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Det er nu en gang sådan, at kvalitet koster mere end det 

modsatte. Så nej, vi er ikke de billigste. Til gengæld gør vi alt 

for, at du får et køkken eller bad, du glæder dig over at bruge 

hver eneste dag, og at du får mere værdi, end du betaler for. 

Og har du i øvrigt nogensinde fortrudt, at du har valgt kvalitet?

DU GRÆDER
KUN ÉN GANG,

NÅR DU KØBER
KVALITET
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Spørger du vores kunder, hvorfor de har valgt Invita, er svaret 

ofte: På grund af Lars, Henrik, Helle… eller en af vores mere 

end 160 andre konsulenter. De er ikke bare eksperter i ind-

retning; de er eksperter i at lytte og omsætte dine tanker og 

ønsker til spændende løsninger.  Det skal vi ikke prøve at over-

bevise dig om her – det kan du selv opleve, hvis du booker et 

inspirationsmøde.

OPLEV  
FORSKELLEN

KJELD   I   RYOMGÅRD

DAVID   I   VEJLE

LARS   I   HILLERØD

TOMMY   I   ODENSE
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MADS   I   ÅRHUS

MIKAEL   I   AABENRAA

KLAUS   I   AARS

CARSTEN   I   NÆSTVED

MAJBRITT   I   VIBORG
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Elementer Athena Display i modehvid  |  Greb Seven/L-greb i stål  |  
Bordplade Laminat  |  Vask Blanco Naya  |   

Bl. batteri Blanco Linee  |  Hvidevarer Neff  |   
Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv 

bordplade, hvidevarer og tilbehør: 118.110,- 

DISPLAY: EN NY 
MÅDE AT TÆNKE

KØKKEN PÅ

Med DISPLAY kan du få lov at lege og give dit køkken karakter.  

Her er designet med åbne elementer, glas-fronter og træskuffer med 

 indkig, så du kan sætte fokus på lækkert tilbehør og udstyr.
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DISPLAY udtrykker en helt ny åbenhed og lethed inden for køkkendesign. De enkelte 

elementer kan kombineres med vores øvrige serier, så du får et meget personligt udtryk 

og mulighed for at lade dine favoritter i udstyr og og accessories komme til deres ret.

//   Se flere eksempler på kreativ brug af DISPLAY-elementerne på invita.dk/display

Træskuffen med glastop giver frit udsyn til kokkeknivene, arvestykkerne, eller hvad du lige nu har lyst til at kigge på.

ÅBENHED. LETHED. PERSONLIGHED
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1. Superlækker træskuffe med glasfront og diskret 
 belysning giver indkig til favoritterne.

2. Med en Coffee Unit får espressomaskinen sin egen niche 
 med små hylder, indkig i skuffen under og plads til kopper, 
 kaffe og kapsler. Coffee Unit er designet til at passe ind i 
 ethvert køkken, så du kan få din egen mini-café derhjemme.

3. Mobiler og tablets skal altid være lige ved hånden og har 
 fået deres egen opladerskuffe med strømstik.

4. Let tilgængelige skuffer med åben front. I den skjulte del 
 af skuffen har du almindelig opbevaringsplads.

5. Det matterede glas i skuffens sider er endnu en fin detalje.

1

2

5

3

4
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Elementer Futura i modehvid  |  Greb Lige skurt  |  Bordplade Corian  |  Vask Blanco Andano  |  
Bl. batteri Blanco Linus  |  Hvidevarer Gaggenau  |  

Vejl. udsalgspris er for skabe, overskabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 42.400,- 

I Futura er alt overflødigt sorteret fra, så de elegante detaljer og det 

gode håndværk får lov at stå rent. Et stilfuldt og gennemført lækkert 

køkken med lækre detaljer og grebsløse låger. 

//  Forelsket i Futura? Se meget mere på invita.dk/futura
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SE LØSNINGEN 
I 3D, FØR DU 
BESLUTTER DIG!

Elementer Athena i sort eg med gennemgående åretegninger og sorte lædergreb  | 
Bordplade 30mm Core 10+, farve: Titan White  |  Vask Indstøbt Corian med rustfri stålbund  | 
Bl. batteri Quooker Fusion i messing  |  Hvidevarer Siemens
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3D-forslag

Det er svært at forestille sig den færdige løsning, hvis man 

kun har en tegning. Derfor får du hos os en meget virkelig-

hedstro 3D-tegning, der giver dig et ordentligt beslutnings-

grundlag. 3D-tegningen her var med til at overbevise Helene 

om, at hun skulle have et moderne køkken i sin herskabs-

lejlighed. Og som du ser, ligner 3D-oplægget vores endelige 

løsning til forveksling.
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HELENE FIK NYT KØKKEN 
- OG ET EKSTRA VÆRELSE 
SOM BONUS

Hos Invita i København har man stor 

erfaring i at flytte køkkener i hoved-

stadens mange herskabslejligheder: 

”De smukke herskabslejligheder er fra 

en tid, hvor køkkenet typisk lå bagerst 

i lejligheden og var noget, som tjene-

stefolkene brugte. I dag er køkkenet 

et samlingsrum, og så vil mange have 

glæde af at flytte det, så det får en 

central plads i lejligheden. Ofte med 

en bonus i form af et ekstra værelse, 

hvor det gamle køkken lå før”, for-

tæller konsulenten Klavs fra Invita på 

Frederiksborggade.

Helene fortalte Klavs om sine 

ideer: ”Det var afgørende for 

os, at vi kunne bevare de smuk-

ke paneler, og jeg havde en idé 

om at få lavet et klassisk køk-

ken med fyldningslåger i sam-

me stil som panelerne”, husker 

Helene.

Det oprindelige køkken 

er blevet et dejligt lyst 

børneværelse for lille Leonora.

”Jeg er glad for, at 
jeg lyttede til Invita”

Henrik og Helenes fine gamle herskabslejlighed er blevet et velfungerende hjem 
for en moderne børnefamilie: Lejlighedens gamle køkken er blevet til børneværelse,  
og et nyt Invita køkken har gjort den tidligere spisestue til hjemmets centrum.

Download magasinet om 

“Helenes nye køkken”: 

Scan koden eller gå ind på 

 invita.dk/helene
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Se film om “Helenes nye 

køkken”: Scan koden eller 

gå ind på invita.dk/helene

De fine paneler er som ønsket kom-

met til ære og værdighed. De under-

streges af kontrasten til det sorte, mi-

nimalistiske køkken og oplyses smukt 

af indlagte spots under hylden. Hvis 

man ikke ved det, er det umuligt at 

se, at 2 af panelerne faktisk er nye – 

produceret af Invita for at blænde en 

tidligere døråbning.

Helene har valgt en Quooker i mes-

sing. Med ét blandingsbatteri har hun 

både koldt, varmt og kogende vand: 

”Jeg vidste ikke, man kunne blive så 

glad for en vandhane – men jeg er 

superglad! Når man lige skal have en 

kop te, vand til pastaen eller skolde en 

sut, så tænder man bare, og så er der 

kogende vand med det samme”.

Det fine vitrineskab var oprindeligt  

2 overskabe i det gamle køkken. 

Helene og hendes mand fik dem 

 møjsommeligt taget ned, sat oven  

på hinanden, samlet og malet.

Efter at have set lejligheden havde 

Klavs en anden idé: ”Det skulle jo ikke 

ligne et traditionelt køkken, men være 

et familierum. Så jeg foreslog en mere 

minimalistisk løsning, der fremhæve-

de panelerne i stedet for at efterligne 

dem”. 

En naturtro 3D-visualisering af det 

færdige rum gjorde det nemt for  

familien at sige ja til Klavs’ forslag.

Træfinéren på skuffefronterne er  

håndsorteret, så åretegninger og  

farver hænger smukt sammen på 

skuffer og skabe. Vælger du lodret 

finer, går træets årer gennem alle 

skuffer i en sektion, så du får et flot 

og harmonisk forløb.

Konsulent  
Klavs Østergaard 
Pedersen,  
Invita København
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OPSKRIFTEN
PÅ DIT NYE
KØKKEN
VI HAR PRØVET DET 
400.000 GANGE FØR

//   Tip: Med Mit Invita kan du samle alt fra inspiration til tegninger og tilbud ét sted.  

Se hvor smart det er på invita.dk
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START MED AT DRØMME

Hvis der er frit valg på alle hylder, hvordan skal dit køkken så være? Skal det 

have flere funktioner, fx spise- eller arbejdsplads? Skal der rives vægge 

ned, så I får mere lys og luft? Skriv stikord, tag billeder af vennernes køk-

kener eller klip ud af magasiner. Lav også en grov opmåling og en hånd-

tegning af dit nuværende køkken.

KIG FORBI INVITA

Besøg din Invita butik: Se vores modeller, mærk kvaliteten i mate-

rialerne og fortæl os, hvad du har i tankerne. Vores konsulenter er 

ikke bare gode til indretning; de er eksperter i at omsætte drømme 

og ønsker til kreative løsninger inden for rummets og budgettets 

rammer.

 

VI KOMMER HJEM TIL DIG 

For at kunne komme med den bedste løsning, vil vi meget 

gerne besøge dig og se rummet, tage billeder og måle op. 

DU FÅR TEGNINGER OG TILBUD

Vi udarbejder tilbud og forslag til dit nye køkken - gratis og ufor-

pligtende. Du får vores forslag som en meget virkelighedstro 

3D-tegning, så du får et godt beslutningsgrundlag og en realistisk 

fornemmelse af, hvordan det færdige køkken kommer til at se ud.

VI AFTALER, HVEM DER GØR HVAD

Vi får alle detaljer på plads: Hvem fjerner det gamle køkken? 

Monterer du selv, eller gør vi?  Vi får styr på alle aftaler og sikrer, at 

ingen er i tvivl om, hvem der gør hvad.

VI PRODUCERER DIT KØKKEN

Når detaljerne er på plads, går vi i gang med at producere dit køk-

ken. Alle vores køkkener produceres på fabrikken i Ølgod af erfarne 

håndværkere. Skabene samles på fabrikken, så vi kan stå inde for 

kvalitet, styrke og stabilitet og minimere monteringstiden.

DIT KØKKEN LEVERES OG MONTERES

Vores egne chauffører leverer dit køkken som aftalt. Lader du vores 

certificerede montører installere dit køkken, får du den bedst tænkelige 

finish og hele 5 års garanti på montering og skabselementer.

VI TJEKKER, AT ALT ER I ORDEN

Når dit køkken er færdigt, kommer vi forbi og sikrer, at alt er i orden. Er der 

noget, der skal smøres eller efterspændes, siger du bare til – og ellers tilbyder 

vi et gratis eftersyn efter 1 år.

2

3

4

5

6

7

8

1
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// Se flere spændende billeder af Athena på invita.dk/athena

Elementer Athena i modehvid/sahara  |  Greb Click-push  |  Bordplade Silestone  |  Vask Blanco Subline  |  
Bl. batteri Vola  |  Hvidevarer Siemens  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, højskabsvæg og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør:  69.276,- 
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FORNYELSE
I HVID, SAND 

OG KOBBER
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LIVSTIDSGARANTI

Serviceeftersyn 

Har vi monteret dit  

køkken, får du tilbud om 

et gratis eftersyn efter 

1 år. Her gennemgår 

montøren køkkenet og 

smører, efterspænder og 

justerer hængsler, låger 

og skuffer, hvis der er 

behov for det.

5 års garanti på skabe  

og montering 

Lader du vores  

certificerede montører 

installere dit køkken, får 

du den bedst tænkelige 

finish og hele 5 års  

garanti på både  

skabselementer  

og montering. 

Livstidsgaranti på  

bevægelige dele

At have et Invita køkken 

eller bad skal være en 

god oplevelse i mange år 

frem. Derfor giver

vi livstidsgaranti på alle 

bevægelige metaldele, 

bl.a. hængsler og beslag.

Du skal have ro i maven, når du køber køkken og bad. Vi har 40 års 
erfaring og 400.000 personlige køkkener med i bagagen – for ikke at 
tale om markedets bedste pakke af garantier og mærkninger:

//   Læs mere om vores garantiordninger  

på invita.dk/garanti
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Elementer Athena Highline i Grey Nature og lavagrå  |  Greb Gribeliste i stål  |  Bordplade Laminat  |  
Vask Blanco Subline  |  Bl. batteri Newform Y-con  |  Hvidevarer Siemens  |

Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 56.488,- 

GRÅ ER DET NYE SORT
I Milano er grå det nye sort på køkkenfronten. Vi har taget trenden til os og givet den et nordisk udtryk med modellen 

Grey Nature. Grey Nature er fremstillet af FSC-certificeret birketræ med vandret struktur. Træet er gennemfarvet og 

den varme grå nuance står smukt til både stærke farver og neutrale farver som hvid, sort og natur. 

//   Læs mere om det nye grå på invita.dk/greynature
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Elementer Urban med indfræset greb i modehvid og højskabsvæg i Grey Nature  |   
Bordplade Ceramic  |  Vask Blanco  |  Bl. batteri Quooker Fusion  |  Hvidevarer Miele  |
Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 57.639,- 

Den elegante trælåge Grey Nature er her 

kombineret med grebsfri Urban-elementer.  

Farveskalaen er holdt i hvid, sort og grå  

og giver køkkenet et harmonisk, let og  

afslappet udtryk.

//   Se flere spændende kombinationsmuligheder  

med Grey Nature på invita.dk/greynature
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URBAN. 
STILRENT OG SUPER 

FUNKTIONELT
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URBAN. 
STILRENT OG SUPER 

FUNKTIONELT

Det diskrete greb er indfræset i toppen. Det er rart at bruge, og så er der ikke 

noget, der stikker ud. Skuffen i skuffen sikrer, at pladsen udnyttes optimalt.

Elementer Urban i modehvid  |  Bordplade Dekton komposit    
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Elementer Urban Inframe i lavagrå  |  Greb Grebsløst  |  Bordplade Ask hvidolie  |  Vask Franke VLX 660  |  
Bl. batteri Blanco Quadris-S  |  Hvidevarer Miele/Eico  |
Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 47.045,- 

Urban i lavagrå

Køkkenet skal være nemt at bruge i en travl hverdag. Det er idéen bag vores nye køkkenmodel Urban, 

hvor alt er optimeret til at fungere i en travl hverdag og designet til at være let at betjene, både for børn og 

voksne. Fås i mange farver – bl.a.  lavagrå.
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Elementer Athena Newline i modehvid højglans  |   Bordplade Nero Assoluto mat  |   Hvidevarer Siemens

Elementer Athena Steelline i sort eg  |   Bordplade Corian med svæv  |   Hvidevarer Siemens

Grebet er en lille detalje, som betyder meget, både praktisk og æstetisk.

Til flere af vores køkkenmodeller har vi designet specialgreb, der lægger navn til 

serien. Fx det strømlinede Steelline- og det organiske Newline-greb, som begge 

er fremstillet i rustfrit stål.
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Susanne, Invita-kunde

Vi bruger vores køkken til alt. 

Vi laver mad. Vi laver lektier. 

Vi holder fester – ja vi danser  

i vores køkken.“
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Når vi taler med vores kunder, får vi en klar 

fornemmelse af, at de virkelig bruger deres

køkkener. De går op i mad og madlavning,  

fordi det samler dem, der betyder noget. Det er

i køkkenet, man får talt om det vigtige. Det  

er her, man laver lektier og løser problemer. 

Det er her, man spiser, fester og lever. 

Et Invita-køkken handler om at skabe de helt

rigtige rammer for at lave mad og for at være 

sammen. Vi tænker derfor både i at skabe

praktiske og funktionelle køkkener og i at 

skabe en atmosfære, hvor skuldrene falder ned 

på plads, og hvor man ganske enkelt føler sig 

godt tilpas.

KØKKENER FOR 
DIG, DER KAN LIDE 
AT LAVE MAD
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Elementer Everline chokobrun  |  Bordplade Eg natur  |  Greb Eg natur  |  Vask Blanco Dalago  |   
 Bl. batteri Vola  |  Hvidevarer Miele/Eico  |
Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 74.446,- 

//   Se mange flere Everline-løsninger på invita.dk/everline
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Everline udtrykker den nye, mere venlige form for mini-

malisme, hvor strømlinede glatte flader er kombineret 

med natur-elementer. Her i form af et smukt, buet greb i 

massivt træ, der er unikt for serien.

Det er i høj grad det buede greb, der definerer  

Everline: Et smukt greb i massivt træ, der giver dit  

køkken et element af natur. Grebet er en fornøjelse  

at se på og behageligt at bruge.

NATUR 
MØDER 
STORBY
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”TÆNK, AT MAN KAN 
BLIVE SÅ GLAD FOR 
SINE SKUFFER”

Valget af skuffer kan virke som en detalje i 

planlægningsfasen. Men tit bliver de en  

overraskende stor glæde i hverdagen: Det er 

ganske enkelt en god fornemmelse, når  

skufferne glider lydløst op og i. Når man ser  

de smukke tapsamlinger på de massive 

træskuffer. Og når der pludselig er plads til  

det hele. 

Og uanset om du vælger vores gode standard-

skuffer eller luksusudgaven i massivt træ,  

får du Easy-luk og livstidsgaranti på de  

bevægelige dele med i prisen.

//   Bliv klogere på, hvilke skuffer du skal vælge, på invita.dk/skuffer
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PRISBELØNNET 
HØJTTALER TIL 
DIT KØKKEN
Hvis du vil have musik i køkkenet, men ikke er fan af grimme 

kabler og store højttalere, er vores nye sound unit den perfekte 

løsning. Den slanke lydenhed indeholder 2 bashøjttalere og en 

diskanthøjttaler og giver en overraskende stor lydoplevelse, 

når du streamer musik fra din mobil eller tablet. Fronten fås i 

hvid eller silver.

Invita Sound Unit har fået Red Dot Design Award, som  
tildeles innovative produkter af høj designmæssig kvalitet.

//   Se, hvor nemt du får smuk lyd i køkkenet  

på invita.dk/soundunit
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LYS I KØKKENET

Design, farver og materialer kan skabe det helt 

rigtige look. Men belysningen har 

enorm indflydelse på, hvordan det føles at 

være i køkkenet. 

Som minimum har du brug for et godt 

arbejdslys ved køkkenbordet og et bredt og 

behageligt lys i resten af rummet. Har du 

spisebord i køkkenet, anbefaler vi at få en 

dæmper på, så du kan justere lysstyrken, 

alt efter om der skal læses lektier eller 

hygges med gæsterne. 

Vi rådgiver dig gerne, så du både får de 

bedste arbejdsbetingelser og et køkken, 

alle føler sig godt tilpas i.

4. Energirigtig 
belysning i køkkenet
LED-spots under 
overskabene er et godt 
alternativ til halo-
genspots. LED-belys-
ning afgiver næsten in-
gen varme og levetiden 
er utrolig lang. Hvert 
spot bruger kun  
2,5 Watt, selv om lys-
styrken er højere end et 
traditionelt halogenspot. 

3. Lys under 
overskabene 
LED-lysbunde skaber  
en god dybde og 
kontrast i køkkenet og 
giver samtidig en god 
arbejdsbelysning. Vores 
lysbunde er udviklet til 
vitriner og lyser både 
op i skabet og ned på 
bordpladen.

2. Flot effekt med 
LED-lys
LED-diodelys giver en 
flot effekt i køkkenet om 
aftenen. Fx ved soklen 
på køkken-øen eller 
under bordpladen, som 
får et næsten svævende 
udseende. Det ligner en 
million, men løsningen 
er billig i anskaffelse og 
bruger stort set ingen 
strøm.

1. Gribeliste med lys
Gribelisten med LED- 
lys i er en detalje, der er 
med til at gøre køkkenet 
elegant, og så kan du 
undvære greb på 
overskabene.

1

2

3 4

//   Få mere inspiration på invita.dk/lys
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FÅ DEN EKSTRA 
PLADS, DU 
LIGE STÅR 
OG MANGLER
Frame er et nyt, multifunktionelt op-

bevaringssystem, som kan hænges 

på væggen, stå frit på køkkenøen 

eller bruges til at udnytte pladsen 

mellem køkkenbord og overskabe, 

Frame-systemet kommer med en-

keltramme eller dobbeltramme. 

Som tilbehør kan du få glas- og træ-

hylder, træbakker, skuffer, knivblok 

og holdere til tablet, køkkenrulle, 

krydderiglas og krydderurter. Du kan 

kombinere det, som du vil, og indsat-

serne kan også bruges i dine almin-

delige skuffer.
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Elementer Athena Cool Corner i modehvid/sort eg  |   
Greb Click-push  |  Bordplade Silestone 30mm  |  Vask Blanco Naya  |  
Bl. batteri K. Neerskov EVE  |  Hvidevarer Neff/Thermex  |
Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer 
og tilbehør: 90.039,- 
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//   Se mange flere  

Cool Corner-løsninger  

på invita.dk/coolcorner

COOL
CORNER

Med lanceringen af Cool Corner var vi de 

første, der implementerede den nye, bløde-

re form for minimalisme i køkkendesignet 

herhjemme. I dag kan de smukke, runde 

hjørner tilføjes på alle modeller i vores 

sortiment. De er ikke bare smukke at  

se på; de er også rare at røre ved.
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STÅR DET, DU SKAL 
BRUGE, ALTID   
BAGERST, HAR DU  
LØSNINGEN HER.
Med vores specialdesignede skabe med fuldt 

udtræk, kan du både se og nå alt, hvad du har i 

skabet, og du kan komme til det fra begge sider.

//   Vi har masser af smarte skabsløsninger.  

Se dem på invita.dk/skabe
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Så meget kan et 40 cm bredt udtræksskab indeholde.
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Elementer Nordic i modehvid med knopgreb  |  Bordplade 40 mm massiv mahogni  |  Emfang (indsats) Thermex. 
Specialdesignede hyldeknægte  |  Vask Hvid silgranit fra Blanco  |  Hvidevarer Komfur og ovn fra Ilve

Nordic – det klassiske køkken

Inspirationen til det klassiske Nordic-køkken er hentet fra danske herre-

gårde, og køkkenet har dybe rødder i nordisk kultur og køkkenliv. Designet 

passer perfekt til den moderniserede patriciervilla, herskabslejligheden eller 

det nybyggede hus i klassisk stil.

//   Se, hvordan Jim Lyngvild har brugt Nordic-elementer i Danmarks vildeste hus på invita.dk/jimlyngvild
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PLADS TIL 
STORE  
DRØMME  
PÅ FÅ M2
Få m² skal ikke hindre dig i at tænke stort. Vi kan hjælpe 

dig med at udnytte pladsen i både højden, bredden og 

dybden, så du får plads til det hele, uden at det virker 

pakket eller rodet. Vi har skabe, der går helt til loft, sok-

kelskuffer, hjørneskabe, der udnytter pladsen optimalt 

og skuffer, der kan bære op til 50 kg.

//   Læs mere om, hvordan du får plads til det hele  

på invita.dk/plads
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Elementer Trendline eg mat hvid  |  Bordplade Corian 30 mm  |  Vask Underlimet stålvask  |   
Bl. batteri Vola  |  Hvidevarer Siemens  |

Vejl. udsalgspris er for skabe og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 53.493,- 
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1. Vælg sokkelskuffer og undgå spildplads 
2. Overskabe, der ikke rager langt ud i rummet 
3. Jalousi-låger fylder intet og er praktiske til opbevaring 
4. Vælg moduler på hjul – det giver fleksibilitet 
5. Hjørneskabe udnytter pladsen optimalt 
6. Specialskabe med fuldt udtræk.

LØSNINGER 
OG GODE RÅD 
TIL RUM 
MED FÅ M2

1

3 4 5

6

2
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MULTIFUNKTIONELLE  
ELEMENTER SPARER PLADS  
OG GIVER FLEKSIBILITET

3-i-1: Skab, bord og magasinholder.

3-i-1: 
Skab, arbejds- og spiseplads  

og ekstra bordplads.
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Elementer Athena i sortbejdset eg og Comet i mat sort laminat med sorte egekanter  |  Greb Sort Highline gribeliste og sorte lædergreb  |    
Bordplade Dekton komposit -  Silestone fra Billeschou  |  Vask Blanco  |  Bl.batteri Quooker Fusion i bruneret messing  |  Hvidevarer Miele  |   
Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og greb, eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 66.461,-
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Der er intet, der slår sort, hvis du 

er til det klassiske med kant. Vi har 

fornyet det sorte køkken med  

sanselige overflader og strukturer: 

Eg, læder og komposit. Blankt, 

glat og mat.

SORT ER IKKE 
BARE SORT

Sorte lædergreb Sort Dekton  
komposit bordplade

Sorte egelåger Sort, mat laminat

//  Mest til sort? Hent inspiration  

på invita.dk/inspiration
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Elementer Athena Highline i nanohvid  |  Greb Gribeliste i specialfarve  |   
Bordplade Corestone 30 mm nanohvid med istøbt vask  |  Bl. batteri Quooker Fusion Nordic Square i børstet stål  |  
Hvidevarer Ovne og opvasker fra Siemens og kogeplade fra Miele

EKSPERT 
I HVIDE 
KØKKENER
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Med Highline får du en elegant kombination af det 

grebsfri og det funktionelle: Gribeprofilen er monteret 

på selve skabet og giver dig et godt greb samtidig 

med, at skuffer og låger fremstår helt stringente. 

Hvidt er helt indiskutabelt det mest populære valg til  

køkkenet. Lyst, venligt og lige så velegnet til det klas-

siske landkøkken som til det minimalistiske Highline-

køkken, som vist her. Nuancerne spænder fra 

venlig modehvid og varm sahara til lysende nanohvid.

//   Hos Invita er hvide køkkener et vidt begreb.  

Få inspiration fra over 200 løsninger  

på invita.dk/bodil
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ET GODT 
KLIMA
KAN MÆRKES
Alle Invitas køkkener er certificeret af Dansk Indeklima Mærkning. 

Indeklimamærket er med til at skabe et sundt miljø i dit hjem og giver dig 

sikkerhed for, at materialerne ikke afgiver skadelige partikler eller stoffer.

//   Læs mere om Invitas mærkninger og garantier på invita.dk/garanti
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Er det længe siden, du har skiftet maskinparken, 

kan du godt glæde dig til de nye modeller, der 

gør køkkenlivet lettere og sjovere.

Vi kan skaffe alt fra en række af verdens førende 

hvidevarebrands til gode priser – og du får sam-

tidig adgang til en række eksklusive produkter 

fra Siemens og Miele, du ikke kan købe hos al-

mindelige hvidevareforhandlere. 

KØKKEN MED INDBYGGET CAFÉ 
Fuldautomatisk, high-end kaffemaskine, der 

giver dig perfekt brygget kaffe, espresso, 

cappuccino og cafe latte – hver gang.

Espressomaskine til indbygning fra Miele.

… OG I NÆSTE ØJEBLIK ER DET VÆK
Et bordpladeintegreret emfang ser du kun, når det er i brug. Med 

et let tryk på glastouchpanelet løfter emfanget sig elegant over 

bordpladen og fjerner røg og damp.

Bordemfang fra Thermex.

HVIDEVARER
MED WOW!

NYD VINEN
Få vinen op, hvor du kan nyde den – og giv 

den de omgivelser, den fortjener! 

Vinkøleskab fra Miele.

INDUKTION UDEN GRÆNSER 
Selv hardcore gas-fans har overgivet sig: Induktion er lynhurtigt, og 

med flexzoner og modeller med grænseløs varmeflade har du al den 

frihed, du kan drømme om.

Induktionskogesektion fra Siemens.

56



DÉT ER SMART!
Selvfølgelig har den både pizzafunk-

tion, dampprogram og tallerkenvar-

mer-indstilling. Og når du åbner den, 

forsvinder lågen fuldstændig ind under 

ovnen.

NEFF indbygningsovn med slide & hide låge.

SÅ STILLE, AT MAN SKAL SE DET
Den nye generation af opvaskemaskiner er så 

lydløs, at du nemt bliver i tvivl om, hvorvidt 

maskinen kører. Derfor kan du på gulvet foran 

maskinen se tid og programvalg i en lysende 

projektion. 

Opvaskemaskine fra Siemens.

NÅR EMFANGET BLIVER TIL UDSMYKNING
Egner dit køkken sig ikke til traditionelle emfang, er her en løs-

ning: Smuk at se på – og med maksimal udsugning og lyskvalitet. 

Wirehængt emfang fra Eico.

MERE END COOL
Et side-by-side amerikanerskab er et designstatement, man vil glæde sig 

over hver dag. Og så er det praktisk med masser af plads og indbygget 

is- og vanddispenser. 

Side-by-side amerikanerskab fra Siemens.
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Valg af vask og alt, hvad dertil hører, 

er uendelig vigtig for arbejdsglæden 

i køkkenet.

Vi kan skaffe det hele fra en række af 

verdens bedste brands og hjælper 

gerne med at vælge det helt rigtige.

Og ja: Du kan godt leve uden en 

Quooker eller en kværn, de gør bare det 

hele lidt lettere og sjovere.

DET
RIGTIGE
VALG

Newform Iqua H10
En kombination af berøringsfri og 
traditionelt armatur.

SÅ SKAL DER KVÆRNES 
En køkkenkværn fjerner op til 35 % af det daglige 

køkkenaffald. Du minimerer din dagrenovation 

– og sparer en hel del ture ud til skraldespanden.

Køkkenkværn, model: Evolution 200

VAND PÅ FORSKELLIG VIS
Stål, krom eller forgyldt? Med udtræk, lys eller 

berøringsfri? Inden du vælger et standard 

blandingsbatteri, så kig forbi Invita og se, hvad 

du risikerer at gå glip af. For selvfølgelig kan du 

leve uden lys i hanen – men det gør bare arbejdet 

ved vasken lidt mere cool.

BLANCO Actis
fås i 20 varianter.

KWC Eve
med udtrækstud 
og lys.
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HVILKEN VASK SKAL MAN VÆLGE? 
Enkelt, dobbelt eller 2 separate vaske? Tag os med 

på råd i butikken eller gå ind på invita.dk/vaske og se, 

hvad du skal overveje, når du vælger vask. 

Viste modeller: 
Øverst: FRANKE stålvask
Nederst tv.: BLANCO i Silgranit 
Nederst th.: Støbt vask i corian

FÅ KOGENDE VAND I HANEN
Med en Quooker får du kogende vand på 

 sekundet – og på den mest effektive, energi-

venlige og sikre måde. 

Quooker Fusion Square 3-i-1 i ægte rustfri stål. 
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GIV DIT 
KØKKEN 

KANT

Elementer Inframe Athena i modehvid med lister i eg og hvid  |  Greb Grebsløs med click-push |  Bordplade Kompaktlaminat  |   
Vask Blanco Subline  |  Bl. batteri Cassøe XT antracit  |  Hvidevarer Miele  |   

Vejl. udsalgspris er for skabe, højskabsvæg og sokler eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 47.500,- 

Inframe er en effektfuld designdetalje, der helt 

bogstaveligt giver dit køkken kant: Lågen indram-

mes af lister, som du kan få i forskellige farver og 

træfinerer. Inframe kan kombineres med alle vores 

låger, her vist på Athena-lågen.

//  Se mange flere Inframe-løsninger  

på invita.dk/inframe
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”JEG VIDSTE, HVAD JEG VILLE HAVE. 
INVITA VIDSTE, HVORDAN DET 
SKULLE GØRES”

”For os er køkkenet husets vigtigste rum. Så selvom vores 

nye hus havde et fint køkken, var jeg ikke i tvivl om, at det 

skulle laves om. Hvis vi væltede en væg, kunne vi få et kæm-

pestort køkken med lys fra alle sider og udsigt og adgang 

til haven. Derfor ringede vi til Invita og bad Lars om at kigge 

forbi”, fortæller Susanne. 

Danskernes køkkener bliver større og 
større. Køkkenet skal rumme hele fa-
milien, mange forskellige funktioner  
og et stigende antal køkkenmaskiner. 
Og prioriteringen er klar: Der skal  
være masser af lys og luft. Sådan  
var det også for Susanne: 

Download magasinet om ”Susannes 

nye køkken”: Scan koden eller gå ind 

på invita.dk/susanne
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Se filmen om “Susannes 

køkken”: Scan koden eller gå 

ind på invita.dk/susanne

Efter at have set rummet og hørt Susannes tanker, 

gik Lars fra Invita i Odense i gang med at lave plan-

tegninger og 3D-forslag: ”Vi var ret enige om, hvad 

der var den rigtige løsning: En vaske-ø i midten, 

masser af brede, dybe skuffer og ganske få højskabe 

i forbindelse med køleskabe og ovn”.

Så kunne håndværkerne gå i gang med at gøre rum-

met klar. Det var ikke helt ukompliceret at få flyttet 

vægge og installationer, men med dygtige rådgive-

res og håndværkeres hjælp skred projektet hurtigt 

frem. Når først rammerne er på plads, tager det ikke 

lang tid for en erfaren Invita-montør at sætte køk-

kenet op. Susannes køkken var klar til brug et par 

dage før planlagt, så familien kunne rykke ind i god 

tid inden jul.

”Det er fantastisk at stå 
i sit nye køkken og have 
følelsen af, at alt bare 
er lige som vi havde 
drømt om” 

Susanne gik efter et grebsfrit køkken 

med ubrudte, rene liner, så valget 

faldt på modellen Trendline. Som en 

meget effektfuld detalje fik vaskeøen 

de runde hjørner, Cool Corner

De brede, dybe skuffer kan klare op 

til 50 kg, giver masser af plads og gør 

det nemt at holde orden. 

En smuk, stilren og praktisk bordpla-

de var på Susannes ønskeliste. Valget 

faldt på Corian med indstøbt vask. 

Corian er utrolig hårdfør og nem at 

holde pæn. Småridser klares fx blot 

med en slibesvamp.
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Elementer Kubic i mintblå med greb  |  Bordplade Laminat Mika Nero  |   
Vask og bl.batteri Blanco  |  Hvidevarer Siemens  |   

Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og greb, eksklusiv bordplade, hvidevarer og tilbehør: 
54.050,- (ekskl. reol: 46.281,-)

En ny klassiker

Kubic er den moderne udgave af en klassisk fyldningslåge. Vi har gjort udtrykket mere strømlinet og knap så romantisk 

og skabt en låge, der koster mindre og er lettere at gøre ren. Kubic er med sit enkle design lige velegnet til det ældre og 

det nybyggede hus. Kubic fås i 6 farver – her vist i en diskret mintblå.

//   Se, hvor forskelligt Kubic kan tage sig ud på invita.dk/inspiration
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Hugget granit

Granitbordplade hugget ud af en omhyggeligt udvalgt granit-

blok. Granitten er bearbejdet, slebet og poleret 100% naturligt, 

udelukkende med vand og diamantværktøj. Denne ægte granit 

tåler næsten alle almindelige rengøringsmidler og er stort set 

vedligeholdelsesfri. 

Træ 

En træbordplade tilfører varme og hygge. Den er rar at arbejde og 

sætte fra på. Træ kræver vedligeholdelse, og det kan være en 

fordel at oliebehandle sin bordplade.  Alle vores bordplader i 

massivtræ er FSC® certificerede.

Bordpladen betyder meget for  
udtrykket i dit køkken. Men udover 
det rent visuelle skal du også tæn-
ke det praktiske ind: Hvor meget 
slid skal den kunne tåle, og hvor 
meget rengøring og vedligehol-
delse er du indstillet på?

HVILKEN
BORDPLADE
SKAL DU
VÆLGE?
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Corian 

Corian bordplader er ultra hårde og 

meget nemme at vedligeholde. Pla-

der i Corian kan svejses sammen, så 

samlingerne er helt usynlige, og du 

kan få vasken støbt ind i materialet til 

en flot, integreret løsning. 

Stål

Stål kræver ingen særlig vedligehol-

delse, tåler vand og kan ikke ruste. 

Der kommer sikkert ridser med tiden, 

men det giver blot bordet personlig-

hed og har ingen betydning for pla-

dens gode egenskaber. 

Laminat 

Laminat er lavet af papir og lim, der 

komprimeres under højt tryk og var-

me. Det giver en meget slidstærk og 

holdbar bordplade, som samtidig er 

nem at rengøre og vedligeholde. 

//   Se udvalget og bliv klogere på,  

hvad du skal vælge,  

på invita.dk/bordplader

HVILKEN
BORDPLADE
SKAL DU
VÆLGE?
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HVAD KOSTER 
ET KØKKEN?
Hvad dit køkken kommer til at koste afhænger af, hvor stort det 

er og hvad du vil have. Vi har kvalitetskøkkener i alle prislejer, 

og det er dine prioriteringer, der afgør prisen. Som vist her er 

der stor forskel på prisen på de umiddelbart ret ens køkkener. 

Forskellen ligger i valget af materialer, bordplade og hvilken 

indmad, du vil have i skuffer og skabe.

//   Prøv vores prisberegner på invita.dk/pris 
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Bordplade  
i 20 mm hvid 
laminat.

Bordplade  
i 30 mm massivt 
egetræ

Skabe med 
standardhylde.

Udtræksbakker  
i stål med EasyLuk.

Udtræksskuffer
i skabene af massivt
asketræ, tappet
sammen og med 
EasyLuk.

Bordplade  
i 20 mm Nero 
Africa poleret 
granit

Bestikindsats
i plast.

Stålskuffer  
med bestik indsats 

i massivt træ

Alle skuffer  
og indsatse lavet 

i massiv ask.

LED-lys under 
skabene, lyser 
ned på soklen.

9.595,-

17.750,-

23.995,-
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Hos os kan du få dit nye køkken her og nu og dele betalingen op  

i mindre bidder. Faktisk kan du låne op til kr. 250.000 og til hele  

Invitas program – også bad og garderobe. Du betaler over 

 12-48 måneder uden udbetaling, renter eller skjulte meromkost-

ninger, altså præcis det samme, som hvis du købte kontant.

DEL BETALINGEN 
OP – RENTEFRIT

//  Læs mere om finansiering på invita.dk/finans
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HELHED OG  
SAMMENHÆNG 
FRA RUM TIL RUM

Vi er mest kendt for køkkener og badevæ-

relser, men faktisk har vi løsninger til hele dit 

hjem: Fine vitrineskabe eller skænke til  

spisestuen. Lækre walk-in løsninger til  

garderoben. Og flotte, veldindrettede skabe 

til gang, bryggers og grovkøkken. 

Det er oplagt at videreføre stilen fra rum til 

rum. Du kan vælge samme design hele  

vejen igennem og på den måde skabe helhed 

og rød tråd i dit hjem. Eller du kan variere 

temaet med materialevalg og farver, alt efter 

hvilken stemning, du vil skabe. 

//   Lad dig inspirere på invita.dk
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Kan du godt lide grebets funktionalitet, men også 

de rene, grebsløse flader? Så er Urban løsningen. 

Det diskrete greb er indfræset i toppen af lågen, så 

udtrykket holdes rent, samtidig med at det er let 

at åbne skufferne.

SUPER-
FUNKTIONELT
MED ET  
URBANT TVIST

//   Se mere om Urban på invita.dk/urbanbad

Elementer Urban Cool Corner i modehvid  |  Greb Grebsløst  |  
Bordplade Betonex  |  Vask Betonex  |  Bl. batteri Newform Ergo  |  
Spejl JN Bech kantpoleret  |  Belysning Ice Cubes  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og 
belysning: 12.441,- 
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INGEN GREB. 
MASSER AF STIL

Highline er en grebsfri løsning, hvor gribeprofilen er 

monteret på selve skabet. Det giver et stilrent design, 

hvor lågerne fremstår helt rene og stringente.

Elementer Athena Highline i eg mat hvid  |  Greb Hvid gribeliste  |  Bordplade Silestone 12mm  |  
Vask Duravit Starck  |  Bl. batteri Newform Ergo  |  Spejl Cassøe Light Frame 120  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 23.851,- 
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Elementer Athena Cool Corner i modehvid  |  Greb Grebsfri tryklåger  |   
Bordplade Granit Angola 30 mm med underlimet porcelænsvask |  Vask Gea  |   
Spejl Cassøe Lineabeta  |  Brusearmatur Cassøe komplet sort rundt  |   
Brusevæg Cassøe soft  |  Bruseforhæng Cassøe sort  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 6.100,- 

Elementer Trendline eg mat hvid/modehvid  |  
Bordplade Marmor mat hvid 40 mm med istøbt vask  |  Spejl Finslebet i specialmål  |  
Bl. batteri Cassøe EI-X  |  Belysning Lampefeber Ice Cubes  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 23.800,- 
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Elementer Trendline Cool Corner i modehvid  |  Bordplade Corian Cameo White 12 mm med presset vask  |   
Spejl Finslebet i specialmål med runde hjørner  |

Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 12.900,- 

DET RUNDE 
OG DET RÅ

Kombinationen af stramme linjer og runde hjørner, glatte flader og rustikke 

materialer, supplerer hinanden perfekt og skaber ro og harmoni.

//  Se mere om de runde ”Cool Corner”-hjørner på invita.dk/coolcorner
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HENT 
NATUREN IND
Det smukt buede Everline-greb i massivt træ tilfører dit bade-

værelse et element af natur på en fin og diskret måde. Grebet 

er både en fornøjelse at se på og behageligt at bruge.

//  Se flere everline-løsninger på invita.dk/everlinebad
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Elementer Everline choko/eg natur  |  Bordplade Betonex Clay 40 mm med istøbt vask  |  
Spejl Finslebet i specialmål  |  Greb Everline eg natur  |

Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 11.800,- 
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Elementer Everline i modehvid højglans  |  Greb Eg natur  |  Bordplade Corian 12mm  |  
Vask Juvel IC1  |  Bl. batteri Iqua M10  |  Spejl JN Bech skydedøre  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 27.725,- 

Massive trægreb
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ALLE GODE GANGE TRÆ

Elementer Athena Steelline i sortbejdset eg  |  Greb Steelline  |  
Bordplade Terrazzo Snow 40 mm med istøbt vask  |  Bl. batteri Cassøe Iqua  |  Spejl Finslebet i specialmål  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 21.000,- 

Elementer Athena Highline i eg natur  |  Greb Sort gribeliste  |  Bordplade Vetro  |  Vask Vetro Sofia  |  
Bl. batteri Vola  |  Spejl JN Bech kantpoleret  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 13.757,- 

Sortbejdset eg

Natur eg
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Elementer Athena Newline sort  |  Bordplade Solid Surface Pepper White 12 mm med istøbt vask  |  Spejl JN Bech finslebet i special-
mål med sortmalet spejlkant  |  Bl. batteri K. Neerskov Vivaldi  |  Belysning Lampefeber Ice Cubes dobbelt  |  Greb Newline  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 6.500,- 
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Det specialdesignede Newline-greb giver de 

stramme linjer i det minimalistiske badeværelse et 

flot modspil. Grebet har en let buet, organisk form 

og er designet til serierne Athena (som vist her) og 

Comet.

//   Se flere eksempler med Newline-grebet  

på invita.dk/newlinebad

BLØD 
MINIMALISME
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DET 
NORDISKE 

BAD

Elementer Athena Highline Grey Nature  |   
Greb Hvid gribeliste  |  Bordplade FormaCor 12mm  |  

Vask FormaCor  |  Bl. batteri K. Neerskov ONO  | 
  Spejl JN Bech kantpoleret  |   

Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade,  
spejl, armatur og belysning: 18.645,- 

Bæredygtig birk i den smukkeste 

grå, der giver mindelser om 

drivtømmer. Enkelt, funktionelt og i 

høj håndværksmæssig kvalitet.

//  Se flere eksempler med 

 Grey Nature på  

invita.dk/greynature
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Elementer Comet med sort laminat og sorte egekanter  |  Greb Sort lædergreb  |  
Bordplade Marmorline Solid Surface, Mountain  |  Hylder og armatur Newform fra Cassøe  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 5.500,- 

Elementer Cometline i Sortbejdset eg  |  Greb Knopgreb  |  Bordplade Vetro  |  Vask Vetro 
Sarajevo  |  Bl. batteri Newform Linfa  |  Spejl JN Bech kantpoleret  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 8.812,- 

STILFULD I SORT
Sort er en klassiker, der giver badeværelset karakter. Brug enkelte 

elementer til at skabe kontrast, eller gå all-in og kombiner forskellige 

sorte materialer og strukturer.

//   Få mere inspiration på invita.dk/inspirationbad
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Elementer Athena sort højglans  |  Greb Grebsløs med click-push  |  
Bordplade Corian 30mm  |  Vask Corian presset  |  Bl. batteri Vola  |  

Spejl JN Bech kantpoleret  |  Belysning Cube Mini  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, 

eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 10.536,- 
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Elementer Athena Inframe i modehvid med lister i eg hvid  |  Greb Grebsløs med click-push  |  
Bordplade Solid Surface 12mm  |  Vask Solid Surface  |  Bl. batteri Vola  |  Spejl JN Bech 20mm facet  |  Belysning MOOD 2  |
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 28.590,- 
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Inframe er en effektfuld detalje, hvor lågen 

indrammes af lister, som du kan få i forskellige 

farver og finerer. Her vist i hvid eg med 

modellen Athena i hvid.
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Nordic og Kubic har begge reference til de klassiske patriciervillaer og herskabslejligheder.  

De smukke fyldningslåger og glaslåger med sprosser er karakteristiske for Nordic-serien, mens

Kubic-serien (på modstående side) er gjort mere strømlinet i udtrykket.

Elementer Nordic i modehvid  |  Bordplade Betonex Concrete 40 mm med istøbt vask  |  Spejl Finslebet i specialmål  |  
Brusearmatur Cassøe Komplet  |  Greb Apotekergreb i tin  | 
Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 32.500,- 

DET KLASSISKE BADEVÆRELSE
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Elementer Kubic i modehvid  |  Greb Bøjlegreb  |  Bordplade Laminat  |  Vask Quarelo  |   
Bl. batteri Newform Ergo Q  |  Spejl JN Bech kantpoleret  |   

Vejl. udsalgspris er for skabe, eksklusiv bordplade, spejl, armatur og belysning: 12.271,- 
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FRA 70’ER-BRUNT TIL  
LYS MINIMALISME

EFTER

FØR

Tidligere var Camilla næsten pinlig 
berørt, når gæster skulle benytte 
familiens 70’er badeværelse. En  Invita- 
konsulent blev sat på sagen, og i dag 
står Camilla længere under bruseren  
for at nyde sit nye badeværelse.

”Før var det bare ind og ud ad badeværelset så hurtigt som muligt, men i 

dag er det et lyst og minimalistisk rum, som man virkelig har lyst til at være 

i, fortæller Camilla”.

Et skræddersyet badeværelse

Med hjælp fra Alex fra Invita i Odense fik Camilla og hendes familie desig-

net et badeværelse, der passer præcis til dem. Camilla var blandt andet 

træt af de mange små nipsting, som flyder rundt i de store skuffer, men 

det problem blev afhjulpet med en skuffe-i-skuffe-løsning. 

”Det var der ingen andre firmaer, der kunne lave, og det er en løsning, jeg 

simpelthen er så glad for i dag. Alex har forstået og lyttet til vores ønsker, 

og vi har fået en supergod service hele vejen igennem”.

//   Læs hele casen på invita.dk/mitbad
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Hos Invita bliver du ikke spist af med skuffer 

og skabe. Vi sikrer, at du får et smukt og  

gennemført badeværelse, og vi hjælper  

selvfølgelig med rådgivning om alt fra 

bruseniche til belysning.

DETALJER,
DER TÆLLER

GLASLØSNINGER? HELT KLART!
J.N. Bech er eksperter i glasløsninger til badet med alt fra spejle til 

brusenicher og bruse-døre.

VELOPLYST
Der stilles særlige lovmæssige krav til belysningen på 

badeværelset, så tag os med på råd, når du vælger.

HELSTØBTE LØSNINGER
Bordplade med indstøbt vask er både æstetisk og 

praktisk. Marmorline fremstiller bordplader og vaske efter 

mål på egne fabrikker, så du kan få præcis den løsning, 

du drømmer om. 

LILLE SPEJL PÅ VÆGGEN…
Spejlet er både et designelement og et arbejdsredskab. 

Spejle med indbygget lys eller med indirekte lys, hvor lyset 

monteres bag spejlet, skaber både stemning og giver det 

perfekte lys til både barbering og make-uppen.
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Bech

Marmorline, model: Colombo. 

J. N. Bech, model: Back-Light.

Cassøe, model: BRICK. 
J. N. Bech
8 mm Hærdet Grå Float.

//   Bliv inspireret på invita.dk/tilbehoerbad  

og i vores butikker.
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NÅR DET 
SKAL VÆRE 
HELT BASIC

Vores enkle, stilrene Basic-serie gør det overkommeligt at 

friske badeværelset eller gæstetoilettet op. Du har knap så 

mange valgmuligheder, til gengæld får du en komplet løs-

ning, hvor skab, greb, vask og fragt er inkluderet, til priser 

der starter fra kun kr. 3.949,-

Basic leveres med Athena-lågen i modehvid (malet MDF), 

bøjlegreb i mat krom, bordplade med formstøbt vask i 

hvid mat marmor, Basalt, Granitex eller mørk grå Granitex.

Alle badmiljøerne er 60 cm høje og 51 cm dybe.

Marmor 
mat hvid

Granitex 
mat Basalt

Granitex 
mat mørk grå

Alle priserne er inkl. moms og levering, men ekskl. blandingsbatteri og spejl.

160 cm badmiljø med 4 låger
Inkl. skabe, greb samt bordplade med 
formstøbt vask i hvid, mat marmor.
H60 x B162 x D51 cm. 
Pris 7.499,-
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1. 60 cm badmiljø med 2 låger
 Inkl. skab, greb samt bordplade/formstøbt vask i mat hvid 
 marmor. H60 x B62 x D51 cm. 
 Pris 3.949,-

2.  80 cm badmiljø med 2 låger 
 Inkl. skab, greb samt bordplade/formstøbt vask i Basalt 
 Granitex eller mørk grå Granitex. H60 x B82 x D51 cm.
 Pris 4.849,-

3.  80 cm badmiljø med 2 skuffer
 Inkl. skab, greb samt bordplade/ formstøbt vask i mat hvid 
 marmor. H60 x B82 x D51 cm.
 Pris 6.149,-

1

2

3
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ATHENA 
Strømlinet og utrolig alsidig model.

Se side 12, 18, 22, 50, 76, 89.

COOL CORNER 
Smukke runde hjørner – en design-

detalje, der kan tilføjes på alle vores 

modeller i sortimentet. 

Se side 40, 62, 78, 79.

EVERLINE 
Smukt buet greb i massivt træ giver 

rummet et fint element af natur.

Se side 32, 80, 82.

CIRCLE  
Stram minimalisme med et snert 

af retro. 

Se Circle på invita.dk

DISPLAY 
Designet med åbne elementer, glas 

og træskuffer med indkig.

Se side 6, 8, 40.

FUTURA 
Feinschmecker-køkkenet med 

grebsløse låger. 

Se side 10

COMET 
Slidstærk laminat og smukke, 

massive trækanter. 

Se side 50, 88.

EUROPA 
Klassisk, funktionelt og med synlige 

massive trækanter. 

Se Europa på invita.dk

GREY NATURE 
Karakteristisk finér i bæredygtigt

birketræ. 

Se side 22, 24, 86.

MODELOVERSIGT
Gennem årene har vi skabt over 400.000 køkkener og 75.000 badeværelser – og ikke to er ens. Løsningerne er baseret på vores 

18 serier, som med individuelle opstillinger og kreative valg af materialer, træsorter, farver og greb fremstår som unikke, personlige 

løsninger. Så uanset, om du er til det herskabelige eller til strømlinet minimalisme, kan vi lave en løsning, der passer til dig.

98

http://invita.dk
http://invita.dk


HIGHLINE 
Grebsfri låger som fremstår helt rent, 

uden indfræsninger, og med gribe-

profilen monteret på selve skabet. 

Se side 50, 52, 76, 83, 86.

KVADRO 
En minimalistisk udgave af den 

klassiske fyldningslåge.

Se Kvadro på invita.dk

STEELLINE 
Steelline er et elegant stålgreb, 

der understreger de rene og 

klare linjer.

Se side 29, 83.

INFRAME 
Stilrene, grebsløse låger indrammes 

af lister, som kan vælges i forskellige 

finerer. 

Se side 28, 60, 90.

NEWLINE 
Newline er et specialdesignet greb: 

Enkelt, diskret og med en let buet, 

organisk form. 

Se side 29, 84.

TRENDLINE 
Grebsløs model, hvor alt overflødigt 

er skåret fra.  

Se side 46, 62, 78.

KUBIC 
Fyldningslåge med et  

moderne twist. 

Se side 64, 93.

NORDIC 
Den klassiske fyldningslåge. 

Se side 44, 92.

URBAN 
Funktionelt og med 

karakteristiske indfræsede greb. 

Se side 24, 26, 28, 74.

//  Se alle køkkenmodeller på invita.dk/modeller

//  Se alle badmodeller på invita.dk/modellerbad
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INVITA.DK

Følg os på 

Facebook, Pinterest og Instagram.
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