
Pris

41.225,-
Veil. pris ekskl. vask, armatur, hvitevarer, 
benkeplate og belysning

Opplev SATIN-serien
Føl forskjellen

Det personlige kjøkken

Opplev de nye  
SATIN-dørene med 

silkemyke overflater



Flott. Funksjonell. Fløyelsmyk.

Hos Nettoline tror vi på at kjøkkenet 
er det viktigste rommet i hjemmet. 

Det er her vi møtes uten forstyrrelser  
og distraksjoner i en stressende hver
dag. Rommet hvor vi dyrker sam været 
og nærværet – eller fordyper oss i 
pasjon og lek. Det er her vi finner rom 
til livet.

Med den nye SATINserien kombinerer 
vi funksjonalitet, sanselighet og este
tikk og bringer sansene inn i kjøkkenet. 

Opplev det tidløse uttrykket, føl de 
unike silkemyke overflatene og bli for
elsket i den praktiske ripe bestandige 
overflaten. SATIN kan føles.

Når du velger SATINserien får du et 
kjøkken du aldri har lyst til å forlate, 
til en pris alle kan være med på. 

Vi tror nemlig på at alle skal ha råd til  
og mulighet for å leve ut sin kjøkken
drøm.

Silkemyke overflater
Det må gjerne være en opplevelse å gå på kjøkkenet. 
SATINserien bringer sansene i spill med matte, silke
myke overflater som du aldri har lyst til å slippe.

Estetikk møter praktikk
Den funksjonelle ripe og fettavvisende teknologien 
i SATINserien sikrer en slitesterk og rengjørings  
vennlig overflate med en vakker finish som holder  
i mange år. 

Hygienisk og lett vedlikehold
Den unike overflaten reduserer behovet for 
rengjøring og vedlikehold, og gjør hverdagen  
litt morsommere.

Velg et kjøkken du kan føle





Det personlige kjøkken

Velg din farge
SATINserien fås i de populære 
fargene matt sort og matt grå. 
Fargene egner seg godt til å 
mikse og gir mulighet for å 
skape et moderne uttrykk

Design
SATINserien er laget med en 
slitesterk overflate som er lett å 
vedlikeholde og gir en silkemyk 
følelse. Med muligheten for å få 
gavl helt til gulv og kombinere 
materialer, kan du lage ditt eget 
personlige uttrykk. 

Skap ditt eget uttrykk
Finn din farge og velg design


