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INSPIRATION TIL NYT
KØKKEN, BRYGGERS & BAD

Indretning og design af køkken, bad og garderobe skal
naturligvis afspejle jeres ønsker, behov og ikke mindst
jeres personlige stil.
Men vi kan hjælpe jer med inspiration, gode råd samt
vores omfattende erfaring med design af køkken, bad og
bryggers – også indenfor jeres budget.
I dette katalog viser vi nogle få muligheder og idéer, men
kombinationsmulighederne er stort set uendelige, så den
bedste hjælp kan vi give jer hos vores erfarne forhandlere,
der kan gøre jeres drøm til virkelighed.
Find nærmeste forhandler på www.multi-living.dk

20 års
funktionsgaranti

Garanti for høj kvalitet
Når I vælger køkken, bad og garderobe fra Multi-Living kan i være sikre
på design, materialer og udførelse i høj kvalitet til fornuftige priser.
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Designet & fremstillet i Danmark
– til gavn & glæde for jer

Vores materialer kommer fra anerkendte leverandører, og vi opbygger
selv elementerne i god, dansk håndværksmæssig udførelse.

Vores produktion af køkken, bad og garderobe foregår på
vores fabrik i Langå, og vi er dermed er en af de få privatejede
producenter i Danmark.

Alle skuffer og hængsler er forsynet med softclose teknik, der bremser
til lydløs lukning. Låger er ophængt med Click-on teknik, således at de
nemt kan af- og påmonteres samt justeres til præcis positionering.

Vores succes er baseret på værdier om høj kvalitet, dansk
design, pålidelig service og ikke mindst omhu – hver eneste dag
og i hver detalje.

Derfor tør vi give jer 20 års funktionsgaranti på alle bevægelige
metaldele som skinner og hængsler.

Vi er stolte hver gang, vi leverer et køkken fra Multi-Living
– og vi går ikke på kompromis...
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NEW YORK
HVID MAT

Et stilrent og
funktionelt køkken,
der passer i ethvert
moderne hjem

New York
låger:
hvid mat

Et stilrent og funktionelt køkken, der passer
i ethvert moderne hjem. En køkkenø øger dit
arbejdsområde, og er med til at give værdi til
dit køkken, samt mere bordplads.
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Slidstærke, grebsfrie låger i 22 mm lakeret
MDF - fås i hvid mat.
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ROMA
MAT ELLER HØJGLANS

Roma, et
minimalistisk
udtryk med
rene linjer

Roma låger:
højglans

Et minimalistisk udtryk med rene linjer gør
dette til vores mest solgte køkken.
De foliebelagte låger er særdeles slidstærke
og rengøringsvenlige. Hertil passer de

elegante greb i alu i top og bund af lågen med
en hvid eller sort bordplade i komposit-sten
eller i rustfrit stål. Resultatet er et særdeles
smagfuldt og moderne køkken.

Roma låger: mat
6
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CIBO I SORT,
HVID, GRÅ, BLÅ,
GRØN & SAND

SetaLac, en
silkeblød og unik
overflade, der skal
ses og føles

Cibo grigio

Cibo nero

For dem, der ikke ønsker et
traditionelt køkken: Cibo Nero,
Cibo Bianco, Cibo Grigio, Cibo
Verde, Cibo Blu og Cibo Sabbia.
En højmoderne køkkenlåge
med ABS-kant og SetaLac,
som giver en super-mat
og unik overflade. Lågerne
er behandlet, så der ikke
efterlades fingeraftryk og
er særdeles slidstærk og
rengøringsvenlig. Et silkeblødt
look, der skal ses og føles.

27 Cibo Nero

28 Cibo Grigio

29 Cibo Bianco

30 Cibo Verde

32 Cibo Blu

Cibo Grigio

33 Cibo Sabbia
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NEVADA
SORT STRUKTUR FOLIE
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Et lækkert køkken med mange muligheder. Stilrent og elegant
design i skandinavisk stil.
Når I vælger køkken, bad og garderobe fra Multi-Living kan i
være sikre på design, materialer og udførelse i høj kvalitet til
konkurrencedygtige priser.

Stilrent og
elegant design i
skandinavisk
stil
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MONTANA

MED HVIDE
LÅGER & SORT
GREBSKANT
Et ungdommeligt look med stramme linjer,
markant udtryk og høj kvalitet.
Alle korpusdele er i kraftig/gennemfarvet
melamin og med ekstra tykke forkanter
således det kan modstå daglig slid og slag.

Skandinavisk
design

SASSO-LINE

ASK STRUKTUR
MELAMIN

Elegante køkken låger med integrerede gribelister,
der skaber arkitektonisk helhed.

Sasso-Line - grebsfri ask struktur
12

-mere end køkkener..!

13

Slidstærk og
rengøringsvenlig
overflade, der holder
sig pæn i årevis

Monaco
grebsfri folie

MONACO
STILRENT & ENKELT
MED GREBSFRI LÅGER
14
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Monaco køkken med det populære
grebsfri look, i slidstærke og
rengøringsvenlige overflader,
der holder sig pæne i årevis.
Køkken i grebsfri hvid folie fronter,
som giver skuffer og låger et meget
stilrent og enkelt design.
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Et stilrent og
funktionelt køkken,
der passer i ethvert
moderne hjem

Bergen hvid
ask struktur

BERGEN

MED FYLDNINGSLÅGER
OG -SKUFFER
16
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Et funktionelt køkken
kombineret med en
romantisk drøm.
Vitrineskabe og x-sprosser
fuldender drømmen.
Massiv hvidmalet ask struktur,
med fineret fyldning.
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Davanti
Grigio

Et klassisk udtryk kombineret med
stram skandinavisk stil.
Låger i kraftig folie på MDF i
Bianco, Grigio, Blu, Verde og Nero.

DAVANTI

MED FYLDNINGSLÅGER
I KLASSISK DESIGN
18
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Skandinavisk
design med
hygge

80 Davanti Nero

81 Davanti Grigio

82 Davanti Bianco

83 Davanti Verde

84 Davanti Blu
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Pisa hvid

PISA
DET ITALIENSKE
LANDKØKKEN
20
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Romantisk stemning som i et italiensk landkøkken med
foliebelagte fyldningslåger & skuffer.

Romantisk,
skandinavisk
design
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IN-LINE
MODERNE KØKKEN
MED GREBSFRI FRONT

In-Line Kashmir

In-Line White

Et køkken med moderne grebsfri front på 22 mm
tykkelse, som kan leveres i 3 forskellige farver. De
indfræste greb på midten giver et stilrent look, og gør
lågen funktionel og brugervenlig.

Stilrent look i
3 farver

In-Line White

In-Line Kashmir

In-Line Dust Grey

In-Line Dust
Grey
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Wien

Her har I mulighed
for selv at designe
jeres helt egen
farvesammensætning

OSLO & WIEN
SLIDSTÆRKT OG
FUNKTIONELT
24
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Det slidstærke og
funktionelle køkken med
låger i kraftig melamin
i flere farver. Ideelt til
traditionelle køkkener,
kogeøer og samtalekøkkener.

Oslo
25

MULTI-LIVING BADERUM
FLOT & FUNKTIONEL FINISH

Rekvirer vores
Baderums-brochure for
yderligere inspiration
& information

I vores baderums-miljøer har vi lagt vægt på
funktionalitet, opbevaringsplads, rengøringsvenlige
materialer samt stilrent design.

Roma låge:
hvid mat folie

Funktionalitet,
opbevaringsplads,
rengøringsvenlige
materialer samt
stilrent design

Om det skal være mørkt eller lyst – eller
en kombination – bestemmer I selv.
New York låge: mat piano
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DESIGN SELV JERES
BADEVÆRELSE
I kan sætte jeres helt personlige præg på jeres badeværelse,
idet farver, træsorter, bordplader og vaske kan kombineres.
Låger i melamin, folie, træfinér og højglans lak – med og uden
greb. Vælg mellem bordplader i flere varianter, som er med til
at fuldende jeres drømmebadeværelse.
S-Line, Sort Eg

S-Line, Eg

Sasso-line
askstruktur

28

-mere end køkkener..!

Sæt jeres
helt personlige
præg i jeres
badeværelse
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MULTI-LIVING BRYGGERS
PRAKTISK & PERFEKT
PLADSUDNYTTELSE
Et bryggers skal være en praktisk arbejdsplads, der samtidig fungerer
som rummelig opbevaringsplads for sko, tøj, hvidevarer og meget andet.
Vi forener det praktiske med det stilfulde i jeres bryggers.

White/Black Line låge

White/Black Line låge: Hvid melamin med sort ABS kant.
Kan også leveres med Natur ABS-egekant.

Bryggers
kan også
have stil

Oslo Låger
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TRÆ, FOLIE, LAMINAT
– I VÆLGER SELV JERES UDTRYK

Med vores
omfattende udvalg
kan I skabe jeres
helt egen
personlige stil

Højtrykslaminat / massiv træ

Vælg mellem mange forskellige farver og 9 træsorter

0406

7927

6466

0595

7912

5342

3007

7853

0760

8822

0029 Fenix laminat

0718 Fenix laminat

0750 Fenix laminat

0720 Fenix laminat

Ask hvidtonet lak 384

Eg sort lak 376

Brik klar lak 400

Hvidbøg hvid lak 392

Bøg klar lak 388

Kirsebær indfarvet lak 392

Eg hvidtonet lak 372

Mahogni klar lak 396

Eg klar lak 368
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INNOVATIVE UDTRÆK
GIVER OPTIMAL PLADS
OG OVERBLIK I SKABE

BORDPLADER
FRA TRADITIONELT
TIL HI-TECH UDTRYK

Bordpladen
sætter udtryk
på køkkenet

En bordplade er ikke kun en arbejdsflade. Bordpladen er den vigtige finish,
der skaber det udtryk, vi ønsker at vise i rum, der bruges hver eneste dag.
Der findes et væld af forskellige designs og materialer med forskellige
egenskaber. Nogle bordplader er 100% naturprodukter, som giver varme og
sjæl men kræver vedligeholdelse. Andre er stilrene og produceret efter den
nyeste teknologi med fokus at skabe praktiske overflader.
Multi-Living har et bredt produktsortiment, og kan derfor levere et udvalg
af farver og materialevalg, der passer til netop dit køkken.

FSC® CERTIFICERET MASSIVTRÆ

KERAMIK & DEKTON®

Tandem højskabsudtræk for større overblik
Når skabet åbnes skubbes hylder automatisk frem under
udtræksbakker, således at I fordobler overblikket over
indholdet i højskabet.

LAMINAT

LINOLEUM

KOMPAKTLAMINAT

GETACORE®

STÅL

GRANIT

KOMPOSIT & SILESTONE®

CORIAN®
LeMans II hjørneskabsudtræk for 70% mere plads
Ophænget sørger for at hele rummet i hjørneskabet kan
udnyttes til opbevaring, idet ophænget sørger for, at de
ergonomiske bakker bliver styret ud med adgang til hele
hylden – uafhængigt af hinanden.
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Mogensen er specialist
i individuelle, fleksible
og gennemtænkte
opbevarings- og
skydedørsløsninger til
n garderobe, walk-in-closet, arkiv og

indbygnings reoler
n forgang, baggang, børneværelse,

hjemmekontor, bryggers, garage og
kælder
n rumdeling, afskærmning af hvidevarer,

varmeinstallation, m.v.
n hjemmekontor, bryggers, rumdeling

samt afskærmning af hvidevarer,
varmeinstallation, m.v.
n fritstående skabs- og

garderobeløsninger
n løsninger til erhverv og institutioner

Find nærmeste forhandler af
skydedøre på:

design: www.profilers.dk

www.mogensen.dk
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