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Fra den aller første designskissen 
har vi holdt til på Birkeland, nesten 
helt sør i Norge. Den gangen 
lagde vi møblene for hånd og 
produksjonen var liten.

I dag ligger produksjonen i 
krysningspunktet mellom de gode 
ideene 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 ISO-sertifisert etter miljø- og 
kvalitetsstandard. 

Det at våre møbler produseres på 
Foss Fabrikker, gjør at vi kan tilby 
kort leveringstid – ca. én uke!

Made in Birkeland
– med stolthet
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Provence

Vi har latt oss inspirere av den tidløse og 
eksklusive Provencalske stilen. Med varme 
farger, naturlige materialer og organiske 
former, drømmer vi oss bort til et bad som 
gjenspeiler det kontinentale. Buede former 
og klassiske materialer som marmor, natur-
stein og keramikk. Sorte detaljer og mørkt 
treverk av valnøtt med utskjæringer setter 
et lunt preg på badet. 

Provence er designet av Øystein Foss.

Provence Sort eik 61 cm med sort grep og 
porselensservant Monaco kr 17 866,- 

Speil Milano B50 H100 kr 7 920,- 
Høyskap Sort eik kr 8 950,-
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Provence Valnøtt stav 50 cm med sort grep og 
porselensservant Monaco x 2 og benkeplate i Sort eik 

101 cm kr 33 650,-. Kommode Valnøtt Stav 61 cm 
med benkeplate Sort eik kr 6 640,-. pr. stk. 

Firenze speil med lys B40 H80 kr 6 861,- pr. stk.
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Provence Valnøtt stav 51 cm med sort grep og 
porselensservant Monaco kr 16 960,- pr. stk. 

Firenze speil m/lys B50 H100 kr 8 099,- pr. stk.
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Provence Sort eik 51 cm med sort grep og porselensservant 
Monaco kr 16 960,- Kommode Sort eik 60 cm x 2 m/benkeplate 
kr 13 080,- Firenze speil med lys B40 H80 kr 6 861,-.
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Nyhet! 
Speil Firenze
sort ramme og 
rett bunn
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Nyhet! 
Speil Milano
sort ramme
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Høyskap 
med 1 dør og hyller
b 40 / h 140 /, d 32
Flere utførelser

Servantskap
med 2 hele skuffer 
m /Monaco 
servant. Seksjon:  
b 61 / h 60 / D 45
Flere utførelser

Servantskap
med 2 hele skuffer 
m /Monaco 
servant. Seksjon: 
b 51 / h 60 / D 45
Flere utførelser

Kommode
med 1 hel skuff
b 61 / h 30 / d 39
Flere utførelser

Provence kommer i utførelse Sort eik med fronter i Valnøtt stav, for en lun og eksklusiv stil. Du får også møblet 
med både fronter og skrog i Sort eik, for et mer elegant og maskulint uttrykk.

PROVENCE skap, speilskap og speilSe mulighetene
med Provence
b 50 / 60 
Denne serien passer like godt til små som til store bad. Moduler 
på 50 og 60 cm bredde kan settes sammen etter eget ønske.

Kjærlighet med første blikk! 
Amor bolleservant i glass har 

en mørk sotet bruntone, en 
farge vi kommer til å se mye 

til fremover. Amor står nydelig 
som en kontrast til matte 

overflater og passer til både 
mørke og lyse tresorter.

Høyskap Valnøtt stav kr. 8 950,- pr. stk
Et høyskap med de helt riktige proporsjonene, 
utviklet for estetikeren. 

Tips! Setter du to høyskap sammen som over, 
skaper du et ordentlig blikkfang på badet.

Valnøtt stav

Sort eik

Nyhet! 
Speilskap
b 43 / h 80 / d 13,5  

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Se flere speil og 
speilskap på s 65

Nyhet! Roma
marmorservant 
ø 42
Kulp d 11

Rondo
mineralservant
ø 40
Kulp d 15

BoHo 
mineralservant 
b 50 / d 35 
Kulp d 10

PROVENCE servanter

Nyhet! Monaco 
sort porselensservant
b 37,5 / d 37,5 
Kulp d 12

Nyhet! Amor
glasservant
 ø 42
Kulp d 10

Nyhet! Speilene Firenze og Milano med moderne, buede former.
Er det et sted vi ønsker oss den lune varme stemningen, så er det 
vel på badet? Derfor er også speilene utstyrt med et behagelig 
stemningslys.
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New Block

New Block tar oss tilbake til minimalismen 
og det tidløse. Serien passer perfekt inn i 
nordiske hjem med sitt nette, men samtidig 
eksklusive uttrykk. Det at møbelet bygger i 
bredden, gir et luftig uttrykk og en illusjon 
av et større baderom. 

New Block Sort eik 91 cm med sort grep og 
mineralservant Rondo kr 13 026,-. 

Speil, rektangulært B90 H80 kr 1530,-.
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New Block passer perfekt inn i nordiske hjem 
med sitt nette, og samtidig eksklusive uttrykk.

New Block Eik struktur 181 cm med sort grep og 
Boho servant kr 19 163,-. Moon speil 100 cm med 

lys og varmefelt for antidugg kr 8 131,-. 
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Organiske former som i den 
runde Rondo-servanten, står 
nydelig til stilrene New Block.

New Block Eik struktur 121 cm med 
sort grep og Aqua porselensservant kr 14 660,-. 

Moon speil 100 cm med lys og varmefelt for antidugg 
kr 8 131,-. New Block kommode Eik struktur 

91 cm med sort grep kr 6 744,- .

Innred baderommet helhetlig med New Block 
kommode, som samtidig gir ekstra oppbevaringsplass.

Nyhet! Roma bolleservant i marmor. 
Vakker og organisk fasong i ekte naturmateriale.

  Med riktig pleie blir den bare vakrere med årene. 

20 21

Va
sk

er
om

N
ew

 B
lo

ck



Nyhet! 
Speil Firenze
sort ramme og 
rett bunn
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Nyhet! 
Speil Milano
sort ramme
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Eik struktur

Se mulighetene
med New Block
b 60 / 90 / 120   
Denne nye møbelserien leveres i to utførelser, og seksjonene 
kan settes sammen med benkeplate opptil 2,4 meter.

Denne møbelserien leveres i to utførelser, og seksjonene kan settes sammen med benkeplate opptil 2,4 meter.

NEW BLOCK  b 60 / 90 / 120  servantskap eller kommode 

Fronter Skrog

Eik struktur Eik struktur

Sort eik Sort eik

Sort eik

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

SERVANTER
New Block passer sammen 
med Aqua heldekkende 
servant, men du kan også velge 
benkeplate med en av våre 
lekre bolleservanter

New Block Sort eik 180 cm med sorte håndtak, 
BoHo servanter og speilskap. - kr 52 968,-

Håndtak/grep: 
New Block leveres med et 
stilrent grep i sort matt. 

For flere alternative grep, 
se side 67.

Høyskap Sort eik 
kr. 8 950,- pr. stk.
Tips! Setter du to høyskap sammen, skaper du 
et ordentlig blikkfang på badet.

Aqua heldekkende 
porselensservant 
Vist i 91 cm sentrert
Kulp d 13

Bris heldekkende servant
Vist i 91 cm sentrert
Kulp d 13

Rondo
mineralservant
ø 40
Kulp d 15

Benkeplate

Eik struktur

Sort eik

BoHo 
mineralservant 
b 50 / d 35 
Kulp d 10

NEW BLOCK speilskap og speil

NEW BLOCK servanter

Moon rundt speil
med lys og antidugg
ø 60, ø 80 eller 
ø 100

Nyhet! 
Speilskap
b 43 / h 80 / d 13,5  

Leveres i
Eik struktur og 
Sort eik

Se flere speil og 
speilskap på s 65

Speilskap
h 80 / d 12 

Leveres i bredder 
fra 60-180
Eik struktur og 
Sort eik

Nyhet! Roma
marmorservant 
ø 42
Kulp d 11

Nyhet! Monaco 
sort porselensservant
b 37,5 / d 37,5 
Kulp d 12

Nyhet! Amor
glasservant
 ø 42
Kulp d 10

Speil Frame
med lys og 
antidugg
b 40, b 60, b 80, 
b90, b100, eller 
b 120 / h 80 

22 23

N
ew

 B
lo

ck



Innovent

Velkommen til en smakebit av vår nyeste 
møbelserie Innovent. En stilren og innovativ 
baderomsserie designet av Øystein Foss.

Serien består av servantskap med to roms- 
lige skuffer, speilskap med god belysning 
og et lekkert høyskap med hel dør, for et 
minimalistisk uttrykk. Servantskapet og 
speilskapet får du i breddene 60, 80, 90 
og 120 cm. Kombiner gjerne med våre 
andre speil.
 
Innovent lanseres i mars 2023.

Innovent 121 Lys Eik H60 D43, 
Roma marmorservant,

 Frame speil med lys og antidugg B40 H80
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 Nyhet! Legg merke til at frontene er inntrukket 
og den fine balansen det gir at den nederste 

fronten er noe høyere enn den øverste. 

Innovent 81 Valnøtt H60 D46, Bris porselens-
servant.Moon speil med lys og antidugg ø80. 

Høyt skap med 1 dør B35 H170 D40
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Hvit

Lys eik

Valnøtt

Nyhet! Denne møbelserien har alt. De helt riktige 
proporsjoner, god plass til oppbevaring og et
tidløst og minimalistisk design. 

Innovent 121 Hvit, H60 D46 med Bris porselenseravnt, 
Speilskap 120 cm med underlys. Lystopp 120 cm med 
underlys og overlys. Total dybde inkl. lystopp 16 cm
Høyt skap med 1 dør B35 H170 D40
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Variant

Variant gir som navnet tilsier – rom for at 
du kan finne en innredning som passer 
akkurat din stil. Dette er vår største 
møbelserie med mange varianter av ulike 
bredder, dybder, fronter og tilbehør. 

Variant-serien er delt inn i tre ulike dybder: 
Variant 40, Variant 46 og Variant 48.
Vi er sikre på at du med Variant, finner en 
løsning som passer perfekt inn i ditt hjem.

Variant46 Eik struktur 91 cm med åpen 
hylle, håndtak i børstet messing og 
Roma marmorservant kr 20 946,- .

Høyskap med dører B30 H170 D35 kr 7 111,-.
Moon speil 100 cm med lys og varmefelt 

for antidugg kr 8 131,-. 
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Variant46 Classic 121 cm med krom bøyle og 
Aqua porselensservant kr 23 638,-. 
Moon speil 100 cm med lys og varmefelt 
for antidugg kr 8 131,-. Høyskap med dør 
og skuffer B30 H170 D35 kr 15 690,- pr. stk.

Integrert grep er med på å fremheve de rene linjene på et 
moderne og stilrent bad.

Variant46 Natur 61 cm med integrert grep, hvit benkeplate 
og Rondo bolleservant kr 17 408,-. Moon speil 60 cm med lys 
og varmefelt for antidugg kr 4 653,-. 
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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.

Tre i en! Med speilskap virker rommet både større og 
lysere. I tillegg får du verdifull oppbevaringsplass og 
ekstra stikkontakt. 

Variant48 Hvit matt 150 cm med integrert grep med 
Square Evermite servant kr 35 425,-. Speilskap Hvit 150 
cm med underlys og stikkontakt. Lystopp med innfelt 
LEDlys og overlys kr 25 886,-. 
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Variant46 Sort eik 121 cm med sorte grep og porselensservant  
kr 22 914,-. Moon speil 100 cm med lys og varmefelt for antidugg 
kr 8 131,-. Høyskap med dører B40 H170 D35 kr 9 621,-.

Har du et smalt bad? Variant40 har to skuffer, og 
dybde på kun 40 cm.

Variant40 Sort eik 81 cm med sort grep og Wave 
porselensservant kr 13 030,-. Moon speil 80 cm med 
lys og varmefelt for antidugg kr 6 891,-. 
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Se mulighetene
med Variant
VARIANT finnes i 3 dybder og i ulike bredder
d 46 : b 60 / 80 / 90 / 120  
d 48 : b 90 / 120 / 150 / 160 / 180
d 40 : b 60 / 80 / 90

VARIANT

Fronter Skrog

Hvit matt med integrert grep Hvitt

Hvit matt med håndtak Hvitt

Natur med integrert grep Hvitt

Classic med krom knott Hvitt

Classic med bøyle Hvitt

Eik struktur med alu grepslist Eik struktur

Eik struktur med sort bøyle Eik struktur

Sort eik med sort børstet grep Sort eik

Classic

Hvit matt

Eik struktur

Natur

Sort eik

VARIANT håndtak og grep
Dersom du ønsker alternative knotter, håndtak 
eller grep kan de bestilles som tillegg.
Se oversikt på s. 67.

Benkeplate

Eik struktur

Sort eik

Hvit

En til hver. Som et alternativ 
til heldekkende dobbelservant 
kan du velge benkeplate med 
bolleservanter. 

Nyhet! Alt har sin plass med 
våre nye skuffeinnlegg i bambus
B 48,2, 20 og 10, D32,1, H9

Nyhet! Få et eksklusivt og rolig uttrykk, 
med høykap i samme utførelse som 
baderomsinnredning. Se alle våre skap 
til bad på fossbad.no
Innredning til høyskap kommer i to 
størrelser: liten B18, H12, D8  og 
stor B28, H15, D13
 

Variant46 Eik struktur 121 cm med alu grepslist 
og Aqua porselensservant kr 22 913,-.
Moon speil 100 cm med lys og varmefelt 
for antidugg kr 8 131,-.

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

VARIANT utførelser
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VARIANT dybde 46 VARIANT dybde 48 VARIANT dybde 40

60 / 80 / 90 / 120 90 / 120 / 150 / 160 / 180 60 / 80 / 90

Aqua heldekkende porselensservant 
(d 46, dybde kulp 13)

Air heldekkende porselensservant 
(d 48, dybde kulp 12, tykkelse 1,9)
b 90-120

Wave heldekkende porselensservant 
(d 40, dybde kulp 13, tykkelse 1,9)

Square Evermite heldekkende servant 
(d 48, dybde kulp 4, tykkelse 1,9)
b 150, b 160 eller b 180

Høyskap 
med dører
b 40 / h 170 
d 35 eller 45
Flere utførelser

Høyskap 
med dør og skuffer
b 30 / h 170 
d 35 eller 45
Flere utførelser

Kommode
med to skuffer
b 61 eller 81 
h 63 / d 46
Flere utførelser

Speilskap leveres i dybde 12 cm med LED-lys og stikkontakt. 
Skapene kan leveres med LED lysplate eller lystopp med innfelt lys i fargene Hvit, Sort eik og Eik struktur.

Wave heldekkende 
porselensservant 
vist i 91 cm sentrert

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Rondo 
mineralservant
ø 40
Kulp d 15

BoHo 
mineralservant 
b 50 / d 35 
Kulp d 10

Servanter til benkeplate Se oversikt over benkeplater s 39

VARIANT servanter

VARIANT skap, speilskap og speil

Aqua heldekkende 
porselensservant 
vist i 91 cm sentrert

Aqua heldekkende 
porselensservant
vist i 121 cm, dobbel

Square Evermite heldekkende 
servant vist i 150 cm, dobbel

Air heldekkende 
porselensservant  
vist i 91 cm sentrert

Speil uten lys med 
skjult oppheng
b 60, b 80, b90, 
b120, eller b 150  
h 80

Speil 
med LED sidelys, underlys, 
stikkontakt og dimmer 
b 60, 90 eller 120 
h 65 

Se flere varianter av 
speil og speilskap 
på s 65

Mulighet for flere lekre 
kombinasjoner med åpen 

hylleløsning for Variant.

Speilskap med 
lystopp. To dører,
b 60, 80, 90
h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap med 
lystopp. Tre/fire dører, 
b 120, 150, 160, 180 
h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap med LED 
lysplate. To dører,
b 60, 80, 90 
h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap med LED 
lysplate. Tre dører,
b 120 / h 80 / d 12 
Flere utførelser

Speilskap med LED 
lysplate. To dører 
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap med 
lystopp. To dører
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Bris heldekkende servant
Vist i 91 cm sentrert
Kulp d 13

Speil Firenze
med lys,  
sort ramme og 
rett bunn
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Speil Milano
med lys, 
sort ramme
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Moon rundt speil
med lys og antidugg
ø 60, ø 80 eller 
ø 100

Speil Frame
med lys og 
antidugg
b 40, b 60, b 80, 
b90, b100, eller 
b 120 / h 80 

Nyhet! Roma
marmorservant 
ø 42
Kulp d 11

Nyhet! Monaco 
sort porselensservant
b 37,5 / d 37,5 
Kulp d 12

Nyhet! Amor
glasservant
 ø 42
Kulp d 10
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For deg som er 
opptatt av kvalitet 
og design 

Vår visjon Et bad å bli glad i setter 
også retning og krav til design. Tett 
dialog med arkitekter og designere 
gjør at vi hele tiden retter oss etter 
de beste og lekreste løsningene. 

Fabrikken vår på Birkeland, utenfor  
Kristiansand, består av en moderne, 
automatisert maskinpark. Men enda 
viktigere er vår kompetente stab.

Vi ønsker å opprettholde norske  
arbeidsplasser og skape langsiktig- 
het for våre kunder. 



Form

Med Form ønsket vi å skape en stilren 
møbelserie med tydelig estetikk og 
smartere løsninger for oppbevaring.
Nytt i år er det lekre grepet i børstet 
messing – det blir som et smykke til 
servantskapet. Form er designet av 
Ivar Grødal og Øystein Foss.

 I Form skjuler det seg en mindre skuff 
over selve hovedskuffen

Form Hvit 90 cm med messing håndtak 
og porselensservant kr 18 534,-. Moon speil 

80 cm med lys og varmefelt for 
antidugg kr 6 891,-. 
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Form Sort eik 80 cm med messing håndtak og 
porselensservant kr 16 818,-. Frame speil 60 cm 
med lys og varmefelt for antidugg kr 6 803,-.
Form høyskap B35/140/D32 kr 8 228,-. 
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Inspirasjonssider med 
Inspirasjonsbilder. Flere 
nspirasjonsbiler. Inspirasjonsbilder. 
Inspirasjonsbiler.Inspirasjonsbilder. 
Flere nspirasjonsbiler. 
Inspirasjonsbilder. Inspirasjonsbiler.

Form Grå 60 cm med messing håndtak 
og porselensservant kr 14 665,-. 

Speil med frostet kant ø75 cm kr 2 103,-.  

Bærekraft i praksis. Norskproduserte baderomsmøbler har 
kort vei til norske bad.

Form Grå 120 cm med messing håndtak og porselensservant 
kr 22 183,-. Moon speil 100 cm med lys og varmefelt for antidugg 
kr 8 131,-. Form høyskap med dør B35/140/D32 kr 8 228,-. 
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Tips! Kjenner du en rotekopp som bør ha 
sin egen baderomsinnredning? Velger du to 
servantskap fra Form får du et unikt bad og et 
møbel helt for deg selv.

Form Hvit 60 cm med håndtak i børstet 
messing og porselensservant kr 14 665,- pr. 
stk. Moon speil 60 cm med lys og varmefelt 
for antidugg kr 4 653,- pr. stk. Form høyskap 
med dør B35/140/D32 kr 8 228,-. 
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Se mulighetene
med Form
b 61 / 81 / 91 / 121 
d 46 inkl. servant

Aqua heldekkende 
porselensservant 
Vist i 91 cm sentrert
Dybde kulp 13, tykkelse 1,9

Form høyskap
b 35 / h 140 / d 32

Hvit

Grå

Sort eik

FORM skap og speil

FORM servanter FORM utførelser

FORM b 60 / 80 / 90 / 120

Fronter Skrog

Hvit Hvit

Grå Grå

Sort eik Sort eik

I Form skjuler det seg en mindre 
skuff over selve hovedskuffen. 

Praktisk og mer oversiktlig. 
Se utvalg av oppbevaringsbokser i 

bambus på fossbad.no

Nyhet! Se hvor lekker Form blir 
med det tidsriktige håndtaket 

i børstet messing.

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Se flere speil og 
speilskap på s 65

b 61 / 81 / 91 / 121

Vanskelig å holde orden?
Med våre bokser i miljøvennlig 
bambus får du orden og system 
i skuffer og skap. 

3Box sett med tre bokser kr 693,- 

Moon rundt speil
med lys og antidugg
ø 60, ø 80 eller 
ø 100

Speil Frame
med lys og 
antidugg
b 40, b 60, b 80, 
b90, b100, eller 
b 120 / h 80 

Bris heldekkende servant
Vist i 91 cm sentrert
Dybde kulp 13, tykkelse 1,9
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Vita

Vita består av plassbesparende bade-
romsmøbler i høy kvalitet og lekkert 
design – perfekt for deg som har et lite 
bad som du drømmer om å fornye.

Velg mellom innredninger i 35, 40 og  
50 cm bredde – alt etter hva som gir 
mest rom for deg.

Vita Sort eik 40 cm med porselensservant 
kr 5 333,-. Frame speil 40 cm med lys og 

varmefelt for antidugg kr 6 658,-.
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Se mulighetene
med Vita
b 35 / 40 / 50 

Hvit

Eik struktur

Sort eik

VITA  b 35 / 40 / 50

Fronter Skrog

Hvit Hvitt

Eik struktur Eik struktur

Sort eik Sort eik

VITA bøyler håndtak og grepVITA utførelser

Studentbolig eller hybelleilighet? Det trenger ikke å bety at du må gå 
på kompromiss med kvalitet! 

Vita Eik struktur 40 cm med med porselensservant k. 5 333,-. 
Speilskap Eik struktur kr 4 761,-. Luna lampett 30 cm, krom k. 1 314,-. 

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Vita speilskap
b 30 /h 70 / d 12

Flere utførelser

Vita speilskap
b 40 /h 80 / d 12

Flere utførelser

Vita speil med LED-
lys og stikkontakt
b 50 /h 65

Vita lampett Luna
b 30 

Sort eller krom

Vita speiskap
b 50 / h 80 / d 12 

Flere utførelser

Vita lystopp
b 50 / h 1,6 / d 16 

Flere utførelser

Vita speil 
med slipte kanter
b 50 / h 70

VITA speil og speilskap Se flere speil og 
speilskap på s 65

Vita leveres som standard med håndtak 
som vist. 

Dersom du ønsker alternative knotter, håndtak 
eller grep kan de bestilles som tillegg.

Se oversikt på s 67.

Vita Eik struktur 
50 cm med Evermite 

servant kr 7 140,-. 
Speilskap Eik 

struktur, lystopp 
med innfelt LED-lys 

kr 7 879,-.

Speil Frame
med lys og antidugg
b 40, 60, 80, 90, 
100, 120 / h 80
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Badinett

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

Badinett i den tidsriktige 
utførelsen Sort matt.

Badinett Sort matt 90 cm med Evermite 
servant 90 cm venstre kr 8 954,-. 

Overskap, speil og lysarmatur med 
LED lysrør kr 6 895,-. Høyt skap 

Sort matt B30 cm kr 6 266,- .
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Se mulighetene
med Badinett
b 60 / 90 / 120

BADINETT b 60 / 90 / 120

Fronter Skrog

Hvit Hvitt

Sort matt Sort matt

Badinett servant
Vist i b 90, venstre

BADINETT skap og speil

Badinett overskap
b 30 / h 75 / d 16 Hvit

Badinett Hvit 60 cm med 
Evermite servant kr 5 766,-. 
Speil B60 cm H96 cm med Luna lampett, 
krom og veggfester kr 3 393,-.
Overskap Hvit B30 kr 1 735,-. 

Sort matt

For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Badinett høyskap 
b 30 / h 170 / d 45

Lysarmatur med
stikkontakt, LED 
lysrør og front
b 60 / h 10 / d 16

Lampett 
Luna, krom
b 60 eller 90

Se flere speil og 
speilskap på s 65

Speil Frame
med lys og antidugg
b 40, 60, 80, 90, 
100, 120
h 80

Speil 
med LED sidelys, 
underlys, stikkontakt 
og dimmer b 60, 90, 
eller 120 / h 65

Speil 
med skjulte fester
b 60, 80, 90, 
120 eller 150 
h 80

Moon rundt speil
med lys og antidugg
ø 60 / ø 80 / ø 100

Rundt speil 
med frostet kant
ø 60 / ø 75
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Norges første 
baderomsmøbel

I 1968 satte Johannes Foss seg  
på toget til kundemøte i Stavanger. 
Som salgssjef for en kjøkken-
produsent hadde han fått en idé, 
og med seg i bagasjen hadde 
han resultatet: et selvbygget 
baderomsskap – ett av historiens 
første norske baderomsmøbel. 

I dag lager vi også kvalitetsmøbler 
til både vaskerom og garasje i 
samme produksjon på Birkeland. 
Ved å følge hele prosessen fra 
idé til ferdig møbel, sikrer vi at 
sluttresultatet er av høy kvalitet. 



Speil og speilskap

Mange av våre speilskap produseres i samme utførelse som servantskapene.
Du kan få en perfekt match til både New Block og Variant. 
Speilskap leveres i dybde 12 cm med LED-underlys og stikkontakt. Skapene kan 
leveres med LED lysplate eller lystopp med innfelt LED-lys, alle med overlys.

Speil 
med LED sidelys, 
underlys, stikkontakt 
og dimmer
b 60, 90 eller 120 
h 65 

Speil 
med skjulte fester
b 60 / h 96

b 60, 80, 90, 
120 eller 150
h 80

Moon rundt speil
med lys og antidugg
ø 60 / ø 80 / ø 100

Frame speil
med lys og antidugg
b 40, 60, 80, 90, 
100 eller 120, 
h 80 

Speilskap
med LED lysplate
Tre dører 
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med LED lysplate
To dører 
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med LED lysplate
To dører 
b 60 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med LED lysplate
To dører 
b 80 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med LED lysplate
To dører 
b 90 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp 
Tre dører
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp
Tre dører
b 150 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp
Fire dører
b 160 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp
Fire dører
b 180 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp
To dører
b 60 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp
To dører
b 80 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp 
To dører
b 90 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Speilskap
med lystopp,
To dører
b 120 / h 80 / d 12
Flere utførelser

Nyhet! Firenze speil
med lys, sort ramme 
og rett bunn
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Nyhet! Milano speil
med lys og sort ramme
b 40 / h 80 eller 
b 50 / h 100

Nyhet! Speilskap
b 43 / h 80 / d 13,5  

Leveres i Eik struktur 
og Sort eik

Speilskap med LED-
lysplate er både 
lekkert og praktisk. 
Her vist med åpen 
hylleløsning
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HÅNDTAK
Børstet messing
cc 350 mm
art. 55854

KNOTT
Børstet messing
cc 32 mm
art. 55853

Design ditt eget 
baderomsmøbel 
med å bytte om 
til andre knotter 
eller grep. 

GREP
Alu matt
cc 20 mm
art. 55429
 

GREP
Sort børstet
cc1 60 mm
art. 55432
 

GREP
Sort børstet
cc 20 mm
art. 55430
 

GREP
Alu matt
cc 160mm
art. 55431
 

OVAL KNOTT
Krom
l 40 / b 29 / d 35 mm
art. 50036
 

HÅNDTAK
Valnøtt
cc 160 mm
art. 55794

GREP
Alu eloksert for fronter i 
16 mm tykkelse (Sort eik 
og Eik struktur). B30, B60, 
B80, B85, B90, B120

KNOTT
Sort tre
cc 32 mm
art. 55791

HÅNDTAK
Børstet messing
cc 160 mm
art. 55796

HÅNDTAK
Sort tre
cc 160 mm
art. 55795

KNOTT
Sort
ø 25

art. 55425
 

KNOTT
Børstet
ø 25

art. 55426
 

KNOTT
Messing
ø 25

art. 55427
 

KNOTT
Antikk bronse
ø 25

art. 55428
 

BØYLE
Sort matt 
cc 160 mm
art. 50038
 

BØYLE
Krom
cc 192 mm / cc 320 mm
art. 50492 / 50493
 

BØYLE
Krom 
cc 160 mm
art. 50037
 

BØYLE
Krom 
cc 126 mm / cc 192 mm
art. 7000157 / 7000153
 

Alle våre møbler leveres med standard grep/håndtak, se oversikt i prisliste eller på fossbad.no. 
Andre løsninger kan kjøpes som tilvalg. 

Knotter, grep og håndtak
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Vaskerom

I et funksjonelt 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. Skuffeseksjonene gjør det enkelt å 
holde orden og få oversikt på vaskerommet.

Nyhet! Nå leveres våre vaskerom med skrog 
og front i samme utførelse.

Få et velorganisert vaskerom med skuffeseksjoner

Miljø 180 cm Hvit med Hvit benkeplate. Overskap B60 cm x 2, 
Skuffeseksjon B60 cm, Underskap B60 cm for vaskekum 

kr 20 596,- uten hvitevarer og blandebatteri. Vaskekum kr. 4 855,-.  
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uten dekksid-
er

Velg vaskeromsmøbler som varer 
lenger enn vaskemaskinen!
 

Miljø 123 cm Sort matt med Lys eik 
benkeplater. Underskap med skuff 
B60 cm x 2, sokkel og dekksider 
kr 18 110,-. 

Nyhet! Nå leveres våre vaskerom med skrog og 
front i samme utførelse

Miljø 270 cm Sort matt med Lys eik benkeplate. 
Overskap B60 cm, skittentøyskap B60 cm med 
kurver. Underskap B40 cm med strykebrett og 
kurver, underskap B60 cm for vaskekum, underskap 
B50 cm med hyller. Sokkel. Kr 32 669,- uten 
hvitevarer og blandebatteri. Vaskekum kr 4 855,-. 
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Se mulighetene
med vaskerom
Gjør vaskerommet til hjemmets mest praktiske og ryddige rom

Vi har også flere gode tilbehørsløsninger til vaskerom. 
For utfyllende beskrivelser, mål og priser, se prisliste eller fossbad.no

Hvit

Skygge

Sort matt

Miljø 120 cm Skygge med Lys eik benkeplate. 
Underskap B60 cm med hyller. Skittentøyskap 
med trådkurver. Overskap B60. 
Kr 17 836,-. Uten blandebatteri.
Vaskekum kr 4 855,- 

Her er innredningen utstyrt med strykebrett og 
trådkurver. Se fossbad.no for øvrig tilleggsutstyr
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Våre baderomsmøbler designes og 
produseres fortsatt i Foss Fabrikker 
på Birkeland.

Vi etterstreber alltid å bruke minst 
mulig materialer, som overflødige 
dekksider eller unødvendige 
skruer, når vi produserer våre 
baderomsmøbler. 

Baderomsmøblene settes 
sammen med plugger og 
lim, i en produksjonslinje som 
hele tiden overvåkes av våre 
dyktige operatører. Resultatet 
blir et kvalitetsprodukt som 
tåler gjenbruk og som varer i 
generasjoner.

Hva er bærekraft for deg? 
For oss er det kortreiste kvalitetsmøbler som varer.



fossbad.noFoss Fabrikker AS  |   Birkeland  |  telefon: +47 37 28 10 00 


