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Foss

Foss Norsk formgiving i 
kontinuerlig utvikling

Foss er en del av skandinavisk designhistorie. Først 
som norsk møbelpionér, deretter som en pådriver 
for utvikling. Denne kombi nasjonen har vi dyrket 
siden, og våre stilrene og fuktbestandige møbler har 
i dag formet norske baderom i 50 år. Fortsatt drives 
vi av verdiord som funksjonalitet, kvalitet og god 
design, og våre møbler designes og produseres i 
Foss Fabrikker på Birkeland — ett møbel av gangen.

Under merkenavnet Foss Bad har mange klassiske 
møbelkolleksjoner fått sin plass i norske hjem. Fra 
Johannes Foss selv tegnet den første logoen i 1968, 
har merkevaren blitt assosiert med norsk kvalitet  
og design og er i dag det mest kjente merket på 
baderoms møbler i Norge. Med endringen fra Foss 
Bad til Foss, og med ny visuell identitet, ønsker  
vi å uttrykke vår lidenskap som er å sette norsk 
kvalitetsdesign- og produksjon i system.
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Foss

Foss Møbelpionéren
I 1968 satte Johannes Foss seg på toget til et 
kundemøte i Stavanger. Som salgssjef for en 
kjøkkenprodusent hadde han fått en idé, og med 
seg i bagasjen hadde han resultatet; et selvbygget 
baderomskap—historiens første norske bade-
romsmøbel laget av fuktbestandig materiale.

Inspirert av orden, kvalitet og enkelhet var  
ikke idéen bare en manifestasjon av nordisk 
designtradisjon, men Johannes var også forut  

Et bad å bli glad i

Vår lidenskap er å sette norsk design i system og 
lage møbler som varer. Vår visjon «Et bad å bli glad i» 
setter retning og krav for design, valg av materialer 
som tåler fukt og daglig bruk, produksjonsteknikker, 
kvalitets rutiner og ikke minst vår personlige service.

Tilgjengelighet og service

Vi har kvalifiserte forhandlere i hele Norge som gir 
deg all den hjelpen du trenger. Finn din nærmeste 
forhandler på fossfabrikker.no, eller ta kontakt  
med oss. På vår nettside kan du enkelt finne frem  
og se alle våre møbler. Vi er opptatt av å gi deg 
personlig service og hjelper deg gjerne i valget.  
Vi legger stolthet i hvert møbel vi lager og er  
opptatt av å levere kvalitet og service i alle ledd.

10 års garanti

10
Møbel

10 års garanti

10

M

ineralservant

for sin tid: Som den aller første norske produsenten 
av baderomsmøbel, skrev Johannes Foss design-
historie. Siden den gang har design og produksjon 
foregått i Foss Fabrikker på Birkeland. For ved å 
følge prosessen fra idé til ferdig møbel, kan vi  
sikre at design blir ivaretatt og at slutt resultatet  
er av høy kvalitet.

Maskinhallen, Foss Fabrikker 1977
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Foss

Foss Form

Stilren møbelserie med tydelig estetikk  
og smartere løsninger for oppbevaring.

Klassisk møbelserie med stort utvalg  
i størrelser, utførelser og innredninger.

Minimalistisk og leken møbelserie med gode 
oppbevaringsløsninger for smale baderom.

Kvalitetsserie med funksjonelle, plass-
besparende møbler for små baderom.

Tidløs møbelserie med skapdører  
som passer inn i de fleste hjem.

Variant

Smal

Vita

Badinett

Kolleksjon
I et halvt århundre har vi designet og produsert flere 
møbelserier, fra enkle funksjonelle baderomsmøbler  
til luksuriøse innredninger med fokus på velvære. Vi er 
opptatt av å lage møbler med godt design og med en 
funksjonalitet som reflekterer hvordan vi lever våre liv, 
enten man bor urbant og har et lite bad, eller man 
bygger et nytt hus med drømmebadet.

Spesialtilpasning av møbler

Med egen fabrikk på Birkeland tilpasser og lager  
vi baderomsmøbler etter spesial mål. Servanter  
for vegghengt blandebatteri kan leveres. 
Bestillingsvarer.

Fornye badet? 

Å bytte fronter er en effektiv og rimelig måte  
å fornye badet på. Har du et Foss møbel,  
kan vi levere nye fronter på bestilling.
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Foss

Foss

På fossfabrikker.no kan du se alle våre møbler,  
enkelt finne frem til riktig modell, bredde og utførelse 
– og bestille direkte gjennom en av våre forhandlere.  
Så fort du har lagt inn en bestilling kontakter for
handleren deg og avtaler levering.

Ny nettbutikk!
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Foss

M
øbelserie

Møbelserie med tydelig estetikk og smartere  
løsninger for oppbevaring. Designet og produsert  
på Birkeland.

Forms designuttrykk gir møblene fleksible  
kvaliteter. Den stilrene og lekne estetikken  
lar seg enkelt kombinere med ulike stiluttrykk,  
og møblene er designet med omtanke for  
både små og større baderom.

Form 120 cm Grå med Air porselensservant og Moon  
speil ø100 med lys og varmefelt for antidugg kr 22 582,-

Form høyskap Grå kr 6 543,- 

Form
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Form
 • Identitet og balanse

Form

Ivar Grødal og Øystein Foss

Som alle Foss-møbler, er også Form designet 
gjennom en taktil og møysommelig prosess. Fra 
verkstedet sitt i fabrikken på Birkeland utforsker 
designer og andre generasjons Foss, Øystein Foss, 
form og idé gjennom en intuitiv føring av blyant mot 
papir. Idéer prøves ut, enkle prototyper snekres 
sammen, diskuteres og prøves. Når designet til slutt 
sitter er det et resultat av tett dialog med 
menneskene rundt seg og en fri og nysgjerrig idéflyt.

Form har materialisert denne retningen med store, 
rene flater uten synlige skjøter og håndtak, noe som 
gir møbelet myke avslutninger og en sømløs totalitet. 

Med Form ønsket vi å skape en stilren 
møbelserie med tydelig estetikk og  
smartere løsninger for oppbevaring.

Bak servantskapets front, glir skapet ut i en stor 
skuff som videre skjuler en mindre skuff i overkant. 
For å gi møbelserien en holistisk kvalitet, har 
designer Ivar Grødal bidratt med servanten Air 
—en porselensservant spesialdesignet for Form.

Med servanten Air får møbelet et lett og moderne 
uttrykk. I kombinasjon med servantens rektangulære 
form, oppleves Air som en miks av klassisk eleganse 
og moderne design.

Form 90 cm Hvit med Air porselensservant og Moon-speil  
ø80 med lys og varmefelt for antidugg.
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Form 90 cm Hvit med Air porselensservant og Moon-speil  
ø80 med lys og varmefelt for antidugg kr 19 191,- 

Form 60 cm Grå med Air porselensservant  
og speil med frostet kant ø75 kr 12 903,- 
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Form
 • M

aterialitet

Form
 • M

aterialitet

For å møte behovene for kvalitet og design, er Form 
laget med MDF-plater. I tillegg til at platene er svært 
slitesterke, lar de seg foliere. Dette gjør møblene 
fuktbestandige, samtidig som det understreker 
Forms stilrene estetikk ved at skjøtene blir usynlige.

Push-funksjon på fronter gir en behagelig 
opplevelse i kombinasjon med myktlukkende 
skuffeskinner og hengsler.

Med 3BOX opp bevarings-
bokser laget av bambus 
ønsker vi å hjelpe deg med  
å holde orden i skuffer og 
skap på badet.

Form 120 cm Grå med Air porselensservant og Moon  
speil ø100 med lys og varmefelt for antidugg kr 22 582,-

Form høyskap Grå kr 6 543,-
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Form
 • M

uligheter

Form 80 cm med hvite sider og grå front. Air porselens servant  
og speil med skjult oppheng kr 14 021,-

Form høyskap med hvite sider og grå front kr 6 543,-

Form kommer i grått og hvitt, og du kan selv velge 
om møblene skal være ensfargede, eller om front  
og sider skal mikses mellom fargene. Uansett hva  
du foretrekker, gir Form mulighet for at du kan  
sette ditt personlige preg på møblene.

Servantskap i bredde 60, 80, 90 og 120 cm,  
med tilhørende høyskap.
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Foss

Foss

Form 60 cm Hvit med Air porselensservant  
og Moon speil ø60 med lys og varmefelt  
for antidugg kr 14 651,- (per stk.).

Form høyskap Hvit kr 6 543  per stk. Miljø kr 42 388,-



24 25

Foss

Form
 • M

odeller

B90 • H45 • D47B60 • H45 • D47 B80 • H45 • D47 B120 • H45 • D47

● Servantskap
m/ innerskuff

● Porselensservant ● Høyskap

B81 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B48

B91 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B51

B121 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B51

B61 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B48

B35 • H140 • D32

Form møbelserie består av servantskap i bredde  
60, 80, 90 og 120 cm med Air porselensservant  
og tilhørende høyskap. Push-funksjon på servant-
skap og høyskap.

Se alle Form modeller og priser på fossfabrikker.no



26 27

Foss

M
øbelserie

Variant er vår største møbelserie og inneholder 
servantskap fra 60 til 180 cm bredde, og en rekke 
tilhørende møbler som speilskap, høyskap, høyt 
sideskap, kommoder, veggkassett og sittebenk. 
Møbelserien gir rom for ulik stil og estetikk som 
trestruktur, hvite utførelser, rette og myke linjer.  
Velg mellom flere mineralservanter med Evermite 
overflate og Air porselensservant. 

Møbelserien og mineralservantene, Square og Surf,  
er formgitt av den norske industridesigneren Ivar 
Grødal. Industri designeren har også formgitt Air 
porselens servant som passer til både Variant og Form.

Variant 120 cm Hvit matt med Air porselensservant og Moon  
speil ø100 med lys og varmefelt for antidugg kr 21 419,-

Variant høyskap B30 • D35 Hvit matt med skapdører kr 5 135,-
Variant høyskap B30 • D35 Hvit matt med skapdør og skuffer kr 9 657,-

Variant

Hvit matt med integrert grep har et moderne  
og stilrent uttrykk. Utførelsen leveres som front  
til skuffer og skap i Variant  og har et godt integrert 
grep som er enkelt å holde rent.

Hvit matt med 
integrert grep
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Variant • M
aterialitet

Variant med to skuffer ble introdusert i 2006  
og har etablert seg som et klassisk kvalitetsmøbel. 
Siden den gang er det utviklet flere møbler som  
gjør serien aktuell for både små og store rom.

Skuffene er hvite med full uttrekk, myktlukkende  
og har høye sidefelt med glass for økt funksjonalitet. 
Alle skuffene leveres med antrasittgrå matte som 
standard. Til øvre skuff tilbys spesialtilpasset skuffe-
innlegg som er enkel å rengjøre. Skuffene kan 
suppleres med nyheten 3BOX — oppbevarings-
bokser spesialdesignet for Foss møbler.

Variant 120 cm Natur med Air porselensservant og Moon  
speil ø100 med lys og varmefelt for antidugg kr 22 621,-

Variant høyt sideskap og skuffeseksjon Natur  
med hvit benkeplate B30x2 • D35 kr 12 587,- 

Natur leveres med integrert grep og har naturlig 
overflate med struktur. Fargen er varm og gir 
assosiasjon til treverk med hint av grått. Natur 
tilfører varme og lar seg kombinere med de  
fleste farger og overflater.

Natur

Seksjonene og mange av frontene består av 
fuktbestandig materiale, samt fronter i foilert  
mdf. Hengsler og skinner er av beste kvalitet  
og møblene har 10 års garanti.
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Variant • U
tførelser

Variant 120 cm Eik struktur med alu grepslist, Surf  
mineralservant med Evermite og speilskap med underlys,  
overlys, stikkontakt og LED lysplate kr 30 139,-

Eik struktur leveres som fronter og seksjoner  
i Variant. Utførelsen og fargetonen gir en følelse  
av kvalitet og varme. Ønsker du et stilrent uttrykk 
anbefaler vi sort matt håndtak, eller et mindre  
synlig grep som alu-grepslist.

Eik struktur

Variant 90 cm Eik struktur med sort bøyle, Air porselensservant 
og speil med sidelys, underlys og stikkontakt kr 20 064,- 

Variant høyskap B30 D35 Eik struktur med sort bøyle kr 4 845,-



32 33

Variant • U
tførelser

Variant • U
tførelser

Hvit høyglans med integrert grep har et stilrent  
og klassisk uttrykk. Utførelsen leveres som front  
til alle møbler i Variant og har et godt integrert  
grep som er enkelt å holde rent.

Hvit høyglans med  
integrert grep

Variant 150 cm Hvit Høyglans med integrert grep, Square 
mineralservant med Evermite og speilskap med underlys,  

overlys, stikkontakt og lystopp med LED spotter kr 45 042,-



34 35

Variant • U
tførelser

Variant • U
tførelser

Utførelsen Feelgood slipper naturen inn på badet  
og bidrar til å skape en lun og varm atmosfære. 
Feelgood leveres med ekte lærhåndtak og har en 
naturlig struktur i overflaten. Leveres som fronter  
og seksjoner. Benkeplate kan leveres i Feelgood  
som vist på bestilling.

Feelgood

Variant 90 cm Feelgood med lærhåndtak, Square mineral-
servant med Evermite og Moon speil ø80 med lys og  
varmefelt for antidugg kr 18 810,-

Variant sittebenk 90 cm Feelgood med lærhåndtak,  
skuff og Feelgood topplate (spesial) kr 6 860,-

Variant 120 cm Feelgood med lærhåndtak, Air porselensservant 
og speilskap med underlys, overlys, stikkontakt og LED lysplate  
kr 31 573,- 

Variant høyskap B40 D35 Feelgood med lærhåndtak kr 6 954,- 

Variant kommode 90 cm Feelgood med lærhåndtak  
og Feelgood topplate (spesial) kr 10 227,- 
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Variant • U
tførelser

Variant • U
tførelser

Classic har en behagelig hvittone som gir rommet  
en tidløs kvalitetsfølelse. Designet balanserer  
det klassiske med det moderne og er formet  
av designer Øystein Foss. Velg mellom knott  
og grep i krom.

Classic

Variant 180 cm Classic med knott, Square mineralservant  
med Evermite og enkelt speil B150 • H80 kr 33 578,-

Variant høyt sideskap Classic med benkeplate kr 4 692,- pr. stk.

Variant sittebenk 90 cm Classic med skuff og hvit  
benkeplate kr 8 734,- 

Variant 120 cm Classic med bøyle, Air porselensservant og  
Moon speil ø100 med lys og varmefelt for antidugg kr 22 621,- 

Variant høyskap med skap og skuffer i Classic med bøyle  
B35 • D35 kr 10 252,- per stk.
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Variant • U
tførelser

Variant • U
tførelser

Variant 120 cm Hvit Matt med håndtak, Evermite  
dobbel mineral servant og speilskap med Luna lampett  
90 cm krom kr 26 046,- 

Variant 80 cm Hvit Matt med håndtak, Surf mineralservant med 
Evermite, speil med sidelys, underlys og stikkontakt kr 16 657 ,- 

Variant høyskap med speildører B30 • D35 kr 8 773,- 

Hvit matt er et tidløst og klassisk valg med  
enkelt grep i krom utførelse. Utførelsen gir  
møbelet et stilrent uttrykk. Leveres som  
front til alle møbler i Variant.

Hvit matt med håndtak
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Variant • M
uligheter

Variant • M
uligheter

SittebenkSpeilskap

Et godt rom legger til rette for flere soner, og sittebenk  
er et perfekt tilskudd. Sittebenk leveres fra 60 til 120 cm,  
i alle Variant-utførelser, og kommer med benkeplate i Hvit og 
Betongfarget utførelse. Sittebenk på 120 cm bredde kommer 
med hel front og to innvendige skuffer. Sittebenken monteres 
fast i vegg og leveres med stilrene ben. Topplate i Eik Struktur 
og Feelgood kan bestilles.

Oppbevaringsplass, speilflater og god belysning er med på  
å skape det gode rommet. I Variant kan du velge speilskap  
med 12 cm og 16 cm dybde. Begge speilskapene kommer med 
glasshyller og to-sidige speildører fra 60 cm til 180 cm bredde.

Har du servantmøbel i Eik struktur eller Feelgood, anbefaler  
vi samme utførelse på speilskapet for en helhetlig opplevelse. 
Velg en enkel lampett som Luna i krom eller sort, lysplate opptil 
150 cm lengde, eller lystopp med innfelte spotter opptil 180 cm 
bredde. Det er underlys på speilskap med lysplate og lystopp.  
Vi benytter led-lys i alle lyspunkter.

Det er stikkontakt i speilskap med Led-lystopp og Led-lysplate 
som standard. Velger du enkelt speilskap med Luna lampett  
kan du bestille ekstra stikkkontakt som tilbehør.

Høyt sideskap

Høyskap

Kommoder

Veggkassetter

Ønsker du mer oppbevaringsplass, lager vi sideskap i samme 
utførelse. Velg høyt sideskap med skuffer eller skap, eller sett 
sammen en av hver til en dobbel seksjon. Høyt sideskap lages  
i dybde på 35 eller 45 cm. Her kan du benytte benkeplate  
med samme overflate som Foss mineralservanter, eller foliert 
benkeplate i Hvit eller Betongfarget utførelse. Topplate  
i EIk struktur og Feelgood kan bestilles.

Variant høyskap på 30 og 40 cm bredde er et perfekt 
supplement for ekstra oppbevaring. Høyskap med 30 cm 
bredde leveres med to skapdører, eller en skapdør og tre 
skuffer i dybder på 35 og 45 cm. I 40 cm bredde leveres 
høyskapet med to dører i dybde på 35 og 45 cm. Høyskap  
med bredde 30 cm kan leveres med speildører.

Har du et større bad og trenger mer benkeplass, anbefaler vi 
kommoder i samme utførelse som servantskapet. Vi lager 
Variant kommoder i moduler fra 60 til 120 cm som sømløst lar 
seg kombinere med flere bredder. Velg mellom Hvit eller 
Betongfarget benkeplate, eller ta kontakt for å få laget en topp i 
Eik Struktur eller Feelgood.

De stilrene, kubiske veggkassettene er svært anvendelige. Lek 
deg med kombinasjonene og skap ditt eget uttrykk. Hva med 
en veggkassett til hver og en i husstanden? Leveres i alle Variant 
utførelser og er lekker på veggen uten skapdør i hvit utførelse.

Variant er vår største møbelserie og inneholder  
en rekke møbler som gir rom for helhetlig møblering.  
Vi tilbyr spesialtilpasning etter mål på bestilling.  
Se alle Variant møbler på fossfabrikker.no



42 43

Variant • U
tførelse

Variant • M
uligheter

I tillegg til heldekkende servanter har Variant-serien 
mulighet for benkeplate med bolleservant.

Foss Rondo bolleservant har et elegant og funksjo-
nelt design med en diameter på 40 cm og en dybde 
på 15 cm. Servanten er laget av mineral kompositt. 
Med bolleservant bør servantmøbelet monteres  
noe lavere på vegg. 

Variant 60 cm Natur med integrert grep, Hvit benkplate  
med Rondo mineral bolleservant og Moon speil ø60  
med lys og varmefelt for antidugg kr 16 320,- 

Variant veggkassett Natur med dør kr 1 757,- per stk.  
Veggkassett uten dør på bestilling kr 944,-

Variant 60 cm Natur med integrert grep, Evermite  
mineralservant og speilskap med Luna 60 krom kr 14 286,-

Variant veggkassett Natur med dør kr 1 757,- per stk.  
Veggkassett uten dør på bestilling kr 944,- 
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Variant • M
odeller

Variant • M
odeller

● Servantskap m/ 2 skuffer

● Kommode m/ 2 hele skuffer. For benkeplate. ● Veggkassett

● Skuffeseksjon 
m/ 2 skuffer

● Høyt sideskap

● Air Porselensservant

● Square Evermite mineralservant

● Evermite mineralservant ● Rondo mineral bolleservant

● Surf Evermite mineralservant

● Høyskap 
m/ 2 dører

● Sittebenk m/ skuff. For benkeplate

● Høyskap 
m/ skuffer og 1 dør

● Høyskap 
m/ 2 dører

● Høyskap 
m/ speildører

● Høyt sideskap 
m/ skuffer

B90 • H60 • D45B60 • H60 • D45

B61 • H1,9 • D48

B60 • H4 • D48

B60 • H4 • D48

B60 • H60 • D45 B80 • H60 • D45 B90 • H60 • D45 B120 • H60 • D45
B30 • H30 • D16
1 dør

B80 • H4 • D48B81 • H1,9 • D48

B80 • H4 • D48

B90 • H4 • D48B91 • H1,9 • D48

B90 • H4 • D48

B120 • H4 • D48B121 • H1,9 • D48

B120 • H4 • D48

B120 • H4 • D48

B160 • H4 • D48

B150 • H4 • D48

B150 • H4 • D48 B40 • H15

B180 • H4 • D48

B60 • H30 • D45 
1 skuff 

B90 • H30 • D45 
1 skuff 

B120 • H30 • D45
2 skuffer 

B80 • H60 • D45 B120 • H60 • D45 

B30 • H60 • D45

Illustrasjon vist uten sevant pga. valgmuligheter.

B30 • H170 • D35
B30 • H170 • D45

B30 • H170 • D35
B30 • H170 • D45

B40 • H170 • D35
B40 • H170 • D45

B30 • H170 • D35
B30 • H170 • D45

B30 • H90 • D35
B30 • H90 • D45

B30 • H90 • D35
B30 • H90 • D45

Variant møbelserie består av av servantskap  
i bredde 60 cm til 180 cm, med tilhørende  
møbler for innredning av rom. Velg mellom 
mineralservanter og porselensservant. Se alle 
Variant modeller og priser på fossfabrikker.no

Benyttes i kombinasjon  
med servantseksjoner.

● Benkeplater Hvit / Betongfarget til Variant møbler ● Skuffeinnlegg til øverste skuff

● Speilskap u/ underlys/stikk

B30 • H70 • D12 B60 • H70 • D12 B80 • H70 • D12 

B60 B80 B90 B120

B30 • H2,9 • D48
B60 • H2,9 • D48
B80 • H2,9 • D48
B90 • H2,9 • D48

B90 • H70 • D12 B120 • H70 • D12

B150 • H70 • D12 B160 • H70 • D12 B180 • H70 • D12

Benkeplater kan leveres inntil 
245 cm lengde. Bestillingsvare.

B120 • H2,9 • D48
B150 • H2,9 • D48
B160 • H2,9 • D48
B180 • H2,9 • D48

Høyde oppgitt uten ben.

● Speilskap m/ underlys/stikk/LED lysplate med overlys

Se nettside for fullt sortiment.

B60 • H70 • D12 B80 • H70 • D12 B90 • H70 • D12 B120 • H70 • D12 B120 • H70 • D12 B150 • H70 • D12
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Foss

M
øbelserie

Smal 120 cm Eik struktur med push-funksjon, Smal mineral-
servant med Evermite og Moon speil ø100 med lys og  
varmefelt for antidugg kr 19 830,-  

Smal overskap Eik struktur med push-funksjon kr 2 116,-per stk.

Møbelserien Smal er skreddersydd for å innrede  
smale baderom både smakfullt og lekent. Smal 
inneholder servantskap fra 60 til 120 cm bredde  
med tilhørende høyskap og overskap, Hvit matt  
og Eik struktur med pushfunksjon.

Smal
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Sm
al

Sm
al

Møblene er laget av fuktbestandige materialer,  
og skuffene har full uttrekk og demping med  
glass i sidene. Underlagsmatte følger med  
som standard i skuffene.

Smal 90 cm Eik struktur med push-funksjon, Smal  
mineral servant med Evermite og Moon speil ø80  
med lys og varmefelt for antidugg kr 16 800,- 

Smal overskap B30 • D16 • H85 Eik struktur  
med push-funksjon kr 2 116,- per stk.

Smal mineralservant er spesielt 
utviklet for møbelserien. Designets 
myke bølgeform og funksjonelle  
linjer gir en opplevelse av kvalitet  
og eleganse. Servanten er laget av 
mineralkompositt og er overflate-
behandlet med Evermite, noe som  
gjør den ekstra slitesterk. 

Smal 60 cm Hvit matt med push-funksjon, Smal  
mineralservant med Evermite og enkelt speil med  
Luna lampett 60 cm krom kr 11 061 (her vist med  
håndtak som følger med alle Smal servantskap).

Smal høyskap B30 • D16 med speildører kr 8 344,- 
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● Servanter

● Høyskap 
m/ dører

● Høyskap 
m/  speildører

● Overskap

B60 • H4 • D38

B30 • H170 • D16 B30 • H170 • D16

B30 • H85 • D16

B80 • H4 • D38 B90 • H4 • D38 B120 • H4 • D38

● Servantskap

B60 • H60 • D35

Mål oppgitt uten servant / fronter.

B80 • H60 • D35 B90 • H60 • D35 B120 • H60 • D35

Smal 80 cm Hvit matt med push-funksjon, Smal mineral-
servant med Evermite og enkelt speil B80 • H80 kr 10 790,-

Smal høyskap Hvit matt med push-funksjon kr 4 656,-

Smal overskap Hvit matt med push-funksjon kr 2 332,-

Møbelserien Smal inneholder servantskap i bredde 
60, 80, 90 og 120 cm med mineralservant og til-
hørende overskap og høyskap med push-funksjon. 
Håndtak følger med til servantskap og monteres  
om ønskelig. Høyskap leveres også med speildører.

Dersom du ønsker speilskap, kan du velge  
fra Variant møbelserie med samme utførelse.  
Se side 45 og fossfabrikker.no
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Vita 40 Feelgood med lærhåndtak og porselensservant.  
Speilskap med Luna krom lampett. Kr 7 556,- 

Vita er en kvalitetsserie med funksjonelle, 
plassbesparende møbler for mindre baderom.  
Velg mellom innredninger i 35, 40 og 50 cm bredde  
i Eik struktur og Hvit. Vita 40 leveres også i utførelsen 
Feelgood. For å skape ekstra god oppbevaring lages 
Vita med skapdører. Skapdørene har myktlukkende 
hengsler og hver modell har tilhørende speilskap.

Vita
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Vita 50 Rett Eik struktur, mineralservant med Evermite.  
Speilskap Eik struktur med Luna lampett. Kr 9 189,- 

Vita 35 Eik struktur med krom håndtak og porselensservant. 
Speilskap Eik struktur med Luna lampett. Kr 6 277,- 

Vita 40 Eik struktur med krom håndtak og porselensservant. 
Speilskap Eik struktur med Luna lampett. Kr 7 556,- 

Vita 35 Hvit med krom håndtak  
og porselensservant. Speilskap  
Hvit med Luna lampett. Kr 5 309,- 

Vita 40 Hvit med krom håndtak  
og porselensservant. Speilskap  
Hvit med Luna lampett. Kr 6 243,-
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● Servantskap m/ dør

● Speilskap ● Speil m/ lys og stikk● Lys

Servant B35 • H12 • D35 
Servantskap B30,5 • H65 • D26

Servant B40 • H15,5 • D42 
Servantskap B37 • H55 • D38,6

Servant B50 • D30,5 
Servantskap B50 • H60 • D28 

Servant B50 • D36,5 
Servantskap B50 • H60 • D28 

B50 • H60 • D12B40 • H70 • D12 B50 • H65 
Lystopp.
Passer til speilskap 50.B30 • H70 • D12

Mål ex. speildør.

Vita møbelserie består av servantskap bredde 35,  
40 og 50 cm med tilhørende speilskap, speil og lys.

Vita 50 Buet Eik struktur med krom håndtak, mineralservant  
med Evermite og speil med lysfelt og stikkontakt kr 8 747,- 

Vist med Smal høyskap B30 • D16 med speildører kr 8 550,- 

Vita 50 Buet Hvit med krom håndtak, mineralservant  
med Evermite og speilskap med Led lystopp kr 10 398,- 

Vist med Smal høyskap B30 • D16 med speildører kr 8 344,- 

Luna B30
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Badinett 120 cm Grålasert med bøyle, Badinett  
Evermite servant, overskap og lysfelt kr 14 195,- 

Badinett høyskap Grålasert med bøyle kr 4 007,-

Badinett er en klassisk møbelserie med et tidløst 
design. Møbelserien består av servantskap med 
skapdører, høyskap og overskap med god opp
bevaringsplass, samt speil og belysning. Badinett 
passer inn i de fleste hjem og er et rimelig alternativ  
til de skuffebaserte møbelseriene.

Velg innredninger med heldekkende servant fra 60120 
cm bredde. I 90 cm kan du velge mellom venstre og 
høyre plassering av servantkulp. Kombiner servantskap 
med høyskap for ekstra god oppbevaring. Møbelserien 
leveres med fronter Grålasert og Hvit med stilrent 
håndtak i krom.

Badinett
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Badinett 60 cm Hvit med bøyle, Badinett Evermite servant  
og speil med Luna lampett 60 cm krom kr 6 653,-  

Badinett overskap Hvit med bøyle kr  1 254,- pr stk.

Badinett 90 cm Hvit med bøyle, Badinett Evermite servant  
og speil med Luna lampett 60 cm krom kr 7 996.-

Badinett høyskap Hvit med bøyle kr 3 647,- 

● Servant

● Overskap ● Høyskap ● Speil

● Lys

B60 • H2,6 • D48

B30 • H75 • D16

Lysarmatur m/ 
stikkkontakt

B60 • H10 • D16

B30 • H170 • D45

B60 • H96

B90 • H2,6 • D48 B90 • H2,6 • D48 B120 • H2,6 • D48

Badinett møbelserie består av servantskap  
i bredde på 60, 90 høyre og venstre og 120 cm,  
samt overskap, høyskap, speil og belysning.  
Se alle modeller og priser på fossfabrikker.no

● Servantskap m/skapdører

B60 • H56 • D45 B90 • H56 • D45
Høyre

B90 • H56 • D45
Venstre

B120 • H56 • D45

Mål oppgitt uten sevant.

Luna B60Lysarmatur med 
front og stikkontakt

B60 • H10 • D16
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Mineralservant Evermite
Vi har utviklet en rekke servanter laget av det 
bære kraftige materialet mineralkompositt. Hoved-
komponenten består av steinarten Dolomite som  
er utvinnet fra fjell dannet for millioner av år siden. 

Square og Surf mineralservanter er signert den 
norske industridesigneren Ivar Grødal. Formutrykket 
hans karakteriseres ofte av myke, rene linjer som 
harmonerer sømløst med servantenes funksjonalitet 
og materialvalg. Kombinert med overflate-

behandlingen Evermite, som benyttes til vindmøller 
og båter, er servantene både slitesterke og 
bærekraftige. 

Andre mineralservanter er Evermite, Badinett,  
Vita 50 Rett, Vita 50 Buet og Rondo bolleservant. 

Det er 10 års garanti på mineralservanter.

Servanter

Air porselensservant

Porselensservanter
Porselen som materiale brennes på høy temperatur, 
så hver og en servant er unik. Den skinnende lekre 
glasuren sikrer at ikke servanten tar til seg farge  
og fett, og holder seg fin over tid.

Air porselensservant er utført i klassisk porselen  
og passer til våre møbelserier Form og Variant.

Vita 35 og 40 har porselensservant. 
Det er 5 års garanti på porselensservantene.
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● Badinett / mineralservant Evermite● Square / mineralservant Evermite

● Smal / mineralservant Evermite

Dybde kulp: 14,5 cm
Lik kulp i alle bredderDybde kulp: 12 cm

Dybde kulp: 9 cm
Lik kulp i alle bredder

60 cm80 cm

80 cm

B90 • H2,6 • D48

B80 • H4 • D48
Kulp D12 • B55

B150 • H4 • D48
Kulp D12 • B50

Kun til Variant

Kun til Variant

B80 • H3 • D38

B90 • H2,6 • D4

B90 • H4 • D48
Kulp D12 • B70

B160 • H4 • D48
Kulp D12 • B55

B90 • H3 • D38

B120 • H2,6 • D48

B120 • H4 • D48
Kulp D12 • B70

B180 • H4 • D48
Kulp D12 • B55

B120 • H3 • D38

B60 • H2,6 • D48

B60 • H4 • D48
Kulp D12 • B50

B60 • H3 • D38

● Evermite / mineralservant

Dybde kulp: 13 cm
Lik kulp i alle bredder

120 cm

B120 • H4 • D48 B150 • H4 • D48B60 • H4 • D48

● Air / porselensservant

80 cm

B61 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B48

● Surf / mineralservant Evermite

Dybde kulp: 13 cm
Lik kulp i alle bredder

80 cm

B90 • H4 • D48 B120 • H4 • D48B80 • H4 • D48

● Rondo / mineral bolleservant

Dybde kulp: 15 cm

40 cm

B40 • H15
B81 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B48

B91 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B51

B121 • H1,9 • D48
Kulp D12 • B51

Tips!
Er du uheldig med servanten har vi et reparasjons-
sett. Reparasjonssettet inneholder gelcoat for 
reparasjon av skader og slipepasta for polering,  
i tillegg til spatel, slipeblokk, slipeark, mykt stoff  
og herder. For normal vedlikehold har vi «Clean  
& Shine» sett for å rengjøre og pusse servantene.

Passer til Variant og Form Passer til Variant og Form

Passer til Smal

Passer til Badinett

Passer til Variant og Form

Passer til Variant og Form

Passer til Variant og Form
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Lys og speilflater er førende for hvordan man 
opplever baderommet. Ved siden av høy kompe-
tanse innenfor god og riktig lyssetting i nordiske 
forhold, tilbyr Foss store speilflater, speil med sidelys 
og runde speil med lys og varmefelt for antidugg og 
belysning for speilskap — alt etter hva som passer. 
Kontakt oss for veiledning og anbefalinger.

Alle våre lyspunkter følger kravet til montering  
i våtrom og kvalitetssikres før de sendes ut.

Speil og 
belysning
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Foss • Speil og belysning

● Moon m/lys og varmefelt for antidugg

● Speil rundt m/frostet kant

ø80

ø75

ø100ø60

ø60

● Speil m/sidelys, underlys og stikkontakt. Lys kan dimmes.

B80 • H65 B90 • H65 B120 • H65B60 • H65

● Enkelt speil m/skjult feste

B80 • H80 B90 • H80

B120 • H80 B150 • H80

B60 • H80

● Luna belysning m/krom og sort matt utførelse.

B60 B90B30

Speilskap med belysning, se fullstendig 
sortiment på fossfabrikker.no



70 71

Foss

Foss • Tilbehør
Tilbehør

3BOX
Til høyskap og skuffer anbefaler vi nyheten 3BOX—
et sett med oppbevaringsesker laget i bambus. 
3BOX består av én stor, og to mindre bokser pakket i 
en tekstilpose for gjenbruk. Perfekt for deg som 
ønsker orden og system, sømløst tilpasset Foss 
møblene. 

B16 • H10 • D25 
B11,5 • H9 • D14,5

Håndkleholder
Til møbelseriene har vi doble håndkleholdere for 
dybde 35 og 45 for montering på møbelets side.

Håndtak
Velg mellom stilrene håndtak i krom, sort matt,  
skinn, knott eller grepslist. Tenk helhetlig i forhold  
til farge på servantbatteri, dusjbatteri, knagger,  
lys og annet tilbehør. Til hver møbelserie har vi valgt 
ut håndtak som passer fint. Om du ønsker et annet 
håndtak enn det som følger med frontene, kan vi 
levere det på bestilling.

Lip

Bøyle krom cc192 Bøyle krom cc320 Alu-grepslist Bøyle krom cc192 Bøyle krom cc126

Knott Bøyle sort cc160 Lærhåndtak cc160Bøyle krom cc160
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Produktinformasjon 
/ FDV

Vedlikehold

Servantskap / seksjoner
Våre seksjoner er bygd opp av fuktbestandige 
sponplater som er produsert etter EU-norm P3 
(V313), hvilket vil si at de skal tåle spesifikke, 
gjentatte fukttester med et minimum av svelling. 
Videre er platene testet og godkjent i henhold til 
gjeldende miljø- og tekniske krav. Platene er 16 mm 
tykke med en toleransegrense på +/- 0,2 mm, og er 
på begge sider belagt med melamin. Platene er 
kantlistet med 0,8 mm ABS-list som er limt med 
smeltelim med en mykningstempe-ratur på 115 °C.  
10 års garanti mot produksjonsfeil.

Fronter / dører
Fronter er produsert av en 16-22 mm fuktbestandig 
MDF-plater (Medium Density Fiberboard); er 
fiberplater produsert under høyt trykk og som er 
velegnet til fresing av mønster og på-følgende 
overflatebehandling. Sponplatene er produsert etter 
EU-norm P3 (V313 som beskrevet for seksjoner). 
Platetykkelse og toleranse-grenser er som for 
fuktbestandige sponplater (som beskrevet for 
seksjoner). Folierte fronter er belagt med 0,3 mm 
folie. Kantlistede fronter produseres av fukt-
bestandige sponplater belagt med melamin på 
begge sider og er kantet med 0,8 mm ABS-lister.  
10 års garanti mot produksjonsfeil.

Speil
Enkle speil er av type floatglass i 4 mm tykkelse  
med polerte kanter. Festes til vegg med skjult 
opphengsbeslag. Speil med baklys og varmefelt  
for antidugg er av type miljøglass uten kobber i 5 
mm tykkelse. Speil kobles til strøm og festes til vegg. 
Led-belysning med tetthetsgrad IP65 for montering  
i våtrom. Speil med lysfelt og stikkontakt leveres 
med tetthetsgrad IP44 for montering i våtrom og 5 
mm tykkelse. Speilskap er også en del av sortimentet 
(enkel- og dobbeltsidige speil). 10 års garanti på speil 
mot produksjonsfeil.

Belysning
Innredningene leveres med forskjellige typer 
belysning. Ved montering av lysprodukter skal  
en benytte godkjent installatør. Produktenes 
tetthets grad er avgjørende for plassering i forhold  
til vannkilder i rommet. Lampetter leveres med 
tetthetsgrad IP20/21 for montering i område 3  
(min. 60 cm fra ytterkant av dusjvegg/badekar).  

For alle lysprodukter gjelder at stikkontakten ikke 
må monteres nærmere enn 60 cm fra ytterkant av 
dusjvegg/badekar. Vi benytter LED teknologi i alle 
våre belysningsprodukter. LED bruker lite strøm  
og har vesentlig lengre levetid sammenlignet med 
halogen og glødelamper. Her er det ingen lyspærer 
som må skiftes. LED fra Foss gir et varmt og 
behagelig lys. Alle lysarmaturer leveres med 
tetthetsgrad IP44. Alle elektriske komponenter  
er godkjent og dokumentasjon foreligger. Samsvars-
erklæring iht. gjeldende regelverk. 2 års garanti  
på belysning mot produksjonsfeil.

Mineralservanter med Evermite overflate 
Servantene er produsert av mineralpulver/polyester-
harpiks og overflaten er beskyttet av gelcoat med 
tykkelse på minst 0,5 mm. CMI-kravet (Cultured 
Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser og 
tester viser at produktet er uforandret etter 2000 
sykluser. Servantene leveres i lengder opptil 180cm. 
Toleransegrenser (lengdemål) -0 +3 mm. Toleranse-
temperatur vann 70 oC. 10 års garanti på mineral-
servanter mot produksjonsfeil. 

Porselensservanter
Servantene brennes med en temperatur på over 
1000 °C. Dermed oppnås en glassert overflate som 
gjør dem lette å rengjøre og motstandsdyktige mot 
de fleste kjemikalier. Servantene leveres tilpasset 
møbler i lengder på 60, 80, 90 og 120 cm. Porselen 
er et naturlig materiale. Dimensjon kan variere. 
Toleransegrensen er variabel avhengig av lengden 
på servanten. Fullstendig oversikt over størrelser  
og utførelser finner du i prislisten. 5 års garanti på 
porselensservanter mot produksjonsfeil.

Benkeplater 
Se prislisten for utvalg. Størrelser utover dette  
kan spesialbestilles opp til 245 cm. Alle er 29 mm  
MDF og folierte.

Emballasje
Produktene leveres i resirkulerbar emballasje  
som kan leveres til godkjent mottak. 

Monteringsveiledning
Se fossfabrikker.no

Baderomsmøbler
Våre baderomsmøbler er produsert i fuktbestandige 
materialer godt egnet for baderom. Imidlertid er det 
viktig at baderommet er skikkelig ventilert. Bade-
romsmøbler må skjermes mot direkte vannsprut  
fra dusj og badekar med egnet skjermvegg/
glassvegg. For å unngå fuktskader, tørk bort vannsøl 
umiddelbart etter bruk. Ved rengjøring skal det 
brukes et mildt rengjøringsmiddel (uten slipemiddel), 
og ettertørkes med tørr klut.

Lysprodukter
Ved LED belysning skal ingen pærer skiftes.  
Ved feil på lysprodukt skiftes trafo eller ny enhet.

LED lysplater
LED lysplater skal kun rengjøres med rent vann. 
Tørkes med en myk klut.

Speil
Rengjøres med egnet vaskemiddel uten slipemiddel. 
Vanlig rengjøringsmiddel for speil kan med fordel 
brukes.

Mineralservanter med Evermite overflate
Produktene er kvalitetstestet i overensstemmelse 
med normer fastsatt av Cultured Marble Institute, 
Chicago. Produktene må ikke utsettes for syre, 
ammoniakk, avløpsrens og klorin. Eventuelt søl av 
etylalkohol og aceton må skylles vekk snarest mulig 
(detaljert beskrivelse følger med servanten). 
Rengjøres med mildt rengjørings- middel. 
Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel  
må ikke brukes. Microfiberprodukt anbefales ikke. 
Dersom en skulle få riper i overflaten, kan servanten 
poleres med bilpoleringsmiddel. Dersom det oppstår 
en dypere skade forårsaket av ytre påvirkning,  
kan reparasjonssett bestilles via våre forhandlere  
i nettbutikken fossfabrikker.no

Porselensservanter
Bruk rengjøringsmidler beregnet for baderom  
og skyll med vann før tørking (dersom rengjørings-
middelet rekker å tørke, oppstår det lett en hinne 
som er vanskelig å få bort). Bruk derfor ikke slipende 
rengjøringsmidler, syrer eller alkaliske midler.

Benkeplater
Vask med en myk fuktig klut, ved behov mild såpe. 
Tørk av med tørr klut.
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Foss • Kundesenter og service

Gjennom 50 år har vi opparbeidet uvurderlig erfaring 
og kunnskap om møbelfaget, og vi er stadig på jakt 
etter smartere løsninger. I kombinasjon med at dette  
lar oss opprettholde norske arbeidsplasser, gir det 
lang siktighet for våre kunder — og det skal vi  
fortsette med.

I dag ligger produksjonen i krysningspunktet mellom 
de gode idéene og det ypperste innen moderne 
produksjonsteknologi. Det har alltid vært viktig for  
oss å tillegge produksjonen bærekraftige løsninger.  
Vi tok i bruk varmepumper allerede i 1977, og er  
ISOsertifisert etter miljø og kvalitetsstandard.

Levering
Du finner hele vårt sortiment på fossfabrikker.no 
med til enhver tid gjeldende priser og oversikt over 
kvalifiserte forhandlere som kjenner våre møbler.  
Vi produserer på bestilling og har kort leveringstid. 
Du kan enkelt finne frem i vårt sortiment og bestille 
på fossfabrikker.no

Personlig service
Besøk vår nettside fossfabrikker.no, ta kontakt på  
e-post, eller ring oss—vi hjelper deg mer enn gjerne.

Kundesenter  

Tlf. 37 28 10 00 
foss@fossfabrikker.no



Postadresse: Postboks 57, N-4795 Birkeland

+47 37 28 10 00 fossfabrikker.no

Besøksadresse: Tollenesveien 39, N-4760 Birkeland

Foss Fabrikker AS

foss@fossfabrikker.no


