
 
 

DESIGNA lanserer lekre kjøkkenfronter i linoleum 
 

Danske DESIGNA er kjent for stilrene og praktiske kjøkkenløsninger, og nå lanserer de fem 

helt nye kjøkkenfronter laget i lekkert og fargerikt linoleum. 

 

De fleste kjenner linoleum som et gulvbelegg, men brukt som fronter på kjøkkenskap og dører er 

materialet en unik, vakker og meget slitesterkt løsning som få leverandører tilbyr i Norge. 

 

Fem helt nye fronter 

– Vi er stolte av å kunne lansere hele fem nye 

fronter i linoleum, alle i ulike farger. Når 

materialet brukes på denne måten, får du en 

kjøkkeninnredning som har en helt unik 

fremtoning, sier designer Brigitte Kürzel i 

DESIGNA A/S.    

 

DESIGNA lanserer fem ulike linoleumsfronter 

i fargene blå, beige, grå, antrasitt (mørk 

gråfarge/sort) og grønn.  

 

– Linoleumsfrontene står i spennende og 

vakker kontrast til våre sokler, grepsprofiler  

og kanter utført i ulike farger eik. 

Totalinntrykket er et eksklusivt, renskåret og 

tidløst designkjøkken som tåler mye bruk, sier 

Kürzel.  

 

Slitesterkt og mykt materiale 

Linoleum brukt på kjøkkenfronter gir en 

trendy, matt finish som er myk å ta på. Det er 

laget nesten bare av naturmaterialer, og har 

en varm overflate som krever veldig lite 

vedlikehold.  

 

Materialet bidrar også til å dempe lyder, og er 

svært slitesterkt – mindre trykkmerker kan rett 

og slett forsvinne av seg selv. 

 

Hvis du ønsker å komplementere 

kjøkkendesignen andre steder i huset, leverer 

også DESGINA baderomsløsninger med linoleumsfronter. DESIGNA har nå 20 butikker over hele 

Norge, der du kan møte kjøkkeneksperter som hjelper deg fra idé til ferdig installert kjøkken. 

  



 
 
 

 

DESIGNAS 5 linoleumsfronter 

1. Linoleum blå 

2. Linoleum beige 

3. Linoleum grå 

4. Linoleum antrasitt 

5. Linoleum grønn 

 

Alle fem linoleumsfargene fåes både som 

grepsfri og som glatt dør til push open eller med 

håndtak. 

 

 

Husk disse 5 gode rådene når du velger den optimale kjøkkenløsningen 

1. I år er farger trendy, men velg det du vet du vil like i mange år fremover. 

2. Vurder ulike materialer – tenk på hva som er slitesterkt og enkelt å vedlikeholde. 

3. Ikke glem det praktiske – tenk nøye gjennom hvordan du bruker kjøkkenet og velg 

utforming deretter. 

4. Kjøkkenløsninger som i stor grad lar deg bestemme plassering av skuffer og skap er gull 

verdt. 

5. Sørg for stor nok kjøkkenøy hvis du skal ha det – du bør helst ha plass til skuffer og skap 

på begge sider.  

 

I butikk fra og med månedsskifte oktober/november,  

 

Veiledende priser: 

Multi linoleum beige: NOK 87.803,- for skap, sokkel og benkeplate.  

Linoleum grønn: NOK 83.386,- for skap, sokkel og benkeplate 

Linoleum blå: NOK 92.611,- for skap, sokkel og benkeplate 

 

Alle priser er ekskl. hvitevarer, vask, armatur og belysning 

______________________________________________________________________________ 

For høyoppløselige bilder, vennligst kontakt  

Linda Merete Handeland, Handeland PR 

Mail: linda@handelandpr.no  Mobil: 916 24 809  

 

DESIGNA ble etablert i 1992 av Henning Christensen som på den tiden het Designa Møbler A/S. Da virksomheten 

begynte å produsere kjøkkeninnredning i 2000, ble navnet endret til DESIGNA A/S. Hovedkontoret ligger i Kjellerup i 

Midtjylland, der store deler av produksjonen utføres. DESIGNA har siden oppstarten vært opptatt av nytekning, kvalitet 

og design i alle ledd. Produktene selges i Danmark, Norge og Færøyene.  
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