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På Foss Fabrikker bruker vi alt fra blyant og papir til 
høyteknologiske roboter for å lage baderomsmøbler 
av høy kvalitet til det norske folk. Fabrikkarealet vårt 
på Birkeland, om lag 30 km øst for Kristiansand, består 
av en moderne, automatisert maskinpark.

Men enda viktigere er vår kompetente stab.  
Summen av dyktige mennesker og topp utstyr  
gjør oss til en produksjonsbedrift der funksjonell  
design og solid kvalitet er bærende elementer.

Les mer om oss og la deg inspirere på fossfabrikker.no

Norsk møbelpionér
i mer enn 50 år
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Å eg veit meg eit land
langt der oppe mot nord,
med ei lysande strand
millom høgfjell og fjord.
Der eg gjerne er gjest,
der mitt hjarta er fest
med dei finaste band:
Å eg minnest, eg minnest 
so vel dette land!

Denne heim er meg kjær
som den beste på jord.
Han mitt hjarta er nær,
denne fjetrande fjord,
og det målande fjell
og den strålande kveld,
hugen leikar paa deim:
Å eg minnest, eg minnest 
so vel denne heim!

– Elias Blix (1897)



Foss er en del av skandinavisk 
designhistorie. Først som norsk 
møbelpionér, deretter som en 
pådriver for utvikling. Denne 
kombinasjonen har vi dyrket 
siden. 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 FOSSBAD har 
mange klassiske møbelkolleksjoner 
fått sin plass i norske hjem. 
Fra Johannes Foss selv tegnet den 
første logoen i 1968, har merke-
varen blitt assosiert med norsk 
kvalitet og design og er i dag 
det mest kjente merket blant 
baderomsmøbler i Norge. 

Norsk formgiving  
i kontinuerlig  
utvikling.
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Med Form ønsket 
vi å skape en stilren 
møbelserie med 
tydelig estetikk og 
smartere løsninger 
for oppbevaring.
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Form

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 90 cm Hvit med porselensservant – kr 15 596,-
Frame-speil B90 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 7 556,-
Form overskap Hvit B30 cm – kr 5 101,-
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Som alle Foss-møbler, er også Form et resultat  
av en 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. Ideer 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.
Bak servantskapets front glir skapet ut i en stor skuff 
som skjuler en mindre skuff i overkant. 

Form 80 cm Grå med porselensservant – kr 14 154,-
Form speilskap Grå B63 cm med underlys og stikk. 
Lystopp med LED-lys over og under – kr 11 650,-
Form høyt sideskap Grå B35 cm – kr 6 479,-
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Form 90 cm Hvit med 
porselensservant – kr 15 596,-
Moon-speil Ø80 cm med lys  
og varmefelt for antidugg  
– kr 5 201,-
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Form 60 cm Grå med porselensservant – kr 12 378,-
Speil med frostet kant Ø75 cm – kr 1 659,-
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Variant gir rom for 
ulik stil og estetikk 
som trestruktur, hvite 
utførelser, rette og 
myke linjer. Velg mellom 
porselensservanter og 
mineralservanter med 
Evermite overflate.
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Variant

Variant er vår største møbelserie med  
servanter fra 60 til 180 cm bredde og flere 
dybder. Ønskes det større innredninger, 
kan benkeplate med bolleservanter være  
et alternativ. Variant inneholder i tillegg 
til servantskap med skuffer en rekke 
tilhørende møbler: speilskap, høyskap,  
høyt sideskap, høy skuffeseksjon, 
kommode, veggkassett og sittebenk.

Variant 160 cm Sort eik med Square Evermite servant – kr 28 393,-
Frame-speil B60 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 5 905,- pr. stk.
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Variant 80 cm Sort eik med porselensservant – kr 13 239,- 
Variant speilskap Sort eik med underlys, overlys, stikkontakt og LED-lysplate – kr 11 986,- 
Variant høyskap Sort eik B30 cm D35 cm – kr 5 608,- 

Variant 160 cm Sort eik med benkeplate og Rondo bolleservanter – kr 29 576,-

SORT EIK

Sort eik er en slett front med trestruktur i overflaten. 
De solide frontene utstråler eksklusivitet og moderne 
eleganse, samtidig som de gir en lun og innbydende 
følelse i rommet.
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EIK STRUKTUR

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.

Variant 90 cm Eik struktur med sort bøyle og porselensservant – kr 15 029,-
Speil med sidelys, underlys og stikkontakt – kr 6 678,-
Variant høyskap Eik struktur med sort bøyle, B30 cm D35 cm – kr 5 608,-
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Variant 120 cm Feelgood med porselensservant – kr 18 081,-
Speilskap Feelgood 120 cm med underlys og stikkontakt. LED-lysplate med overlys – kr 17 339,-  
Variant høyskap Feelgood, B40 cm D35 cm – kr 7 593,-
Variant kommode 80 cm inkl. benkeplate kr 10 706,-

Variant 90 cm Feelgood med Square 
Evermite servant – kr 15 183,-
Moon-speil Ø80 cm med med lys og 
varmefelt for antidugg – kr 5 201,-
Variant sittebenk med skuff 90 cm Feelgood 
og benkeplate Feelgood – kr 7 303,-

FEELGOOD

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. 
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Variant 120 cm Natur med porselensservant – kr 18 651,-
Frame-speil B120 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 8 701,-
Variant høyt sideskap Natur, B30 cm D35 cm – kr 4 520,-
Variant høy skuffeseksjon Natur, B30 cm D35 cm – kr 8 019,-
Benkeplate hvit 60 cm – kr 1 203,-

NATUR

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

Variant 60 cm Natur med integrert grep. 
Hvit benkeplate med Rondo mineralservant – kr 14 201,-
Moon-speil Ø60 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 3 511,-
 
Variant veggkassett hvit med Natur dør – kr 1 865,-
Veggkassett uten dør – kr 990,-
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HVIT MATT MED INTEGRERT GREP

Hvit matt med integrert grep gir 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.

Variant 150 cm Hvit matt med integrert grep  
og Square Evermite servant – kr 27 950,-
Speilskap Hvit B150 cm med underlys og stikk.  
Lystopp med LED-lys over og under – kr 21 363,-

Variant 120 cm Hvit matt med integrert grep og Square Evermite servant – kr 17 344,-
Moon-speil Ø100 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 5 870,-
Variant høyskap Hvit matt med integrert grep, B30 cm D35 cm med dør/skuffer – kr 10 546,-
Variant høyskap Hvit matt med integrert grep, B30 cm D35 cm med dører – kr 5 291,-
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Variant 120 cm Classic med bøyle og porselensservant – kr 18 651,-
Moon-speil Ø100 cm med lys og varmefelt for antidugg – kr 5 870,-
Variant høyskap med Classic dør/skuffer med bøyle, B30 cm D35 cm – kr 12 381,- pr. stk.

CLASSIC

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.
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Variant 180 cm Classic med knott og Square Evermite servant – kr 34 951,-
Speil B150 cm H80 cm – kr 1 658,-
Variant høyt sideskap Classic med benkeplate – kr 5 121,- pr. stk.
Variant sittebenk med skuff og benkeplate 90 cm – kr 9 320,-
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Tynn, stilren porselen i ulike utførelser

Kombinasjon skap/skuffer
God utnyttelse av skuffer i servantskap

Høyskap leveres i flere bredder og dybder



Vita er en 
kvalitetsserie  
med funksjonelle,
plassbesparende 
møbler for mindre 
baderom.
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Vita

Velg mellom innredninger 
i 35, 40 og 50 cm bredde i 
Hvit, Eik Struktur, Feelgood 
og Sort Eik.

Vita 40 Hvit med porselensservant – kr 3 355,-
Vita speilskap Hvit B40 cm med Luna krom lampett – kr 3 407,-
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Vita 40 Feelgood og porselensservant – kr 4 189,-
Vita speilskap Feelgood B40 cm med Luna krom lampett – kr 4 003,- 
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Vita 40 Eik struktur med porselensservant – kr 4 189,-
Vita speilskap Eik struktur B40 cm med Luna krom lampett – kr 4 003,-
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Badinett er en 
klassisk møbelserie 
med tidløst design. 
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Badinett

Badinett passer inn i de fleste hjem  
og er et rimelig alternativ til de 
skuffebaserte møbelseriene. 
Møbelserien består av servantskap  
med skapdører, høyskap og overskap 
med god oppbevaringsplass, samt  
speil og belysning. 

Badinett 60 cm Hvit med Badinett 
Evermite servant – kr 4 550,-
Speil B60 cm H96 cm med Luna krom 
lampett og veggfester – kr 2 677,-

Badinett 120 cm Grålasert med Badinett Evermite servant – kr 15 464,-
Badinett høyskap Grålsert B30 cm – kr 4 375,-
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Vaskeromsmøbler
I et funksjonelt FOSS vaskerom 
er gode oppbevaringsmuligheter 
alfa og omega. Vår kolleksjon 
av skap til vaskerom har ulike 
funksjoner og bredder; 40,  
50, 60 og 80 cm. Seksjonene 
leveres ferdig sammensatt  
med løse fronter i utførelsene 
Hvit, Skygge og Sort matt. 

Vaskerom Miljø 180 cm Skygge med Lys eik 
benkeplate (ekskl. hvitevarer)

Overskap B40 cm x 3, underskap B80 cm 
for vaskekum, og underskap B40 cm med 
strykebrett og kurver – kr 20 965,-

Vaskerom Miljø 120 cm Hvit med Lys eik 
benkeplate

Overskap B30 cm x 2, underskap B60 cm for 
vaskekum, og skittentøyskap B60 cm med 
kurver – kr 13 655,-

Vaskerom Miljø 270 cm Sort matt med Lys eik 
benkeplate 

Overskap B60 cm, skittentøyskap B60 cm med 
skuffer, underskap B40 cm med strykebrett og 
kurver, underskap B60 cm for vaskekum, og 
underskap B50 cm med hyller. Sokkel. – kr 25 423,-

52 53



MILJØMERKET

241

Trykksak

640

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  
forhandleren deg og avtaler levering.

For personlig service kontakt vårt kundesenter.

Vi takker våre samarbeidspartnere:  
Modena – fliser og badekar
Tapwell – armaturer
Stian Foss – fotograf
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