FOSS PLATER

INSPIRASJON

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.
Å skape et nytt kjøkkenrom er en prosess hvor mange
vanskelige valg skal gjøres. Vår inspirasjonskatalog kan
være til hjelp i prosessen, slik at du finner benkeplater og
bakvegger som dekker dine krav til funksjon og utseende.
I denne katalogen kan du hente inspirasjon og planlegge et
funksjonelt og personlig interiør.
Lykke til!
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Foss Plater
– lokalt håndverk
Dypt forankret i meldals industrihistorie og kultur har fabrikken Foss Plater AS vokst fram
på Løkken Verk i Orkland. Gründer 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 Løkken-samfunnet, påvirket av bondekulturen i Meldal, og
ikke minst nærheten til storslagne Trollheimen – at dette har vært inspirasjonskilder 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.
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La deg ikke
forføre av trender
– skap din egen stil

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.
I tillegg kan alle våre laminater brukes som forkantlist på benkeplaten. Det vil si at
du kan kombinere to ulike laminater på overflaten og forkantlistene.
Ønsker du en skikkelig «WOW» faktor, se våre nye ABS forkantlister i gull, sølv og
bronse som kan matches med f.eks. Dark Steel BP5004.

Det er en god følelse når man
investerer i noe personlig
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Dark Steel BP5004-ABS00Gull
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Bakvegg Aragon Stone BP2520

Benkeplate Grey Lancelot Oak BP1036

Hvorfor velge benkeplater
fra Foss Plater?
Foss Plater er den ledende norske benkeplate

Ønsker du en vedlikeholdsfri benkeplate, kan du føle deg

produsenten med et høyt teknisk nivå på maskiner,

trygg på at Foss Plater kan tilby det beste på markedet.

utstyr, fagarbeidere, bredt utvalg, innovativ design
og ikke minst service.

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

Vi bruker mye tid ved kjøkkenbenken. Benkeplaten

skjøter med lavere risiko for vanninntrenging i skjøtene.

er en viktig del av kjøkkenet både i forhold til funksjon
og utseende. Den tåler daglig bruk og skreddersys etter

Alle benkeplater har sperrelaminat på undersiden som

dine behov i forhold til mål, overflate, design og farger.

standard. Sperrelaminat har samme tykkelse som
topplaminat. Dette gir ekstra beskyttelse mot at vannsøl

Tenk kvalitet og langsiktig bruk når du velger benkeplater.

og damp kan trenge inn og føre til svelling i benkeplaten.

Det lønner seg økonomisk og du sparer miljøet. Tenk
nøye over hvordan du bruker benkeplatene dine før du

En helt ny og moderne kantlist-maskin bruker PU lim

tar endelig valg.

som herder ved hjelp av luftfuktighet. Denne teknikken
sørger for tette og solide limfuger og meget god finish på

Laminat er ikke hva det engang var. Her kan du velge

produktene.

blant ensfargede og ulike mønster som f.eks. stein eller
tre. Det kan være vanskelig å se forskjell på en stein eller
treimitajson og ekte vare.

Vi leverer HPL og ABS forkantlister på alle laminater. HPL list er 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, 17, 20, 30 og 40 mm. Sammenkoblingsbeslag brukes på undersiden.
Laminat egner seg veldig godt for underliming av vasker.

Se også vårt store utvalg av Kompaktlaminat,
Multi Kompaktlaminat, Gibraltar og Heltre.
Foss Plater leverer norsk kvalitet – kortreist og miljøvenning.
Alltid på topp i utvalg og service!
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Valley Oak BP1030
Aragon Stone BP2520

Light Grey Valmasino Marble BP2525
Crystal White BP50 0 0

Alle våre laminater leveres også som bakvegger ferdig tilpasset over benk, så her er det bare å
Mix & Match enten du ønsker et rolig, sømløst uttrykk eller foretrekker spennende kontraster.

Tobacco Carini Walnut BP4506
Rich Bronce HW BP40 03

Dark Steel med ABS sølv forkantlist
BP50 04 - ABS01

Hva med en lekker forkantlist i
gull, sølv eller bronse?
En «wow-faktor» i et elegant
kjøkkenrom.

Dark Steel med ABS gull forkantlist
BP50 04 - ABS0 0
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Kompaktlaminat
– når kun det beste er godt nok

Kompaktlaminat White med sort kjerne.

Kompaktlaminat er høytrykkslaminat fremstilt av flere lag
laminat 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.
Vi anbefaler at Foss Plater gjør eventuelle utfresinger
i benkeplaten for koketopp og vask.

Kompaktlaminat White med sort kjerne – Bakvegg Rabac BP2032.
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Multi Kompaktlaminat
– elegant og moderne

Skap dine helt unike og personlige benkeplater med Multi
Kompaktlaminat.
Velg din favoritt fra vårt store utvalg av laminater, og vi
legger den på toppen av din Kompaktlaminat benkeplate.
Multi Kompaktlaminat leveres med sort kjerne i 13,6 mm
tykkelse. Denne kvaliteten egner seg også meget godt til
baderommet.

Multi kompaktlaminat Roma Marble BP4504.
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Bakvegger
– sømløst, vakkert og funksjonelt
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 og med et
mangfold av muligheter til å skape din egen stil.
Alle bakvegger leveres i 12 mm eller 17 mm tykkelse. La deg inspirere og finn det som
passer akkurat deg og ditt kjøkken.

Bakvegg Rabac BP2032.

Bakvegg og benkeplater Roma Marble BP4504.
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Bordeaux Oak Light BP1037 Sømløst.

Bakvegg, hyller og benkeplate Remington Mine BP2036.

Kanskje kan benkeplate, bakvegg og hyller i likt
laminat gi akkurat den personlige stil og helhet du
ønsker?
Skreddersydde bakvegger er lekkert, hygienisk og
vedlikeholdsfritt.
Mix & Match elementer fra vårt store og mangfoldige
utvalg av laminater. Eller du kan velge et rolig og
sømløst uttrykk med samme laminat på benkeplate
og bakvegg.

Bakvegger Rabac BP2032.

Bakvegg og benkeplater Dark Steel BP5004.
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Heltre
– klassisk, naturlig og varig
Heltre benkeplater er naturprodukt som vil variere i struktur og farge, også innenfor de
samme tresorter. Platene leveres i 40 mm fingerskjøtede staver som er limt sammen til en
plate og som leveres i flere tykkelser. Heltre plater egner seg godt til underliming av vasker,
men krever spesielt godt vedlikehold ved kanten på vasken.
Vi leverer heltre benkeplater klaroljet, hvitoljet, superhvitoljet og gråoljet. Du kan også få
voksbehandlet i tilnærmet farge. Alle våre heltre benkeplater er miljømerket for ansvarlig
bruk.

Heltre Bambus – superhvit voks.
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Det er lekkert med et understell til kjøkkenøy i heltre
eik oljet, beiset eller malt tilpasset ditt kjøkken. Vi kan
lage spisebord etter eksakte mål i mange varianter av
heltre.
Alle våre heltre plater leveres i 30, 40, 60 og 80 mm
tykkelse.
Det er viktig med regelmessig vedlikehold av våre
heltre produkter slik at de holder seg fine og er til
glede i mange år.

Skreddersydde bordben i heltre.

Heltre bro med fingerskjøt i eik – vakkert og eksklusivt.
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Underlimte vasker
– hygienisk og elegant
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 fra undersiden på benkeplater av laminat, kompakt og heltre. Skjøten mellom
vasken og benkeplaten forsegles for å unngå vannskader. Underlimingen av vaksen er et
arbeid som krever kompetanse og nøyaktighet og utføres derfor av fagarbeiderne vi har i
bedriften.
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Underliming av vask utføres av våre fagarbeidere.

Vask: Franke SID610-50 Carbon Black.

Vask: Franke MTG210-50 Graphite / sort Fragranite.

Vask: Intra FR60SH.
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Underliming av vask.

Alle har vi vel opplevd og blitt frustrerte over at
vasken kan bli for liten til rengjøring av eksempelvis
stekebrett og store kjeler. En stor kum gjør slik
oppvask mye enklere.
Vi har et stor utvalg av lagerførte vasker for
underliming slik at du kan velge akkurat den som
passer dine behov og ditt kjøkken.

Vask: Blanco Dalago 6, tartufo.
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Bakvegg Crystal White BP5000

Benkeplate Vicenca Oak BP4505

Moodboard
Her har vi brukt Jotun Hvitlyng på vegg, en harmonisk lys dempet
gulgrønn farge. Lekkert til en benkeplate i Vicenca Oak og en
bakvegg over kjøkkenbenken i Crystal White som understreker
den nordiske stilen.

Det enkleste enkle og naturligste
naturlige blir det fineste fine i den
nordiske stilen
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Nordisk stil
– en stil vi nordboere føler oss hjemme i
Slipp naturen inn og bruk naturmaterialer som tre, stein, ull, lin og skinn. Den nordiske stilen
er enkel og funksjonell uten sterke farger og unødvendig stæsj. Hvitt er dominerende og vil
gjerne ha følge av lyse, dempede nyanser av grønt, blått, grått eller rosa. Sort kan gjerne
brukes som kontrast.
En lett tapet inspirert av natur snakker også godt til denne stilen.
Her har vi brukt en benkeplate og bakvegg i samme laminat, Crystal White BP5000.
Dette gir et sømløst uttrykk. Spilepanelet Bølgen fra AG-Tre med sin myke form, malt i
Jotun Exhale tilfører rommet karakter og personlighet.
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Vår nye laminat Grey Triestino Terrazzo sender tankene til funkis
arkitekturens inntog i Norge på 30-tallet. Det tidløse materialet er
stadig like populært.
Det spettede mønsteret i hvit-grått-sort er slående troverdig. Dette
grafiske mønsteret harmonerer godt i den skandinaviske stilen.
Sammen med dempede lyse fargepaletter og lyse treslag i et enkelt
interiør, kan Grey Triestino Terrazzo spille litt «solo».

Mix & Match
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Spilepanel AG-Tre

White Aluminium HW

Valley Oak

malt Jotun Exhale

BP40 04

BP1030
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Grey Triestino Terrazzo
BP2532
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Grey Sparkle Grain kombinerer egenskapene til forskjellige materialer,
og er derfor egnet til mange interiørstiler.
Dekoren og den grå fargen ser ut som betong, men ligner også fin granitt
eller terrazzo. Den nøytrale gråfargen fungerer godt til lyst treverk og
nøytrale gråtoner med innslag av spreke kontrastfarger.
Mix & Match til du finner den kombinasjonen som passer deg og
ditt kjøkken.

Mix & Match
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Grey Sparkle Grain

Transition

Solano Oak

BP2533

BP3503

BP1032
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Grey Sparkle Grain
BP2533
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Porfido Marrone har en matt, rolig og sanselig overflate med en
steindekor som viser skinnende diskre krystaller. Benkeplaten er
harmonisk i møte med dempede creme og sandfarger.
Porfido Marrone i kombinasjon med lyse treslag tilfører en avslappet
atmosfære til kjøkkenrommet.
Bruk gjerne en kontrast til den matte overflaten med en bakvegg i
Rich Bronce.

Mix & Match
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Rich Bronce HW

Diego Oak

BP40 03

BP1031

Porfido Marrone
BP2039
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Moodboard
Myke gråaktige pasteller som Jotun Myk eller Nordic Breeze er
vakre mot et lyst kjøkken. Benkeplaten Carrera Marble BP2025
som på vårt moodboard tilfører eleganse mot den gråaktige
veggfargen Jotun Myk.

Stram opp og
møbler enkelt
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Stilrent og elegant
– med lyse, myke pasteller
Er du redd det blir for feminint? Stram opp stilen ved å møblere enkelt med glatte
kjøkkenfronter og linjeføring. Tilsett noen grå kulører, moderne møbler, grafisk kunst,
og du vil se at det feminine interiøret dempes ned. Alternativt kan man bruke krom tilbehør
i stedet for messing. Det gjør utrykket litt strammere, men fortsatt elegant.
Bildet av kjøkken viser benkeplate og bakvegg – Light Grey Valmasino Marble BP2525.
Alternative benkeplater er mange. Sjekk ut disse hvis du ønsker en tilnærmet palett:
Grey Trestino Terrazzo BP2532 – White Pelago Marble BP2524 – Lime Finery BP2003
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Grey Siena Marble passer til det klassiske kjøkkenet. Benkeplaten har et
meget naturtro utseende av marmor med livlige og uregelmessige lyse årer.
Duse greige og dempede rosatoner er harmoniske og innbydende til Grey
Siena Marble. Benkeplaten er fin sammen med både lyse og mørke treslag.
Ønsker du en malt kjøkkeninnredning er bakvegger som Candy Wood og
Tobacco Carini Walnut fine kontraster til Grey Siena Marble. For øvrig er
en sømløs løsning med samme laminat på benkeplate og bakvegg alltid
en vinner.

Mix & Match
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Candy Wood

Tabacco Carini Walnut

BP1038

BP4506

Grey Siena Marble
BP2528
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Anthracite Pietra Griga har en litt varmere mørk grå fargetone.
Marmoren oppleves naturtro på store overflater ettersom den viser
færre repetisjoner av rapporten.
Benkeplaten er en fin kontrast til hvitaktige eller til varmere treslag
hvis du liker at det går mer ton-i-ton.
Et malt kjøkken i en varm gråtone og med bakvegg Tobacco Carini Walnut
tilfører et rolig uttrykk. Et spennende alternativ som bakvegg kan være
Transition.

Mix & Match
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Underlimt vask

Tobacco Carini Walnut

White Aland Pine

Franke SID610-50

BP4506

BP1040
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Anthracite Pietra Griga
BP2531
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Rusty Sparkle Grain kombinerer egenskapene til forskjellige materialer,
og den er derfor egnet til mange ulike interiører.
Benkeplaten har et konkret utseende, men samtidig gjør den rustne
fargen at den også gir følelsen av et slags brent keramisk materiale.
Dette er en varm og innbydende benkeplate som passer til mange
forskjellige treslag og dempede fargepaletter.

Mix & Match
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Valley Oak

Diego Oak

BP1030

BP1031

Rusty Sparkle Grain
BP2530
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Sort kjøkken – en favoritt
– klassikeren som kan brukes til så mangt

Et sort kjøkken kan være klassisk, moderne, industrielt eller urbant. Sort kan passe inn
i mange ulike interiører alt etter hvilke materialer og farger du tilfører. Her vist med
benkeplaten Roma Marble for en klassisk og moderne stil. Hvis du vil ha et sømløst
uttrykk bruk gjerne samme laminat på bakveggen over kjøkkenbenken.
Sort kjøkken kan for mange oppleves som dystert og kaldt, men med f.eks. en innredning
i eik beiset dempet sort vil uttrykket bli mykere enn om du velger en malt glatt overflate.
Med en dempet og litt grålig beigetone som f.eks. Jotun Space på vegger, vil du skape en
rolig og harmonisk stemning. Jotun Space fungerer til en mengde farger, så her er det bare
å fylle på med spennende aksenter for et personlig kjøkkenrom. Bruk et parkettgulv i eik,
eventuelt med fiskebensmønster, og du har et klassisk og elegant rom med dempet svart
kjøkkeninnredning som er like vakkert i mange år.
Ønsker du et litt mer urbant eller industrielt uttrykk blir det snart røffere med en kjøkken
innredning som er malt sort, og benkeplate i en av alle våre tøffe steinimitasjoner som
f.eks. Black Gold Metal Slate eller vår nye benkeplate Porfido Nero og Black. Bruk røffe
lamper og møbler og f.eks. betonggulv.

Det handler om god
komposisjon for å fange
den stemningen og
helheten du ønsker
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Black, «sort og matt», er supertrendy og uimotståelig for mange. Den 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 deg. Black har en «anti fingerprint» overflate. Mørke overflater
krever ekstra mye lys, jo mørkere, jo mer lys.
Du kan mikse og matche og skape din helt unike stil. Black har kvaliteter
som åpner opp for en mengde muligheter. Vil du ha et elegant uttrykk, se
våre nye forkantlister i gull, sølv og bronse. Ønsker du et mer rustikt interiør,
vil en bakvegg med Remington Mine være et spennende valg.

Mix & Match
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Diego Oak

Remington Mine

BP1031

BP2036

Black
BP3508
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Black Gold Metal Slate er en tøff benkeplate som ser ut som skifer og
gir en metallisk effekt. Den metalliske gullfargen tilfører den mørke
benkeplaten varme.
Black Gold Metal Slate har en tekstur med steinkarakter, og er et
spennende valg for deg som vil ha et røft uttrykk. Den er tøff til mørke
varme, f.eks. beisede treslag, eller malte kjøkken i litt mørke farger i et
rustikt interiør.
Se også vår bakvegg Bordeaux Oak Light som med sine mørke og
rustikke innslag passer fint til Black Gold Metal Slate.

Mix & Match
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Tobacco Carini Walnut

Bronze Steel

BP4506

BP2030

Black Gold Metal Slate
BP2529
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Personlig,
tøft og litt rocka
– inspirert av «Furkunnjmat»på menyen
Kokeboken Furkunnjmat skrevet av vår lokale kokebokforfatter Britt Moen har vært kilde
til inspirasjon i denne material- og fargepaletten.
Et glatt, mørkere grått eller sort kjøkken er et godt utgangspunkt for deg som liker en
tøffere og litt rocka stil. Benkeplaten Flashback i laminat skaper fin kontrast til glatte
kjøkkenfronter. Bruk tilbehør i svart og mørkt tre, og du er langt på vei til å skape stilen.
Kalkmalingen Jotun Soft Grey Minerals på vegger tilfører en myk og varm bakgrunn for de
ellers litt hardere materialene.
Ønsker du litt påfyll med glamour, kan benkeplaten HG Black Brazil gjøre susen, eller du
kan velge benkeplaten Roma Marble som skaper et mer klassisk uttrykk.
Sjekk også blant våre spennende nyheter som f.eks. Black Gold Metal Slate, Porfido Nero
og Black.

Et foto eller bilde du liker
er en god inspirasjonskilde
til et personlig interiør
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Porfido Nero har en stendekor med skinnende sorte krystaller som gir en
fin kontrast til den matte overflaten. Porfido Nero er en «allrounder» som
passer til mange forskjellige interiører.
Du kan myke opp uttrykket med lyse treslag eller mørke for et lunt og
intimt interiør. Det er viktig med ekstra god belysning hvis du velger
mørke benkeplater og en mørk kjøkkeninnredning.
Mix & Match med våre øvrige laminater for å skape spennende kontraster.
Hva med en forkantlist i gull eller sølv? Det kan gi et elegant og personlig
uttrykk.

Mix & Match
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Vicenza Oak

Rich Bronce HW

BP4505

BP2408

Porfido Nero
BP2527
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Metallic Art Platinum har en stendekor med gråblå og brune fargetoner.
Det er en spennende benkeplate som er fin til gråblå farger som f.eks.
Jotun Dusky Blue.
Metallic Art Platinum har en metallisk og litt røff overflate som gir en
fin kontrast til malte eller glatte kjøkkeninnredninger, men som også
harmonerer fint til lyse treslag.
Denne helt unike benkeplaten er perfekt til det klassiske blå
kjøkkenrommet, som vi aldri slutter å like.

Mix & Match
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Rich Bronce

Valley Oak

BP2408

BP1030

Metallic Art Platinum
BP2038
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FORHANDLER:

Vi forbeholder oss retten til å endre produkter uten forutgående varsel. I katalogen vises enkelte produkter som ikke inngår i vårt standardsortiment.
Farger og mønster gjengitt på trykk kan avvike fra virkeligheten. Trykket april 2020.

www.bk.no

www.fossplater.no

