk 
Kvalitet
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Heltre Bambus – superhvit voksHeltre bro med fingerskjøt i eik – vakkert og eksklusivt

Undbord - varianter kan leveres i eik, sort eik og bjørk oljet eller vokset med Osmo

Det er lekkert med et understell 

til kjøkkenøy i heltre vokset, 

oljet, beiset eller malt, som er 

tilpasset ditt kjøkken.

Vi kan lage spisebord og kjøkkenøy etter mål i mange varianter

FOSSPLATER.NO



14 FOSSPLATER.NO

Underlimte vasker
hygienisk og elegant

Underliming av vask utføres av våre fagarbeidere

Si adjø til skitt og smuss som legger seg rundt kanten på vasken. En underlimt vask gir en hygienisk og 

elegant arbeidsbenk. Laminat er vedlikeholdsfritt og egner seg svært godt for underliming.

Vasken festes på undersiden av høytrykkslaminatet eller 8 mm under toppen på heltreplater.  

Skjøten mellom vasken og benkeplaten forsegles for å unngå vannskader.

Monteringen er et arbeid som krever kompetanse og nøyaktighet og utføres derfor av fagarbeiderne  

vi har i bedriften.

Vi har et stort utvalg av vasker slik at du kan velge den som passer dine behov og kjøkken. 

Norsk 
Kvalitet
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Alle har vi vel opplevd å bli 

frustrert over at vasken kan bli for 

liten til rengjøring av eksempelvis 

stekebrett og store kjeler.

En stor kum gjør oppvasken  

mye enklere.

Se alle våre vasker og finn din favoritt

FOSSPLATER.NO
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India White er vår lyseste og roligste steinimitasjon.  

Den har en diskre marmoreffekt.

Den elegante krystallmarmoreringen og store mønsterrapporten 

skaper et meget troverdig utseende tilnærmet en steinplate i ekte 

marmor.

India White er like fin til mørke som lyse treslag og malte 

innredninger i mange forskjellige farger. Her er det bare å 

eksperimentere med dine yndlingsfarger.

Det blir sømløst og rolig med en benkeplate og bakvegg i India 

White, og med en underlimt vask som f.eks. Blanco Etagon  

500-IF/A. Vasken har 2 stk. Etagon skinner i rustfritt stål  

tilpasset profilkanten nede i vasken.  

Kjekt for varme kasseroller.

Ønsker du å tilføre en kontrast og et lunere uttrykk, kan du  

fint kombinere f.eks. Chestnut eller Valley Oak. 

India White inspirerer til å utforske 

oppmuntrende farger.

Chestnut 

BP1041

Valley Oak 

BP1030

Blanco Etagon 

50 0- IF/A

Mix & Match dinfavoritt
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India White 
BP2536
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Marmor Paros gir et raffinert utseende med sin tidløse 

marmoreffekt.

Den elegante krystallmarmoreringen i kombinasjon med ekstra stor 

mønsterrepetisjon skaper det naturlige utseende til en steinplate.

Marmor Paros gir en lun stemning i møte med mørke treslag, men 

er også en vinner til lyse treslag med en grålig undertone. Marmor 

Paros er også fin i kombinasjon med vår Kompaktlaminat Saxum 

eller Volcanic Black.

Marmor Paros inviterer til ulike stiluttrykk, og er et godt 

utgangspunkt for kombinasjon med forskjellige farger og 

materialer.

Ønsker du en ekstra stor vask bør du ta en titt på Franke Maris 

MRG 210/110-72 Matt Black Fragranite. Denne vasken tilsier at 

blandebatteriet må monteres i benkeplaten. Vasken leveres  

også i stål med brett for montering av blandebatteri.

En stor kum gjør rengjøring av stekebrett  

og kasseroller enklere.

Solano Oak 
BP1032

Saxum Kompaktlaminat 
BP0421

Franke Maris MRG 210/110-72 
Matt Black

Mix & Match dinfavoritt
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Marmor Paros 
BP2534
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Carrara Marble passer perfekt til et klassisk kjøkken. Designet er 

uttrykksfullt, kontrasterende og troverdig med sine grå årer mot 

den hvite bakgrunnen. 

Carrara Marble skaper en luksuriøs stemning og er blant annet fin 

til nøytrale gråfarger, fra de lyseste til de mørkeste.

Hvis du ønsker en god match til Carrara Marble, se nærmere på vårt 

kompaktlaminat Saxum og Volcanic Black.

Franke Sid 610-50 Carbon Black er en underlimt vask som gir 

en kontrast til Carrara Marble. Ønsker du en sømløs overgang til 

benkeplaten kan du velge tilsvarende vask i Pure White.

Se også Intra FlexLinea 5040-BR i messing for deg som ønsker  

å ta med ekstra luksus inn i kjøkkenrommet.

Franke SID, underlimte vasker i Tectonite.  

Vakkert og holdbart materiale som avverger 

varmeskader og hemmer bakterievekst.

Kompaktlaminat Saxum 
BP0421

Franke SID 610-50 
Carbon Black

Franke SID 610-50 
Pure White

Mix & Match dinfavoritt
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Carrara Marble 
BP2025
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Pokhara Marble har et moderne marmordesign som utmerker  

seg med sin livlighet.

De mange små og store årer skaper en fin dybde i designet.  

På grunn av den kremaktige fargen filfører Pokhara Marble et  

unikt innslag til kjøkkenrommet.

Det moderne marmordesignet kan fint kombineres med ulike 

treslag og farger.

Ønsker du en ekstra dose eleganse, anbefaler vi en underlimt  

vask i messing. Intra FlexLinea-BR uten brett. Denne vasken 

forutsetter at du monterer blandebatteriet i selve benkeplaten. 

Denne lekre vasken fra Intra leveres også i stål.

Pokhara Marble er elegant sammen med  

tilbehør i messing.

Chestnut 
BP1041

Valley Oak 
BP1030

Intra FlexLinea-BR
uten brett

Mix & Match dinfavoritt
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Pokhara Marble 
BP2041
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Klassisk og lunt
med marmor og tre

Mange ønsker seg et klassisk, tradisjonelt og lunt kjøkken med kontraster mellom lyse og mørke farger 

med materialer i stein og tre. Det skal være funksjonelt, estetisk fint og med minst mulig vedlikehold.

Benkeplaten Marmor Paros passer perfekt til det klassiske kjøkkenet. Med en bakvegg i samme utførelse 

skaper du et ekstra fint blikkfang, elegant og hygienisk.  

Ønsker du å kombinere to typer benkeplate, kan f.eks. heltre på en øy gi en lun og fin kontrast til  

Marmor Paros.

Hvis du foretrekker minst mulig vedlikehold, anbefaler vi å se nærmere på en av våre mange fine 

benkeplater i tre imitasjoner. Alle våre benkeplater leveres i flere tykkelser.

– elegant med messingdetaljer til Marmor Paros
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Et kunstverk.

FlexLinea er et elegant premiumdesign i PVD-farge som vil gi benkeplaten din det  stilige preget 
og  personligheten på kjøkkenet. Den er også  CE-godkjent når det gjelder ripebestandighet. 

For mer info se vår hjemmeside:   www.intra-teka.com

Lorem IpsumIntra FlexLinea

Vedlikehold av vasker i stål

Den evig aktuelle stålvasken er et tidløst og slitesterkt valg til ditt kjøkken. Stålvasker leveres i mange ulike 

varianter både i forhold til funksjon og design. Med gode råd for daglig rengjøring, bruk og vedlikehold 

beholder du kvalitet og utseende på stålvasken din i mange år.

Unngå skurepulver, stålull og sølvpuss, og ikke la midler med innhold av klor bli liggende for lenge i 

vasken. Ønsker du flere råd for daglig vedlikehold, dyp rengjøring eller behandling av misfarging, finner du 

mer informasjon på vaskprodusentens nettsider.

Vi anbefaler bruk av vaskprodusentens rengjøringsmiddel som er spesifikt egnet til den vasken du velger. 

Gjennom din forhandler av Foss Plater kan vi levere produkter tilpasset ditt valg.

– ta vare på vasken med riktig vedlikehold så holder den seg fin i mange år
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Marmor Larsos er sval og frisk med sine lyse og nøytrale grå 

nyanser på marmoreringen. Et innbydende og rolig design som  

det er vanskelig å gå lei av.

Marmor Larsos har et moderne og rolig design som er fint inntil 

myke, nøytrale nyanser og varme innslag i form av tre.

Ønsker du en bakvegg som en kontrast, kan du se nærmere på 

Aragon Grey. Aragon Grey har en lys nøytral grå farge med en matt 

og taktil overflate som tilfører en fin kontrast til den glatte overflaten 

på Marmor Larsos.

En underlimt vask i stål som blant annet Intra Baltic 500TH  

for 60 cm underskap er et godt valg til Marmor Larsos.  

Vasken leveres også til 50 cm underskap, Intra Baltic 400TH.

Moderne og rolig med en myk og nøytral 

fargepalett

Valley Oak 
BP1030

Aragon Grey 
BP3507

Intra Balt ic 50 0TH

Mix & Match dinfavoritt
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Marmor Larsos   
BP2042
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Obelisk Grey er en tidløs og diskre steindekor.

Designet er moderne og universelt. Laminatet har et fint fargespill 

som lett lar seg tilpasse til forskjellige stiler.

Obelisk Grey har et naturlig og troverdig design som med en svak 

varm undertone er fin i møte med naturens grønne nyanser.

Dekoren er i storskala, noe som gir et rolig uttrykk. Obelisk Grey 

passer fint til ulike treslag så vel som malte kjøkkeninnredninger.

En underlimt vask som Blanco Naya 6 i sort er en fin kontrast. 

Denne vasken leveres også i antrasitt. I tillegg leveres Blanco  

Naya 8 i sort for deg som ønsker en stor og en liten kum.

Naturens grønne nyanser i møte med Obelisk Grey 

– harmonisk og vakkert

Diego Oak 
BP1031

Chestnut 
BP1041

Blanco Naya 6 
sort

Mix & Match dinfavoritt
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Obelisk Grey 
BP2043
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Essential Wall Light følger trenden med et design lik moderne 

betongoverflater. Den lyse, grå fargen med en varm undertone 

støtter det naturlige.

Designet viser overbevisende detaljer som vi kan finne i rå, 

ubehandlede veggflater i betong.

Denne benkeplaten er en «allrounder» som vil passe fint inn i 

kjøkkenmiljø med ulike materialer.

En underlimt stålvask snakker godt sammen med Essential Wall 

Light. Du finner mange funksjonelle og fine vasker i tradisjonelt 

stål. En ekstra stor og romslig vask som Franke MRX210-70TL gjør 

oppvasken av gryter og stekebrett enklere. Denne vasken krever 

et minimum 80 cm underskap. Vi gjør oppmerksom på at denne 

vasken også leveres i mindre utførelse som til underskap med 

bredde 50 og 60 cm.

Essential Wall Light er fin til lyse så vel som mørke treslag. 

Dempede, lune farger skaper en komfortabel atmosfære.

Det er noe med koblingen mellom en betonglook 

og en ekstra stor oppvaskkum i stål.

Chestnut 
BP1041

Vicenza Oak 
BP4505

Franke MRX210-70 TL

Mix & Match dinfavoritt
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Essential Wall Light 
BP2040
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Espresso har en varm, mørk brun steinimitasjon som viser et diskre 

mønster.

Hvis du ønsker en skandinavisk stil, kan denne benkeplaten passe 

godt sammen med lyse treslag. For en mer eksotisk stil er mørkere 

treslag et godt valg.

Myke, beroligende blåfarger er manges favoritt. Nyanser av blått 

tilfører en god stemning sammen med den mørk brune Espresso.

Med en sort underlimt vask som nesten vil gå i ett med Espresso 

skaper du en myk overgang mellom vask og benkeplate. Her ser 

du Blanco Etagon 6 sort med oppløft. Blanco Etagon leveres i flere 

farger i tillegg til stål. Alle er inklusive de 2 smarte skinnene nede i 

vasken til å sette f.eks. varme kjeler på.

Ubrutte linjer og myke overganger  

skaper helhet og ro

Vicenza Oak 
BP4505

Chestnut 
BP1041

Blanco Etagon 6
Sort m/oppl.

Mix & Match dinfavoritt
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Espresso 
BP2537
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Moderne og funksjonelt 
med Cento

Drømmen for mange er et åpent kjøkkenrom med blant annet moderne glatte fronter, linjeføring  

og noen enkle hyller som erstatter overskap.

Hva passer vel ikke bedre enn vår benkeplate Cento i et slikt miljø. Sømløst, med en lav bakvegg og noen 

hyller over benken i samme design. Vi leverer hyller etter mål, med såkalt «duo» som gjør at du får  

samme laminat på over og undersiden.

Cento føyer seg inn i rekken av våre nyheter som vi tror mange vil finne «passende» til det moderne 

kjøkkenet.

– en rolig og harmonisk atmosfære med Cento
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Vedlikehold av vasker
i Silgranit

Kjøkkenvasker i Silgranit er et sterkt, vakkert og funksjonelt materiale som er et populært valg av mange 

grunner. Materialet er fremstilt av 80% granittkvarts og har en porefri, hygienisk overflate som er ripe-  

og varmebestandig. Silgranit er i tillegg gjennomfarget og enkelt å vedlikeholde.

Det er viktig at du tar godt vare på vasken din. Godt vedlikehold, riktig bruk og bevisst rengjøring vil sørge 

for en flott vask gjennom årenes løp. Vær oppmerksom på at avløpsrens, klorin, lut og slipende 

rengjøringsmidler ikke må brukes direkte på vasken. 

Er du ute etter flere råd for daglig vedlikehold, dypere rengjøring eller fjerning av flekker finner du mer 

informasjon på vaskeprodusentens nettsider. 

Vi anbefaler bruk av produsentens rengjøringsmidler som er spesifikt egnet til din vask. Gjennom din 

forhandler av Foss Plater kan vi levere produkter tilpasset ditt valg.

Sett et personlig preg på kjøkkenet med en vask i SILGRANIT
Silgranit er et steinhardt materiale i 9 delikate farger. Match benkeplate 
og øvrig innredning og skap det uttrykket du ønsker. Praktisk tilbehør, 
blandebatteri og avfallssortering gir en optimal arbeidssone. 
For mer inspirasjon, se www.nibu.no kjøkken- og interiørbeslag 
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Cento er så absolutt i tidsånden med et moderne og troverdig 

steindesign.

Cento er det perfekte alternativ til steinplater, prisen tatt i 

betraktning. 

Hvis du ønsker å kombinere to typer benkeplater, f.eks. på øy 

og langs vegg, anbefaler vi å se nærmer på vårt kompaktlaminat 

Saxum eller Volcanic Black. 

Cento står seg ekstra godt til mørke treslag.

Den matte og lyse overflaten med litt kornete tekstur er fin til en 

underlimt vask som f.eks. Franke MRG-52 TL Stone Grey.  

Cento er også fin til vasker i stål så vel som sort.

Cento – klassikeren som skaper en rolig  

og harmonisk atmosfære

Saxum Kompaktlaminat 
BP0421

Chestnut 
BP1041

Franke MRG 610-52 TL

Mix & Match dinfavoritt
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Cento 
BP2538
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Grey Triestino Terrazzo sender tankene til funkisarkitekturens inntog 

i Norge på 30-tallet. Det tidløse materialet er stadig like populært.

Det spettede mønsteret i hvitt – grått – sort er slående troverdig. 

Dette grafiske mønsteret harmonerer godt i den skandinaviske 

stilen.

Grey Triestino Terrazzo er fin sammen med dempede fargepaletter, 

lyse så vel som mørke treslag. I et slikt enkelt interiør kan denne 

benkeplaten spille litt «solo».

Et monokrom helhet med en grå fargepalett og svarte detaljer er 

også et spennende valg til Grey Triestino Terrazzo. Designet er også 

tøff i kombinasjon med vårt kompaktlaminat Saxum eller Volcanic 

Black.

En underlimt vask som Intra Nemo N100 sort passer godt sammen 

med denne benkeplaten. Nemo N100 er tilpasset skapbredde på  

60 cm. Denne vasken leveres også til 50 cm skapbredde,  

Nemo N100S.

Saxum Kompaktlaminat 
BP0421

Vicenza Oak 
BP4505

Intra Nemo 
N10 0 Sort

Mix & Match dinfavoritt
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Grey Triest ino Terrazzo 
BP2532
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Terrazzo Dune med sine knuste natursteinfragmenter i 

sementoverflaten og varme grå farge gir designet et behagelig 

utseende. 

Designet er harmonisk og fin til både mørke og lyse treslag. 

Slipp naturen inn med sine mange jordfarger, myke blåtoner og 

grønne planter. Rolig og tidløst i møte med Terrazzo Dune. 

En underlimt vask som f.eks. Blanco Dalago 6 i fargen Tartufo 

sørger for en myk overgang til benkeplaten. 

Terrazzo Dune – benkeplaten med varme og sjarm

Valley Oak 
BP1030

Chestnut 
BP1041

Blanco Dalago 6 
Tartufo

Mix & Match dinfavoritt
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Terrazzo Dune
BP2535
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Chestnut er en varm, mørk brun tre imitasjon som gi en lun 

atmosfære og karakter til kjøkkenrommet. Chestnut har et 

uttrykksfullt og autentisk design.

Designet er livlig og med et fargespill som inviterer naturen inn 

 med de fineste grønnfarger.

Benkeplaten er fin i møte med en av våre marmordesign eller 

steindekorer som blant annet Cento.

Chestnut er moderne og stilig i kombinasjon med en sort vask som 

f.eks. Blanco Etagon 6 sort. Vaskene leveres med 2 stk. Etagon 

skinner i rustfritt stål tilpasset profilkanten nede i vasken til å sette 

f.eks. varme kjeler på. 

Ubrutte linjer og myke overganger  

skaper helhet og ro

Chestnut 
BP1041

Blanco Etagon 6PD 
Sort M/OPL
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Chestnut 
BP1041
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Saxum Kompaktlaminat er supertrendy og uimotståelig for mange. 

Saxum er klassisk formell, men kan også være uformell. Dette 

er benkeplaten som kan brukes til så mangt. Materialvalg og 

planløsning vil forme det uttrykket du ønsker.

Saxum har struktur som oppleves som ekte stein. 

Ønsker du en fin kombinasjon med litt eleganse er en av vår mange 

marmordesign verdt å se nærmere på. Med f.eks. Cento, blir det 

snart litt røffere og uformelt.

Ikke glem ekstra god belysning hvis du velger Saxum. Mørke 

overflater krever ekstra mye lys, jo mørkere jo mer lys.

Saxum – når kun det beste er godt nok

India White 
BP2536

Marmor Paros 
BP2534

Carrara marble 
BP2025

Cento 
BP2538

Mix & Match dinfavoritt
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Saxum 
BP0421
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Aragon Stone 
BP2520

Se hele vår benkplatekolleksjon og lagerførte 
vasker hos din forhandler.

Foss Plater leverer norsk kvalitet, kortreist og miljøvennlig

alltid på topp i utvalg og service

Grey Sparkle Grain 
BP2533

Anthracite Pietra Griga 
BP2531

Porfido Marrone
BP2039

Black Gold Metal Slate 
BP2529

Porfido Nero 
BP2527

Rusty Sparkle grain 
BP2530

Metallic Art Plat inum 
BP2038
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SUVERENT SLITESTERK
Vi er stolte av å presentere vår nye serie med spennende modeller: Maris MRG 
i vårt fantastiske materiale - Fragranite. Fragranite er ikke bare et av verdens 
hardeste teksturerte materialer, det er også et av de vakreste. Fragranite har en 
raffinert glans og føles varm å ta på. Overflaten har en fin tekstur, men er ikke 
porøs, noe som garanterer høy hygienestandard. Frankes slitesterke Fragranite, 
som består av 80% kvartssand og 20% svært hard akrylharpiks, holder seg vakker 
hele livet.

Les mer på franke.com/no



FORHANDLER:

Vi forbeholder oss retten t il å endre produkter uten forutgående varsel. I katalogen vises enkelte produkter som ikke inngår i vårt standardsort iment.  
Farger og mønster gjengitt på trykk kan avvike fra virkeligheten. Trykket februar 2022.

www.fossplater.no
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